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ABSTRACT 

In making investment decisions, investors need to conduct an analysis of the 

pattern of trading days which change daily. These changes are caused by changes in 

investor behavior in stock trading activity so that changes in investor behavior will affect 

the pattern of daily stock price movements. Changes in macro variables also become one 

of the factors that influence it, one of the exchange rate, which can affect share price. 

The stock prices JCI is a reflection of the general capital market activities. JCI showed 

an increase in capital market conditions are bullish, on the contrary, if a decrease is 

shown in the bearish stock market conditions. This problem is influenced by several 

factors, like day of the week effect and macroeconomics factors. Among the 

macroeconomic factors that have an important role in the JCI movement is the Exchange 

Rate / US $. 

The research method used in this study is multiple linear regression analysis. 

This analysis is used to determine the influence of independent variables on the 

dependent variable. The independent variables in this study represented by day of the 

week effect and exchange rate, while the dependent variable is reflected by the Jakarta 

Composite Index(JCI). Initial test is using a test of normality and resumed by testing 

multiple linear regression analysis and classical assumption. Hypothesis testing is using 

t-statistics and F-statistics with a significance level of 5%. 

A descriptive statistics has been used and it implies that there is an effect of 

trading days on stock prices. However, using backward stepwise linier regression model 

and multivariate analysis, the result indicates, that there is no effect of trading days on 

stock prices. Using multivariate data analysis it is found that stock prices is influenced 

by exchange rate. 

 

Keyword: Trading days, Exchange rate, Jakarta Composite Index (JCI) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pasar modal merupakan salah satu sarana yang efektif dalam memperlancar 

proses pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal dapat 

membantu dalam penghimpunan dana (modal) yang dibutuhkan dunia usaha untuk 

ekspansi bisnis maupun investasi baru. Pasar modal dipandang menguntungkan bagi 

perekonomian suatu negara karena pasar modal menyediakan fasilitas untuk 

memindahkan dana dari lender (pihak yang memiliki kelebihan dana) ke borrower 

(pihak yang memerlukan dana). Dengan menginvestasikan kelebihan dananya, investor 

mengharapkan akan memperoleh imbalan (return) dari penyerahan dana tersebut. Untuk 

mengetahui besarnya return yang didapat oleh investor tercermin dari tinggi atau 

rendahnya harga saham suatu perusahaan. 

Dalam pengambilan keputusan investasi, seorang investor perlu melakukan 

analisis terhadap pola hari perdagangan yang berubah setiap harinya. Perubahan ini 

disebabkan oleh perubahan perilaku investor dalam melakukan aktivitas perdagangan di 

bursa sehingga perubahan perilaku investor akan berpengaruh terhadap pola pergerakan 

harga harian saham. Perubahan variabel makro juga menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi hal tersebut, salah satunya exchange rate yang dapat mempengaruhi 

harga saham. Aktivitas perdagangan saham dapat ditunjukkan oleh banyaknya transaksi 

dan volume perdagangan. Indikator aktivitas perdagangan saham tersebut berubah setiap 

harinya. 
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Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang diwakili oleh US$ 

akan sangat mempengaruhi iklim investasi dalam negeri, terutama pasar modal. Ketika 

terjadi apresiasi kurs rupiah misalnya, akan berdampak pada perkembangan pemasaran 

produk Indonesia di luar negeri, terutama dalam persaingan harga. Sebaliknya, bila 

terjadi depresiasi rupiah terhadap US$ misalnya, akan berdampak pada perusahaan- 

perusahaan go public, terutama yang menggantungkan faktor produksi terhadap bahan-

bahan impor, sehingga biaya produksi meningkat, laba yang diperoleh menurun dan 

berakibat jatuhnya harga saham perusahaan tersebut. Hal tersebut dapat mempengaruhi 

pola pergerakan harga harian saham. 

Dari beberapa penelitian yang dilakukan pada bursa efek Amerika dan negara 

lainnya terdapat ketidakteraturan yang terdeteksi dalam pasar modal karena perbedaan 

pola pergerakan harga harian saham. Ketidakteraturan ini disebut anomali pasar. Dalam 

keadaan anomali, hasil yang timbul di pasar modal tidak sejalan dengan kondisi pasar 

modal efisien. Beberapa anomali yang terjadi pada harga saham seperti day of the week 

effect, monthly effect, holiday effect dan lainnya. 

Day of the week effect adalah perbedaan yang signifikan return saham pada hari-

hari tertentu dalam satu minggu. Pengamatan tentang anomali ini telah dimulai sejak 

tahun 1931, saat JM Fields menemukan bahwa return saham di pasar modal Amerika 

secara konsisten signifikan positif pada hari Jumat dan negatif pada hari Senin. Sejak 

saat itu pengamatan terhadap pola return saham harian dilakukan di banyak pasar modal. 

Sebagai contoh, return terendah dan negatif ditemukan pada hari Selasa di Jepang dan 

Australia, sementara di Luxemburg pada hari tersebut pendapatan saham justru tercatat 
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secara signifikan positif. Munculnya fenomena day of the week effect ini sangat 

berlawanan dengan hipotesis pasar modal efisien bentuk lemah. 

Tidak hanya di Amerika, gejala anomali day of the week effect ini pernah 

ditemukan di pasar modal negara-negara lain oleh French (1980), Gibbons dan Hess 

(1981),  Lakonishok dan Levi (1982), Bhattacharya, Sarkar dan Dewabrata (2003), 

Ajayi, Mehdian dan Perry (2004). Keberadaan anomali day of the week effect pada suatu 

negara dapat menunjukkan ketidakefisienan pasar modal di negara tersebut dan pada 

akhirnya akan mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. Hal ini 

menyebabkan anomaly day of the week effect menarik untuk diteliti di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

Ajayi dan Mougoue (1996) menggunakan variabel makroekonomi nilai tukar dan 

harga saham. Mereka meneliti hubungan dinamis antara harga saham dan nilai tukar 

pada “Delapan Besar” pasar saham, yaitu Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, 

Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat dengan menggunakan bivariate error correction 

model. Hasil penelitian mereka menunjukkan hubungan yang signifikan antara nilai tukar 

dan harga saham (pasar modal dan pasar uang). Hasil ini kemudian didukung juga oleh 

Sudjono (2002) serta Sitinjak dan Kurniasari (2003) bahwa nilai tukar rupiah (kurs) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap IHSG. 

Penelitian terhadap pola keuntungan harian saham di Bursa Efek Jakarta atau 

sekarang disebut Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan oleh Wibisono, Sukirno dan 

Sukamto (1996). Ukuran keuntungan harian menggunakan Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) harian. Periode penelitian dari tahun 1989 sampai tahun 1995. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rata-rata keuntungan pasar harian saham selama periode 
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penelitian adalah positif pada semua hari perdagangan, kecuali keuntungan pasar pada 

hari Selasa. Pada perdagangan hari Selasa, keuntungan saham di Bursa Efek Jakarta 

adalah negatif. Algifari (1999) dalam penelitiannya di Bursa Efek Jakarta selama periode 

tahun 1996-1997 menemukan bukti bahwa return positif akan diperoleh pada hari 

Selasa, Rabu dan Jumat. Sedangkan hari Senin dan Kamis tidak ada return. 

Penelitian ini juga dilakukan oleh Heru Prihantoro (2000), yang menguji 

pengaruh perdagangan harian saham dan exchange rate terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta. Dengan pengujian deskriptif hasilnya 

menunjukkan bahwa hari Selasa mempunyai pengaruh terhadap IHSG, sedangkan 

pengujian secara multivariat tidak satu pun hari mempengaruhi IHSG. Untuk variabel 

makro exchange rate, hasil penelitiannya menunjukkan pengaruh yang signifikan. 

Dari keragaman/perbedaan argumentasi mengenai pola hari perdagangan dan 

perubahan variabel makro yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham yang 

dihasilkan dari beberapa penelitian terdahulu, baik penelitian yang dilakukan di pasar 

modal luar negeri maupun di Bursa Efek Indonesia menjadikan fenomena ini menarik 

untuk diteliti. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul 

“ANALISIS PENGARUH HARI PERDAGANGAN DALAM SATU MINGGU (DAY 

OF THE WEEK  EFFECT) DAN EXCHANGE RATE TERHADAP INDEKS HARGA 

SAHAM GABUNGAN (IHSG) DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009”. 
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1.2 MASALAH PENELITIAN 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Keputusan investor melakukan perdagangan di bursa saham didasarkan pada 

usaha memperoleh keuntungan (return) yang diharapkan. Agar dapat memperoleh return 

yang diharapkan, salah satu pertimbangan yang dapat digunakan adalah pengetahuan 

tentang pola pergerakan harga saham pada setiap hari perdagangan. Dengan diketahuinya 

pola harga saham setiap hari perdagangan, maka investor akan dapat mengambil 

keputusan kapan sebaiknya membeli dan kapan sebaiknya menjual.  

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pola pergerakan harga 

saham harian berbeda antara hari perdagangan satu dengan hari perdagangan lain. 

Perbedaan atau ketidakteraturan ini menyebabkan investor memperoleh abnormal return, 

dan hal ini merupakan bagian dari anomali pasar yang salah satunya adalah day of the 

week effect. Hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa variabel makro 

ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham, terutama pada nilai 

tukar (exchange rate), karena perubahan nilai tukar rupiah juga akan memberikan 

dampak bagi pasar modal. 

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Melihat luasnya cakupan pembahasan dalam penelitian ini, penulis melakukan 

beberapa pembatasan masalah, yaitu :  

1. Penelitian dilakukan pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) harian. 

2. Periode penelitian ini dilakukan satu tahun, yaitu tahun 2009.  

3. Penelitian ini mengabaikan variabel makro ekonomi lainnya, seperti inflasi, 

tingkat bunga, GDP dan lain-lain. 
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4. Harga saham yang digunakan adalah harga saham pada saat penutupan hari 

tersebut. 

5. Nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar rupiah/US$. 

 

1.2.3 Perumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis 

merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah hari perdagangan dalam satu minggu (day of the week effect) secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap IHSG di BEI? 

2. Apakah exchange rate secara parsial berpengaruh signifikan terhadap IHSG di 

BEI? 

3. Apakah hari perdagangan dalam satu minggu (day of the week effect) dan 

exchange rate secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IHSG di BEI? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana hari perdagangan dalam satu minggu (day of the 

week effect) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap IHSG di BEI. 

2. Untuk mengetahui bagaimana exchange rate secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap IHSG di BEI. 

3. Untuk mengetahui bagaimana hari perdagangan dalam satu minggu (day of the 

week effect) dan exchange rate secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

IHSG di BEI. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang akan didapat dari penelitian ini adalah : 

 Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana informasi bagi 

pengelola bursa saham sebagai bahan untuk meningkatkan efisiensi. 

 Bagi Investor 

Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan bahan pertimbangan bagi 

investor individu maupun kelompok sebelum mengambil keputusan. 

 Bagi Pengamat Pasar Modal 

Hasil penelitian ini dapat membantu pengamat pasar modal dalam melakukan 

pengamatan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di pasar modal dan dapat 

dijadikan sebagai sarana untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

 Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk penelitian yang 

akan dilakukan selanjutnya. 

 Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan penulis 

mengenai manajemen investasi. 
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1.5 SISTEMATIKA PENELITIAN 

Laporan penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penelitian. 

BAB II  LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk melakukan analisis 

dalam penelitian ini, penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran dan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjabarkan tentang jenis penelitian, obyek penelitian, metode 

pengumpulan data, tehnik perolehan data, jenis dan sumber data serta tehnik 

pengolahan data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi analisis data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan 

penelitian serta pembahasan dari analisis. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diberikan kepada pihak terkait dengan 

keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti selama melakukan 

penelitian. 
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BAB 2 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.1 Investasi 

2.1.1.1 Pengertian Investasi 

 Menurut Sunariyah (2006) investasi adalah penanaman modal untuk satu  atau 

lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan 

mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Menurut Mankiw (2000), 

investasi adalah barang-barang yang dibeli oleh individu dan perusahaan untuk 

menambah persediaan modal mereka. Menurut e-bursa.com, investasi merupakan suatu 

penundaan konsumsi dari masa sekarang untuk masa yang akan datang. Menurut Husnan 

(2009) menyatakan bahwa proyek investasi merupakan suatu rencana untuk 

menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek raksasa ataupun proyek kecil untuk 

memperoleh manfaat pada masa yang akan datang. Adapun menurut Eduardus (2010), 

investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan saat 

ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang. 

 

2.1.1.2 Jenis Investasi  

Menurut e-bursa.com, investasi secara umum dapat dikategorikan sebagai 

berikut: 
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a. Real investment, yaitu investasi dalam bentuk nyata seperti investasi dalam bentuk 

properti, investasi komersial, dan lain-lain. 

b. Financial investment, yaitu investasi terhadap produk-produk keuangan seperti 

investasi dalam bentuk tetap, antara lain deposito, obligasi ataupun dalam bentuk yang 

tidak tetap seperti investasi saham atau sejenisnya. 

 

2.1.2 Pasar Modal 

2.1.2.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal menurut Husnan (2009) dapat didefinisikan sebagai pasar untuk 

berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik 

dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah 

maupun perusahaan swasta. 

Menurut Sunariyah (2006), pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa 

gedung) yang disiapkan guna  memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi dan 

jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek. Menurut 

Eduardus (2010), pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan 

dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. 

Berdasarkan pengertian yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa pasar modal 

adalah tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga. Di tempat 

inilah para pelaku pasar yaitu individu-individu atau badan usaha yang mempunyai 

kelebihan dana melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. 

Sebaliknya, di tempat itu juga perusahaan yang membutuhkan dana menawarkan surat 
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berharga dengan cara listing terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar modal sebagai 

emiten.  

 

2.1.2.2 Intrumen Pasar Modal 

Menurut bursa efek Indonesia (2010) terdapat beberapa instrumen pasar modal, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Saham, merupakan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan 

usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal 

tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas 

asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

2. Obligasi, merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang dapat 

dipindahtangankan yang 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 tersebut.  

3. Reksadana, merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, 

khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan 

keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang 

sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, 

mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan 

pengetahuan yang terbatas. 

4. Instrumen Derivatif, yaitu kontrak finansial antara dua atau lebih pihak guna 

memenuhi janji untuk mambeli atau menjual assets/commodities yang dijadikan 
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sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan 

kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. 

 

2.1.3 Efisiensi Pasar Modal 

 Menurut Jones (2007) efisiensi pasar berarti suatu pasar yang harga sekuritasnya 

secara cepat mampu mencerminkan semua informasi yang tersedia mengenai aktiva 

tersebut. Pasar efisien sering dikaitkan dengan bagaimana suatu pasar mampu bereaksi 

dengan cepat dan tepat terhadap suatu informasi yang ada untuk mencapai harga 

keseimbangan baru setelah adanya informasi tersebut. 

Menurut Jogiyanto (2003) pasar dikatakan efisien jika pasar dapat mencerminkan 

informasi yang tersedia dengan cepat dan akurat. Seberapa cepat waktu untuk dapat 

menyerap semua informasi tegantung dari jenis informasinya jika investor hanya 

membutuhkan waktu yang cepat untuk mengevaluasi informasi tersebut, kemungkinan 

penyesuaian harga dapat terjadi beberapa hari saja atau bahkan sehari saja atau mungkin 

dalam beberapa menit. Jenis informasi ini misalnya pengumuman laba dan pengumuman 

pembagian dividen. 

 Fama (1970) menerjemahkan pasar efisien sebagai suatu pasar yang harganya 

senantiasa mencerminkan sepenuhnya informasi yang tersedia. Harga saham akan 

berubah hanya apabila terdapat informasi baru yang semestinya tidak dapat diperkirakan 

sebelumnya. Jika informasi tersebut sudah dapat diperkirakan, maka sudah tentu 

informasi tersebut sudah diserap dan seterusnya dicerminkan dalam harga saham saat ini. 

Fama mengatakan bahwa dalam pasar efisien, tidak ada seorangpun yang boleh 

mendapat keuntungan yang diharapkan yang lebih tinggi daripada rata-rata pasar. 
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 Menurut Husnan (2009), secara formal pasar modal yang efisien itu didefinisikan 

sebagai pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi 

yang relevan. Semakin cepat informasi baru tercermin pada harga sekuritas, semakin 

efisien pasar modal tersebut. Dengan demikian akan sangat sulit (atau bahkan hampir 

tidak mungkin) bagi para pemodal untuk memperoleh tingkat keuntungan di atas normal 

secara konsisten dengan melakukan transaksi perdagangan di bursa efek. 

 Informasi yang relevan yang dimaksud di atas adalah semua informasi yang dapat 

mempengaruhi perubahan harga saham yaitu meliputi perubahan harga di waktu yang 

lalu (past price changes), informasi yang tesedia kepada publik (public information) dan 

informasi yang tersedia baik kepada publik maupun tidak (public and private 

information). 

Dari berbagai pengertian mengenai konsep efisiensi pasar yang ada, dalam 

penelitian ini yang digunakan adalah konsep efisiensi pasar yang menyatakan bahwa 

investor  akan menyesuaikan semua informasi yang relevan terhadap harga saham 

membuat keputusan jual belinya sehingga harga sekuritas saat ini mencerminkan semua 

informasi yang diketahui meliputi informasi masa lalu, informasi sekarang maupun 

pengumuman mengenai suatu kejadian yang masih akan terjadi. 

Suatu pasar modal yang efisien dapat terjadi apabila hal-hal berikut terjadi 

(Jones, 2007) : 

1. Terdapat investor yang rasional dalam jumlah yang cukup banyak dan 

berorientasi pada profit maximizing yang secara aktif berpartisipasi di pasar 

modal dengan melakukan analisa, penilaian dan perdagangan saham. Investor ini 
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merupakan price taker, artinya tidak akan ada investor yang dapat mempengaruhi 

secara langsung harga saham. 

2. Informasi yang tersedia tidak memerlukan biaya dan dapat diperoleh secara luas 

oleh pelaku pasar modal dalam waktu yang hampir bersamaan. 

3. Informasi muncul secara random yang berarti bahwa suatu pengumuman 

informasi bersifat independen terhadap informasi lainnya. 

4. Investor beraksi cepat dan tepat terhadap informasi baru sehingga terjadi 

penyesuaian harga saham. 

 

2.1.3.1 Bentuk Efisiensi Pasar Modal 

 Untuk memudahkan penelitian tentang efisiensi pasar, Fama (1970) 

mengklasifikasikan bentuk pasar efisien ke dalam tiga jenis, yaitu : 

1) Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk jika harga-harga dari sekuritas secara penuh 

mencerminkan (fully reflect) informasi masa lalu. Informasi masa lalu ini 

merupakan informasi yang sudah terjadi. Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini 

berkaitan dengan teori langkah acak (random walk theory), yang menyatakan 

bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Jika pasar efisien 

secara bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi harga sekarang. Ini berarti bahwa untuk pasar yang efisien bentuk 

lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk 

mendapatkan keuntungan yang tidak normal (abnormal return) (Jogiyanto, 

2003). 
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2) Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semi-strong form) 

Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh 

mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang dipublikasikan (all publicly 

available information) termasuk informasi yang berada di laporan keuangan 

perusahaan emiten. Informasi yang dipublikasikan dapat berupa informasi yang 

umumnya berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di perusahaan emiten 

(corporate event), peraturan pemerintah atau regulator yang hanya berdampak 

pada harga sekuritas perusahaan yang terkena regulasi dan peraturan pemerintah 

yang berdampak ke semua perusahaan emiten. Jika dalam pasar efisien bentuk 

setengah kuat, maka tidak ada investor individu ataupun kelompok dari investor 

dapat menggunakan informasi yang dipublikasikan untuk mendapatkan 

keuntungan tidak normal (abnormal return) dalam jangka waktu yang lama 

(Jogiyanto, 2003). 

3) Efisiensi pasar bentuk kuat (strong form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara 

penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang tersedia, termasuk 

informasi yang private. Jika pasar efisien dalam bentuk ini, maka tidak ada 

investor individu atau kelompok investor yang dapat memperoleh keuntungan 

tidak normal (abnormal return) karena mempunyai informasi privat (Jogiyanto, 

2003). 

Hubungan antara ketiga bentuk pasar modal efisien tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut : 
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GAMBAR 2.1. Tingkatan Kumulatif Bentuk Pasar Efisien 

 

 

 

 

 

Sumber : Jogiyanto (2003), Teori Portofolio dan Analisis Investasi 

 Ketiga bentuk efisiensi pasar ini berhubungan satu sama lain. Hubungan ini 

berupa tingkatan yang kumulatif yaitu bentuk lemah merupakan bagian dari bentuk kuat. 

Dari gambar 2.1 di atas terlihat bahwa dalam bentuk lemah dimana pasar dikatakan 

efisien dengan informasi yang cukup minim menempati tempat yang sempit ditengah 

dengan hanya mengandalkan informasi sekuritas masa lalu pada pasar modal yang 

berhubungan. Bentuk pasar semi kuat dikatakan efisien jika harga sekuritas 

mencerminkan semua informasi yang tersedia untuk umum yang mana di dalamnya 

termasuk masa lalu dari perdagangan, harga dan volume perdagangan. Adapun pasar 

bentuk kuat menyatakan bahwa semua informasi yang tersedia untuk umum dan 

informasi yang hanya dimiliki oleh kelompok tertentu tercermin dalam harga pasar 

sekuritas. 

 

 

Strong Form 

Semi-strong Form 

 

Weak Form 

Analisis Pengaruh...,Fatiah Istarini, Ma.-Ibs, 2010 
 



17 

 

 

 

2.1.3.2 Anomali Pasar 

Menurut Jones (2007) anomali pasar adalah suatu teknik atau strategi yang 

bertentangan dengan pasar efisien. Hasil yang ditimbulkan oleh anomali pasar ini sangat 

berlawanan dengan apa yang dijelaskan oleh efisiensi pasar. Suatu anomali dapat disebut 

sebagai suatu ketidakteraturan yang memang eksis dan telah berlangsung lama di 

beberapa pasar modal. Studi literaturnya menyimpulkan bahwa sampai saat ini belum 

ada penjelasan yang memuaskan mengapa terjadi anomali pasar di suatu pasar modal 

negara tertentu tetapi tidak terjadi di pasar modal lainnya (Windijarto dan Nugroho, 

2004). Berbagai anomali pasar yang menarik perhatian tersebut antara lain : 

1. Day of the week effect 

Day of the week effect adalah perbedaan yang signifikan return saham pada hari 

tertentu dalam satu minggu dengan pendapatan pada hari-hari perdagangan 

lainnya (Windijarto dan Nugroho, 2004). Menurut Fitriani (2009) day of the week 

effect merupakan salah satu bentuk dari anomali seasonality yang banyak terjadi 

di berbagai pasar modal di dunia. Fenomena ini menggambarkan adanya 

perbedaan imbal hasil saham setiap harinya yaitu terjadinya kecenderungan 

menurunnya imbal hasil saham pada hari Senin dan tingginya imbal hasil saham 

yang terjadi pada hari Jumat bila dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Bahkan 

di beberapa negara, imbal hasil saham pada hari Senin menunjukkan presentase 

yang negatif bila dibandingkan dengan imbal hasil pada hari lainnya. Inti dari 

mempelajari keberadaan day of the week effect adalah diharapkan bahwa investor 

dapat menemukan waktu yang tepat dalam melakukan jual-beli saham sehingga 

diharapkan dapat memperoleh abnormal return yang ada di pasar. 
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2. Monthly effect 

Monthly effect adalah merupakan suatu gejala rata-rata pendapatan saham pada 

awal bulan yang diwakili oleh lima hari di awal bulan lebih besar/tinggi bila 

dibandingkan dengan rata-rata pendapatan saham pada hari perdagangan lainnya. 

Hal ini mungkin disebabkan karena cash flow yang diterima oleh investor di 

akhir bulan maupun di awal bulan mendorong investor untuk berspekulasi 

membeli saham berdasarkan informasi yang dimilikinya untuk mendapatkan 

keuntungan berupa capital gain (Windijarto dan Nugroho, 2004). 

3. January effect 

Pada efek ini kecenderungan pendapatan saham pada bulan Desember mengalami 

penurunan dan kemudian meningkat pada bulan Januari. Tingkat keuntungan 

rata-rata saham pada bulan Januari lebih tinggi daripada bulan lainnya. Hal ini 

dapat terjadi karena dua hal, yaitu : pertama, kesan pajak yaitu para investor 

merealisasikan kerugian pajak (pajak yang sudah dicatat tapi belum dikeluarkan) 

bagi tujuan pajak mereka dan menginvestasikan semua ke dalam pasar modal 

pada tahun berikutnya. Kedua, akibat sistem kompensasi dalam industri sekuritas 

yaitu manager diberi bonus pada akhir tahun dan menginvestasikan jumlah 

tersebut pada awal tahun berikutnya (Windijarto dan Nugroho, 2004). 

4. Holiday effect 

Holiday effect adalah suatu gejala rata-rata pendapatan saham pada sehari 

sebelum hari libur akan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pendapatan 

saham pada hari perdagangan lainnya (Windijarto dan Nugroho, 2004). 
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2.1.4 Saham 

2.1.4.1 Pengertian Saham 

 Jogiyanto (2003) mengatakan suatu perusahaan dapat menjual hak 

kepemilikannya dalam bentuk saham (stock). Menurut Bursa Efek Indonesia (2010), 

saham diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) 

dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, 

maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset 

perusahaan dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Wujud 

saham berupa selembar kertas yang menerangkan siapa pemiliknya. Akan tetapi, 

sekarang ini sistem tanpa warkat sudah dilakukan di Bursa Efek Indonesia, dimana 

bentuk kepemilikan tidak lagi berupa lembaran saham yang diberi nama pemiliknya 

tetapi sudah berupa account atas nama pemilik atau saham tanpa warkat. Jadi 

penyelesaian transaksi akan semakin cepat dan mudah karena tidak melalui surat, 

formulir dan prosedur yang berbelit-belit. 

 

2.1.4.2 Jenis Saham 

 Jogiyanto (2008) membedakan saham menjadi dua jenis, yaitu saham biasa 

(common stock) dan saham preferen (preffered stock) dengan penjelasan sebagai berikut : 

1. Saham Biasa (common stock) 

Saham biasa adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan 

(Eduardus, 2010). Ciri-ciri saham biasa yaitu: 

 Mendapatkan dividen selama perusahaan mendapat keuntungan. 
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 Memiliki hak suara 

 Hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan apabila bangkrut dilakukan 

setelah kewajiban perusahaan dilunasi (Siamat, 2005). 

2. Saham Preferen (preferred stock) 

Menurut Jogiyanto (2003) saham preferen merupakan saham yang mempunyai sifat 

gabungan antara obligasi dan saham biasa. Saham preferen merupakan satu jenis 

sekuritas yang berbeda dalam beberapa hal dengan saham biasa. Misalnya, dividen 

pada saham preferen biasanya dibayarkan dalam jumlah tetap dan tidak pernah 

berubah dari waktu ke waktu (Eduardus, 2010). Ciri-ciri saham preferen yaitu: 

 Memilik hak mendapat dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang 

saham biasa. 

 Tidak memiliki hak suara. 

 Dapat mempengaruhi manajemen perusahaan, terutama dalam pencalonan 

pengurus. 

 Memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham (Siamat, 

2005). 

 

2.1.5 Indeks harga saham 

 Indeks harga saham merupakan catatan terhadap perubahan-perubahan maupun 

pergerakan harga saham sejak mulai pertama kali beredar sampai pada suatu saat tertentu 

(Windijarto dan Nugroho, 2004). Setiap bursa memiliki beberapa macam indeks untuk 

mengukur pergerakan harga saham tersebut. Berbagai penyajian indeks tersebut bersifat 

spesifik agar investor dapat memanfaatkannya dalam strategi investasi di bursa saham. 
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 Menurut Bursa Efek Indonesia (2010), indeks harga saham adalah suatu indikator 

yang menunjukkan pergerakan harga saham. Di Bursa Efek Indonesia terdapat sebelas 

jenis indeks, yaitu : 

1. Indeks Individual 

2. Indeks Sektoral  

3. Indeks Harga Saham Gabungan (Composite Stock Price Index) 

4. Indeks LQ45 

5. Indeks Syariah atau JII (Jakarta Islamic Index) 

6. Indeks Papan Utama 

7. Indeks kompas 100 

8. Indeks Papan pengembangan 

9. Indeks Bisnis-27 

10. Indeks PEFINDO25 

11. Indeks SRI-KEHATI 

 

2.1.5.1 Indeks Harga Saham Gabungan 

Indeks harga saham gabungan (IHSG) merupakan indikator pergerakan harga 

semua saham yang tercatat di BEI, baik saham biasa maupun saham preferens. Selain itu, 

IHSG juga dapat menjadi barometer kesehatan ekonomi suatu Negara (Windijarto dan 

Nugroho, 2004). 

 Angka IHSG dapat memberikan gambaran secara umum tentang perkembangan 

pasar modal di Indonesia dimana kenaikan/penurunan angka indeks harga saham dalam 

suatu periode merupakan indikasi naik atau turunnya perkembangan pasar modal. IHSG 

Analisis Pengaruh...,Fatiah Istarini, Ma.-Ibs, 2010 
 



22 

 

 

 

merupakan suatu rangkaian historis mengenai pergerakan harga saham gabungan sampai 

pada tanggal tertentu dan biasanya pergerakan harga saham tersebut disajikan setiap hari 

berdasarkan harga penutupan bursa pada hari tersebut. 

 

2.1.6 Nilai Tukar (Exchange Rate) 

Menurut Adiningsih, dkk (1998), nilai tukar rupiah adalah harga rupiah terhadap 

mata uang negara lain. Jadi nilai tukar rupiah merupakan nilai dari satu mata rupiah yang 

ditranslasikan ke dalam mata uang negara lain. Misalnya nilai tukar rupiah terhadap 

dollar AS, nilai tukar rupiah terhadap Yen, dan lain sebagainya.   

Kurs inilah sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi aktivitas di pasar 

saham maupun pasar uang karena investor cenderung akan berhati-hati untuk melakukan 

investasi. Menurunnya kurs Rupiah terhadap mata uang asing khususnya dollar AS 

memiliki pengaruh negatif terhadap ekonomi dan pasar modal (Sitinjak dan Kurniasari, 

2003). 

Menurut Mankiw (2000), nilai tukar atau kurs dibagi menjadi 2, yaitu: (1) kurs 

nominal yang merupakan harga relatif dari mata uang dua negara dan (2) kurs riil yaitu 

harga relatif dari barang-barang kedua negara. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar, yaitu (Madura, 

2006): 

1. Faktor Fundamental 

Faktor fundamental berkaitan dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, suku 

bunga, ekspektasi pasar dan intervensi Bank Sentral. 
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2. Faktor Teknis 

Faktor teknis berkaitan dengan kondisi penawaran dan permintaan devisa pada saat-

saat tertentu. Apabila ada kelebihan permintaan, sementara penawaran tetap, maka 

harga valas akan naik dan sebaliknya. 

3. Sentimen Pasar 

Sentimen pasar lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita-berita politik yang 

bersifat insidentil, yang dapat mendorong harga valas naik atau turun secara tajam 

dalam jangka pendek. Apabila rumor atau berita-berita sudah berlalu, maka nilai tukar 

akan kembali normal. 

 

2.2 PENELITIAN TERDAHULU 

Penelititan mengenai day of the week effect atau pengaruh hari perdagangan 

dalam satu minggu telah banyak dilakukan baik di luar negeri maupun di dalam negeri. 

Penelitian dilakukan mulai dari negara maju seperti US, UK, dan Jepang sampai Negara 

yang sedang berkembang seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Philipina, Korea, dan 

Indonesia. Selain itu,sampel dan pendekatan variabel yang digunakan juga berbeda-beda, 

serta bergantung pada ketersediaan data. 

Gibbons dan Pattrick Hess (1981), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa hal 

yang paling nyata ditemukan dalam penelitian hariannya (daily) adalah pada hari Senin, 

hasil penelitiannya menemukan rendahnya imbal hasil yang tidak biasa (bahkan ada yang 

negatif) pada hari Senin, yang secara langsung mengindikasikan bahwa rata-rata imbal 

hasil harian tidak selalu konstan sepanjang hari dalam setiap minggu. Ini terbukti dari 
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rata-rata imbal hasil pada hari Senin yang cenderung rendah. Beberapa penjelasan coba 

diteliti oleh Gibbons dan Pattrick Hess untuk menjelaskan fenomena tersebut, namun 

tidak menemukan alasan yang signifikan. Dan hasil dari pengujian ini terhadap hipotesis 

pasar efisien juga sudah dipertimbangkan. 

Chiaku Chukwuogor Ndu (2005) dalam penelitianya, Chiaku menyimpulkan 

bahwa rata-rata pada negara Asia Timur ditemukan indikasi adanya day of the week 

effect, namun dari rata-rata imbal hasil dari pasar yang diteliti rata-rata ditemukan imbal 

hasil yang tidak signifikan. Ia menyimpulkan bahwa di negara Taiwan, Thailand, 

Srilanka, dan Pakistan tidak ditemukan day of the week effect. Penelitian tersebut identik 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wong, Hui dan Chan (1992). 

Delapan negara dari lima belas negara Asia Pasifik, di dalamnya termasuk Cina, 

Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapore, Korsel, Srilanka, dan Thailand ditemukan 

imbal hasil pada hari Senin adalah negatif. Ini mengindikasikan adanya day of the week 

effect. 

Ajayi dan Mougoue (1996) juga menggunakan variabel makroekonomi nilai 

tukar dan harga saham. Mereka meneliti hubungan dinamis antara harga saham dan nilai 

tukar pada “Delapan Besar” pasar saham, yaitu Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, 

Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat dengan menggunakan bivariate error correction 

model. Hasil penelitian mereka menunjukkan hubungan yang signifikan antara nilai tukar 

dan harga saham (pasar modal dan pasar uang). Hasil ini kemudian didukung juga oleh 

Sudjono (2002) serta Sitinjak dan Kurniasari (2003) bahwa nilai tukar rupiah (kurs) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap IHSG. 
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Untuk di Indonesia, penelitian terhadap pola keuntungan harian saham di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dilakukan oleh Wibisono, Sukirno dan Sukamto (1996) 

mengungkapkan ukuran keuntungan harian menggunakan Indeks Harga Saham 

Gabungan Harian dengan periode penelitian dari tahun 1989-1995, yang menghasilkan 

penelitian bahwa rata-rata keuntungan pasar harian saham selama periode penelitian 

adalah positif pada semua hari perdagangan, kecuali keuntungan pasar pada hari Selasa. 

Pada perdagangan hari Selasa, keuntungan saham di BEI adalah negatif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Heru Prihantoro (2000), menguji pengaruh 

perdagangan harian saham dan exchange rate terhadap Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) di Bursa Efek Indonesia. Dengan pengujian deskriptif hasilnya menunjukkan 

bahwa hari Selasa mempunyai pengaruh terhadap IHSG, sedangkan untuk pengujian 

secara multivariat tidak satupun hari mempengaruhi IHSG. Untuk variabel makro 

exchange rate, hasil penelitiannya menunjukkan pengaruh yang signifikan. 

Ikhsan Binarto, MM FE-UI (2006). Dalam penelitiannya, Ikhsan menguji apakah 

terdapat pengaruh hari perdagangan terhadap imbal hasil harian dan apakah terdapat 

perbedaan imbal hasil harian antar hari perdagangan dengan menggunakan metode 

analisis varian (ANOVA). Hal ini dilakukannya untuk menganalisis fenomena day of the 

week effect yang selanjutnya ingin mengetahui apakah imbal hasil dari hari-hari 

perdagangan mempunyai pengaruh dan perbedaan yang signifikan. Dari hasil regresi 

OLS, ANOVA dan Post Hoc Tukey maupun Benferroni terlihat bahwa terdapat pengaruh 

hari perdagangan terhadap imbal hasil harian, sedangkan untuk pada pengujian ANOVA 

dapat disimpulkan bahwa imbal hasil antar hari perdagangan mempunyai perbedaan yang 
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tidak signifikan, artinya BEJ mempunyai tingkat keuntungan yang sama pada setiap hari 

perdagangan kepada para investor. 

Dari analisis korelasi Pearson ditemukan bahwa antar hari perdagangan 

mempunyai hubungan, yakni untuk RIHSG hari Senin berkorelasi negatif dengan hari 

Jumat, hari Selasa berkorelasi positif dengan hari Rabu, hari Rabu berkorelasi positif 

dengan hari Selasa dan Jumat, hari Jumat berkorelasi negatif dengan hari Senin dan 

positif dengan hari Rabu, sedangkan hari Kamis tidak mempunyai korelasi apapun 

dengan hari lainnya. Bila menggunakan RLQ45 maka korelasi yang terjadi yakni hari 

Senin berkorelasi positif dengan hari Selasa, hari Selasa berkorelasi positif dengan hari 

Senin, hari Kamis berkorelasi positif dengan hari Jumat, hari Jumat berkorelasi positif 

dengan hari Kamis sedangkan hari Rabu tidak mempunyai korelasi apapun dengan hari 

lainnya. Analisis yang lain yakni uji Run untuk mengetahui apakah imbal hasil yang 

terjadi di bursa berpola random atau tidak. Dari hasil analisis Run test dapat disimpulkan 

bahwa Bursa Efek Indonesia secara keseluruhan periode tidak efisien dalam bentuk 

lemah karena baik RIHSG maupun RLQ45 berpola tidak random. 

Ichsan Setiyo Budi dan Erni Nurhatmini (2003), dalam penelitiannya yang 

menguji pengaruh hari perdagangan dan exchange rate terhadap return saham di Bursa 

Efek Indonesia, menghasilkan penelitian secara deskriptif yang menyatakan bahwa hari 

Rabu mempunyai pengaruh terhadap Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan 

uji multivariat, ternyata tidak terdapat pengaruh antara hari perdagangan terhadap Indeks 

LQ45. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Wibisono, Sukirno dan Sukamto (1996) serta Algifari. Namun penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Heru (2000). Adapun exchange rate sangat berpengaruh 
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terhadap Indeks LQ45. Hal ini sangat mendukung dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Heru (2000). 

 

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN 

GAMBAR 2.2. Kerangka Pemikiran 

 

 

  

  

Dalam penelitian ini, dilakukan terhadap 2 (dua) variabel yang dianggap 

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

Adapun variabel yang diprediksikan berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) adalah variabel hari perdagangan saham dalam satu minggu dan 

exchange rate (nilai tukar Rupiah/US$) yang merupakan variabel makro ekonomi. 

 

 

 

 

Day of the week effect 

Exchange rate 

IHSG 
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2.4 HIPOTESIS 

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan 

kajian teori yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan hipotesis dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Hipotesis 1 

Ho: Hari perdagangan dalam satu minggu (day of the week effect) secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG di BEI. 

Ha: Hari perdagangan dalam satu minggu (day of the week effect) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap IHSG di BEI. 

2. Hipotesis 2 

Ho: Exchange rate secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG di 

BEI. 

Ha: Exchange rate secara parsial berpengaruh signifikan terhadap IHSG di BEI. 

3. Hipotesis 3 

Ho: Hari perdagangan dalam satu minggu (day of the week effect) dan exchange 

rate secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG di BEI. 

Ha: Hari perdagangan dalam satu minggu (day of the week effect) dan exchange 

rate secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IHSG di BEI. 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 OBJEK PENELITIAN 

 Objek penelitian ini adalah saham perusahaan yang terdaftar (listing) di Bursa 

Efek Indonesia dalam bentuk indeks. Indeks yang digunakan yaitu Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia. Gedung Bursa Efek Indonesia itu sendiri 

berlokasi pada Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan. 

 Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan jenis penelitian pengujian hipotesis, 

yaitu penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan hubungan, perbedaan dan 

independensi dari dua atau lebih faktor dalam sebuah situasi (Sekaran, 2003). Penelitian 

ini menjelaskan hubungan antara hari perdagangan saham dalam satu minggu dan nilai 

tukar rupiah/US$ dengan IHSG. 

 

3.2 METODE PENGUMPULAN DATA 

3.2.1 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh dari sumber tertentu. Informasi mengenai data sekunder tersebut diperoleh dari 

Bursa Efek Indonesia dan Bank Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah indeks harga dari Bursa Efek Indonesia dan kurs transaksi Bank Indonesia. Indeks 

yang digunakan tersebut adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), sedangkan nilai 
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tukar yang digunakan adalah  nilai tukar rupiah/US$. Data sekunder meliputi IHSG 

harian dan nilai tukar rupiah/US$ selama periode Januari sampai Desember 2009. Data 

tersebut adalah data harga saham (harga penutupan) harian Indeks Harga Saham 

Gabungan dan nilai tukar rupiah/US$ selama tahun 2009 pada hari Senin-Jumat. Oleh 

karena itu, sifat data awal yang digunakan adalah data time series (antar waktu) yang 

dikumpulkan selama kurun waktu tertentu (Gujarati, 2006). 

 

3.2.2 Metode Pengambilan Sampel 

 Adapun metode pengambilan sampel penelitian ini adalah purposive sampling, 

yaitu metode pengambilan sampel dengan didasarkan pada kriteria tertentu (Sekaran, 

2003). Kriteria sampel penelitian ini adalah saham perusahaan yang tercatat pada Indeks 

Harga Saham Gabungan dan nilai tukar rupiah/US$ selama tahun 2009. 

 

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, maka 

data tersebut diperoleh dari situs  resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs 

resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id).  
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3.3 METODE ANALISIS DATA 

3.3.1 Teknik Analisis Data 

Pola perubahan harga saham dalam penelitian ini ditunjukkan oleh pola IHSG. 

Pengujian pengaruh hari perdagangan dan exchange rate terhadap IHSG menggunakan 

persamaan regresi. IHSG sebagai variabel dependen dan hari perdagangan, yaitu hari 

Senin sampai dengan hari Jumat dan exchange rate sebagai variabel independen. 

Variabel hari perdagangan dalam persamaan regresi yang digunakan diperlakukan 

sebagai variabel dummy. 

 

3.3.2 Variabel Penelitian 

1. Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel tidak bebas dalam penelitian ini adalah IHSG. IHSG merupakan suatu 

nilai yang digunakan untuk mengukur kinerja gabungan seluruh saham yang tercatat di 

suatu bursa efek. Maksud dari gabungan seluruh saham ini adalah kinerja saham yang 

dimasukkan dalam perhitungan seluruh saham yang tercatat di bursa tersebut. 

2. Variabel bebas (independent variable) 

Dalam penelitian ini digunakan dua variabel bebas, yaitu: 

1) Hari perdagangan dalam satu minggu di BEI, perdagangan dilaksanakan pada 

hari Senin sampai dengan hari Jumat. Mengingat dalam satu minggu terdapat 

lima hari perdagangan, maka dalam model regresi dengan variabel dummy 

terdapat lima kategori yang menunjukkan hari Senin sampai dengan hari Jumat, 

yaitu: 
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 Jika nilai Senin = 1 untuk harga saham pada hari perdagangan Senin maka 

untuk harga saham pada hari perdagangan yang lain = 0. 

 Jika nilai Selasa = 1 untuk harga saham pada hari perdagangan Selasa maka 

untuk harga saham pada hari perdagangan yang lain = 0. 

 Jika nilai Rabu = 1 untuk harga saham pada hari perdagangan Rabu maka 

untuk harga saham pada hari perdagangan yang lain = 0. 

 Jika nilai Kamis = 1 untuk harga saham pada hari perdagangan Kamis maka 

untuk harga saham pada hari perdagangan yang lain = 0. 

 Jika nilai Jumat = 1 untuk harga saham pada hari perdagangan Jumat maka 

untuk harga saham pada hari perdagangan yang lain = 0. 

2) Exchange rate yaitu nilai tukar suatu mata uang suatu negara dengan mata uang 

negara lainnya (Ibrahim, 1995). Dalam penelitian ini digunakan nilai tukar rupiah 

terhadap dollar Amerika. 

 

3.4    TEKNIK PENGOLAHAN DATA 

3.4.1 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

  Menurut Priyatno (2008), uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah 

populasi data terdistribusi normal atau tidak. Salah satu pengujian yang dapat dilakukan 

untuk pengujian normalitas yaitu dengan melakukan Uji Jarque-Bera. Uji Jarque-Bera 

dapat dilakukan dengan melihat koefisien Jarque-Bera dan probabilitasnya. Kedua 

angka ini bersifat saling mendukung (Winarno, 2009).  
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 Bila nilai Jarque-Bera tidak signifikan (lebih kecil dari 2), maka residual data 

terdistribusi normal. 

 Bila probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi, maka data terdistribusi normal. 

  Pengujian normalitas juga dapat dilihat dengan normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting akan dibandingkan dengan dengan garis 

diagonal. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2009). 

 

2. Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2009), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent variable). 

Model regresi yang baik seharusnya bebas multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen. Uji Multikolinearitas dapat dilihat dari (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 tidak terjadi 

multikolinearitas pada data yang akan diolah. 

 

3. Uji Autokorelasi  

 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam satu model regresi linear 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (Ghozali, 2009). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 
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berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) 

tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. 

  Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji Durbin-Watson (Uji DW) 

untuk menghitung nilai d. Ketentuan untuk uji d dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 3.1 Tabel Dasar Keputusan Uji Durbin-Watson 

Nilai d Keputusan 

0 < d < dL 

dL ≤ d ≤ dU 

dU < d < 4 – dU 

4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL 

4 – dL < d < 4 

Ada autokorelasi positif 

Tidak ada keputusan 

Tidak ada autokorelasi 

Tidak ada keputusan 

Ada autokorelasi  negative 

Sumber: Ghozali (2009), Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 

 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

(Ghozali, 2009). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

  Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan uji Glejser. Uji Glejser mendeteksi terjadinya heteroskedastisitas dengan 

meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gurajati, 2006). 
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  Kesimpulan terjadinya heteroskedastisitas atau tidak dapat diambil dengan dasar 

keputusan: 

 Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen, maka ada indikasi terjadinya heteroskedastisitas. 

 Jika variabel independen tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen, maka tidak ada indikasi terjadinya heteroskedastisitas. 

 

3.4.2 Uji Statistik Deskriptif 

  Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, nilai maksimum, nilai minimum sum, 

range, kurtosis dan skewness. Tujuan dari statistik deskriptif ini untuk mengetahui 

seberapa besar keakuratan data dan penyimpangan pada data tersebut (Ghozali, 2009). 

 

3.4.3 Uji Multivariat 

  Analisis statistik multivariat merupakan metode statistik yang memungkinkan 

kita melakukan penelitian terhadap lebih dari dua variabel secara bersamaan. Dengan 

menggunakan teknik analisis ini maka kita dapat menganalisis pengaruh beberapa 

variabel terhadap variabel – variabel lainnya dalam waktu yang bersamaan. 

Untuk melakukan uji multivariat digunakan model regresi linear berganda, 

sebagai berikut : 

INDEXt   = a + b₀SENIN + b₁SELASA + b₂RABU + b₃KAMIS + b₄JUMAT + b₅ER + e 
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Dimana : 

 INDEXt     : besarnya harga saham pada hari t. 

 α      : konstanta 

 Variabel dummy : SENIN, SELASA, RABU, KAMIS, JUMAT 

  menunjukkan hari perdagangan dalam satu minggu 

yang diobservasi. 

 ER      :  nilai tukar rupiah/US$ 

 b₀, b₁, b₂, b₃, b₄, b₅  : besarnya koefisien regresi untuk variabel dummy hari 

SENIN sampai dengan hari JUMAT. 

 e                                     :   error 

 

3.4.4 Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan 

pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen (Priyatno, 

2008). Interval nilai R
2 

adalah 0 sampai dengan 1, jika nilai adjusted R
2
 = 0 maka tidak 

ada persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

 

3.4.5 Koefisien Korelasi Parsial (r
2
) 

Dalam uji regresi linear berganda dapat dianalisis besarnya koefisien korelasi 

parsial (r
2
). Koefisien korelasi parsial (r

2
) digunakan untuk mengukur derajat hubungan 

antara tiap variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (Sudjana, 

2002). 
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3.4.6 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

di muka dengan menggunakan alat bantu Statistics Package for Social Science 16.0 

(SPSS 16.0) dan Eviews 5. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh hari 

perdagangan dalam satu minggu dan exchange rate terhadap IHSG di BEI selama tahun 

2009. Tingkat signifikansi () 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 hari perdagangan saham dalam satu minggu secara parsial 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia tahun 

2009. 

2. Pengujian Hipotesis 2 dengan Uji t, digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen exchange rate secara parsial mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia tahun 2009. 

3. Pengujian Hipotesis 3 dengan Uji F, digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel-variabel independen hari perdagangan saham dalam satu minggu dan 

exchange rate secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

IHSG di Bursa Efek Indonesia tahun 2009. 

 

3.4.7 Uji t (Uji secara parsial) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari tiap-tiap variabel 

independen (hari perdagangan dalam satu minggu dan exchange rate) terhadap IHSG di 

BEI tahun 2009. 
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Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan hipotesis 

Ho1: Hari perdagangan dalam satu minggu tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap IHSG di BEI. 

Ha1: Hari perdagangan dalam satu minggu berpengaruh secara signifikan terhadap 

IHSG di BEI. 

Ho2: Exchange rate tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IHSG di BEI. 

Ha2: Exchange rate berpengaruh secara signifikan terhadap IHSG di BEI. 

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

3. Membuat keputusan 

 Jika thitung < ttabel, maka maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 Jika thitung > ttabel, maka 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. 

4. Membuat kesimpulan 

 

3.4.8 Uji F (Uji secara simultan) 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dari seluruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan Hipotesis 

Ho: Hari perdagangan dalam satu minggu dan exchange rate tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap IHSG di BEI. 

Analisis Pengaruh...,Fatiah Istarini, Ma.-Ibs, 2010 
 



39 

 

 

 

H3: Hari perdagangan dalam satu minggu dan exchange rate berpengaruh secara 

signifikan terhadap IHSG di BEI. 

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

3. Membuat keputusan 

 Jika Fhitung < Ftabel, maka maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 Jika Fhitung > Ftabel, maka maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

 Jika signifikansi F > 0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

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

4. Membuat kesimpulan 
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BAB 4 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1.1 Sejarah Singkat Bursa Efek Indonesia 

Sejarah pasar modal di Indonesia sebenarnya telah ada sejak pemerintahan 

kolonial Belanda pada tanggal 14 Desember 1912. Tujuan pemerintah kolonial Belanda 

mendirikan pasar modal pada waktu itu adalah untuk menghimpun dana guna menunjang 

ekspansi usaha perkebunan milik orang-orang Belanda di Indonesia. Dengan 

berkembangnya bursa efek di Jakarta, pemerintah kolonial Belanda juga mendirikan 

bursa efek di Surabaya dan Semarang. 

Pada awal tahun 1939 terjadi gejolak politik di Eropa yang mempengaruhi 

perdagangan efek di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan bursa efek di Surabaya dan 

Semarang ditutup. Tidak lama setelah itu, pada tahun 1940 bursa efek di Jakarta juga 

ditutup, yang disebabkan oleh perang dunia II. Dengan penutupan ketiga bursa efek 

tersebut, maka kegiatan perdagangan efek di Indonesia menjadi terhenti. 

Setelah adanya perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda kepada 

pemerintah Republik Indonesia dan adanya pengakuan kedaulatan dari pemerintah 

Hindia Belanda, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang darurat No. 13 

tentang bursa untuk mengaktifkan kembali bursa efek di Indonesia. Pada tahun 1977, 

presiden Republik Indonesia secara resmi membuka kembali pasar modal di Indonesia 

yang ditandai dengan go public-nya PT. Semen Cibinong. 
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Perkembangan pasar modal di Indonesia setelah tahun 1988 menunjukkan 

perkembangan yang sangat signifikan. Bahkan pernah dikatakan bahwa pasar modal 

Indonesia merupakan bursa yang berkembang tercepat di dunia, meskipun hal tersebut 

belum pernah dibuktikan secara empiris (Sunariyah,2006).  

Dengan adanya perkembangan kegiatan transaksi, jumlah emiten dan volume 

perdagangan maka Bursa Efek Jakarta memutuskan untuk mengotomatisasikan kegiatan 

transaksi di bursa. Sistem otomatisasi yang diterapkan di Bursa Efek Jakarta diberi nama 

Jakarta Automated Trading System (JATS) dan mulai dioperasikan pada tanggal 22 Mei 

1995.  

Bursa efek (pasar modal) yang terbesar di Indonesia adalah Bursa Efek Jakarta 

(BEJ) yang juga dikenal dengan nama Jakarta Stock Exchange (JSX). Sekuritas yang 

diperdagangkan di BEJ adalah saham preferen (preferred stock), saham biasa (common 

stock), hak (right) dan obligasi konvertibel (convertible bonds). Bursa efek terbesar 

setelah BEJ adalah Bursa Efek Surabaya (BES) atau Surabaya Stock Exchange (SSX). 

Sekuritas yang terdaftar di BEJ juga diperdagangkan di SSX (Jogiyanto, 2003). 

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

menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) atau yang juga dikenal dengan Indonesia Stock 

Exchange. Saat ini Bursa Efek Indonesia memiliki 11 jenis indeks harga saham, yang 

secara terus menerus disebarluaskan melalui media cetak maupun elektronik. 

Indeks-indeks tersebut adalah (www.idx.co.id): 

1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), menggunakan semua perusahaan tercatat 

sebagai komponen perhitungan Indeks. Agar IHSG dapat menggambarkan 

keadaan pasar yang wajar, Bursa Efek Indonesia berwenang mengeluarkan dan 
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atau tidak memasukkan satu atau beberapa Perusahaan Tercatat dari perhitungan 

IHSG. 

2. Indeks Sektoral, menggunakan semua perusahaan tercatat yang termasuk dalam 

masing-masing sektor. Sekarang ini ada 10 sektor yang tercatat di BEI yaitu 

sektor Pertanian, Pertambangan, Industri Dasar, Aneka Industri, Barang 

Konsumsi, Properti, Infrastruktur, Keuangan, Perdangangan dan Jasa, dan 

Manufatur. 

3. Indeks LQ45, yaitu indeks yang terdiri dari 45 saham perusahaan tercatat yang 

dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan review 

dan penggantian saham dilakukan setiap 6 bulan. 

4. Jakarta Islamic Index (JII), yaitu indeks yang menggunakan 30 saham yang 

dipilih dari saham-saham yang masuk dalam kriteria syariah. 

5. Indeks Kompas100, yaitu indeks yang terdiri dari 100 saham perusahaan tercatat 

yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas, kapitalisasi dan hasil kerja 

sama BEI dengan harian kompas. 

6. Indeks BISNIS-27, yaitu indeks hasil kerja sama antara Bursa Efek Indonesia 

dengan harian Bisnis Indonesia meluncurkan indeks harga saham yang diberi 

nama Indeks BISNIS-27. 

7. Indeks PEFINDO25, yaitu hasil kerja sama antara Bursa Efek Indonesia dengan 

lembaga rating PEFINDO meluncurkan indeks harga saham yang diberi nama 

Indeks PEFINDO25. 

8. Indeks SRI-KEHATI, indeks ini dibentuk atas kerja sama antara Bursa Efek 

Indonesia dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI). SRI 

adalah kependekan dari Sustainable Responsible Investment. Indeks ini 
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diharapkan memberi tambahan informasi kepada investor yang ingin berinvestasi 

pada emiten-emiten yang memiliki kinerja sangat baik dalam mendorong usaha 

berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan menjalankan 

tata kelola perusahaan yang baik. 

9. Indeks Papan Utama, menggunakan saham-saham perusahaan tercatat yang 

masuk dalam Papan Utama. 

10. Indeks Papan Pengembangan, mengguanakn saham-saham perusahaan tercatat 

yang masuk dalam Papan Pengembangan. 

11. Indeks Individual, indeks harga saham masing-masing perusahaan tercatat. 

Dari  sebelas jenis indeks harga saham tersebut, penulis memilih untuk meneliti 

saham perusahaan yang tercatat pada Indeks Harga Saham Gabungan selama tahun 2009. 

 

4.2 DESKRIPSI VARIABEL PENELITIAN 

4.2.1 Indeks Harga Saham Gabungan Tahun 2009 

 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan indikator pasar modal yang 

digunakan untuk mengetahui aktivitas di pasar modal Indonesia. Hal ini dimungkinkan 

karena IHSG menunjukkan pergerakan harga saham secara umum yang tercatat di bursa 

efek. IHSG merupakan indeks yang paling banyak digunakan dan dipakai sebagai acuan 

tentang kegiatan di pasar modal. 

Pergerakan nilai indeks tersebut akan menunjukkan perubahan situasi pasar yang 

terjadi. Pasar yang sedang bergairah atau terjadi transaksi yang aktif ditunjukkan dengan 

indeks harga saham yang mengalami kenaikan, sedangkan yang lesu ditunjukkan dengan 
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indeks harga saham yang mengalami penurunan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

atau juga dikenal dengan Jakarta Composite Index (JCI), mencakup pergerakan harga 

seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di BEI. 

Sampai akhir 2008 lalu pasar modal Indonesia sempat diterpa krisis, hal ini 

terjadi akibat krisis subprime mortgage yang terjadi di Amerika Serikat. Sepanjang tahun 

2008 itulah nilai indeks pasar modal di Indonesia mengalami penurunan. Oleh karena hal 

tersebut pada awal tahun 2009 tren pergerakkan nilai Indeks Harga Saham Gabungan 

relatif masih kurang bagus. Namun seiring berjalannya waktu nilai indeks pada tahun 

2009 mengalami peningkatan hingga akhir tahun. Peningkatan kondisi saham pasar 

modal di Indonesia, dapat dilihat dari grafik pergerakan IHSG selama tahun 2009 berikut 

ini. 

GAMBAR 4.1 Grafik Pergerakan IHSG Tahun 2009 

 

           Sumber: Data penelitian yang diolah (2010) 
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Dari gambar 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa kondisi saham di pasar modal 

Indonesia benar-benar terbukti mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada awal 

tahun 2009 IHSG berada pada indeks 1437.338 dan pada akhir tahun meningkat ke 

2534.356. Hal tersebut mengindikasikan bahwa harga saham secara keseluruhan di BEI 

pada tahun 2009 mengalami peningkatan. 

 

4.2.2 Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar AS Tahun 2009 

Menurut Adiningsih, dkk (1998:155), nilai tukar rupiah adalah harga rupiah 

terhadap mata uang negara lain. Jadi, nilai tukar rupiah merupakan nilai dari satu mata 

rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang negara lain. Misalnya nilai tukar rupiah 

terhadap Dolar AS, nilai tukar rupiah terhadap Yen, dan lain sebagainya.   

Kurs inilah sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi aktivitas di pasar 

saham karena investor cenderung akan berhati-hati untuk melakukan investasi. 

Menurunnya kurs Rupiah terhadap mata uang asing khususnya Dolar AS memiliki 

pengaruh negatif terhadap ekonomi dan pasar modal (Sitinjak dan Kurniasari, 2003). 

Gejolak keuangan yang meningkat juga berdampak kepada terdepresiasinya nilai 

tukar rupiah dengan volatilitas yang juga meningkat. Pada akhir semester I 2009 nilai 

tukar rupiah melemah sekitar 10,6% hingga mencapai Rp10.208 per dollar AS. Selama 

semester I 2009, pelemahan tertinggi terjadi pada triwulan I 2009 yaitu dengan rata-rata 

di atas Rp11.000 per dollar AS. Seiring meningkatnya sentimen positif terhadap prospek 

ekonomi Indonesia ke depan, nilai tukar rupiah secara perlahan mulai menguat pada 

triwulan II 2009, meskipun dengan rata-rata masih di atas Rp10.000 per dollar AS. 
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Perkembangan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dapat dilihat pada grafik 

berikut ini. 

GAMBAR 4.2 Grafik Rupiah/US$ Tahun 2009 

 

         Sumber: Data penelitian yang diolah (2010) 

Dari gambar 4.2 di atas, dapat dilihat pergerakan nilai tukar rupiah terhadap 

dollar AS semakin menguat, meskipun pada bulan kedua sempat melemah. Namun hal 

tersebut tidak berlangsung lama, karena dapat terlihat bahwa pergerakkan pada bulan 

keempat cenderung stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Nilai tukar rupiah terhadap 

dollar AS di awal tahun 2009 berada pada Rp 11.005/$ dan Rp 9.480/$ pada akhir tahun. 
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4.3 HASIL PENELITIAN 

4.3.1 Pengujian Asumsi Klasik 

4.3.1.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi data yang digunakan, terdiri dari variabel dependen dan variabel 

independen terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan yaitu dengan 

eviews 5, dengan ketentuan probability > 0,05 dan nilai jarque-bera < 2. Hasil uji 

normalitas dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.3 di bawah ini. 

 

GAMBAR 4.3. Uji Normalitas 

0

4

8

12

16

20

24

-0.075 -0.050 -0.025 0.000 0.025 0.050

Series: Residuals
Sample 1 241
Observations 241

Mean       2.20e-16
Median  -0.000247
Maximum  0.059455
Minimum -0.071531
Std. Dev.   0.025509
Skewness  -0.188135
Kurtosis   3.095820

Jarque-Bera  1.513888
Probability  0.469098

 
            Sumber: Data penelitian yang diolah (2010) 

Dari gambar 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa probability dari hasil uji ini adalah 

sebesar 0,469098 dan nilai jarque-bera 1,513888. Dari hasil uji tersebut maka dapat 

disimpulkan data terdistribusi normal. 

Untuk lebih memastikan uji normalitas juga dilakukan dengan normal P-P plot 

seperti terlihat pada gambar 4.4 di bawah ini. 
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GAMBAR 4.4. Uji Normalitas P-P Plot 

 

Sumber: Data penelitian yang diolah (2010) 

Dari gambar 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar  di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dari hasil uji tersebut maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

 

4.3.1.2 Uji Multikolinearitas  

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel independen, jika terjadi maka dinamakan 

multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya bebas multikolinearitas atau tidak 
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terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mengetahui apakah terjadi 

multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya angka VIF seperti terlihat pada tabel 4.1. 

TABEL 4.1. Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 15.265 .193  78.960 .000   

Senin -.001 .005 -.006 -.287 .774 .646 1.547 

Rabu .000 .005 .000 -.020 .984 .637 1.570 

Kamis -3.783E-6 .005 .000 .000 .999 .646 1.547 

Jumat .001 .005 .004 .208 .836 .650 1.539 

Exchange_rate -2.982 .048 -.971 -61.988 .000 .999 1.001 
a. Dependent Variable: Harga_saham      

Sumber: Data penelitian yang diolah (2010) 

Dari tabel 4.1 di atas, jika mengacu pada Ghozali (2006) maka tidak terdapat 

multikolinieritas pada model dalam penelitian ini, yang ditunjukkan dengan nilai VIF 

kurang dari 10 dan tolerance lebih besar dari 0,1 sehingga model regresi layak dipakai 

untuk memprediksi IHSG di BEI berdasarkan variabel independen hari perdagangan dan 

exchange rate (nilai tukar rupiah/US$). 

 

4.3.1.3 Uji Autokorelasi  

Pengujian autokorelasi menggunakan uji Dubin-Watson. Untuk mengetahui 

apakah terjadi autokorelasi pada suatu data digunakan dasar keputusan sebagai berikut:  
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TABEL 4.2. Tabel Dasar Keputusan Uji Durbin-Watson 

Jika  Keputusan 

0 < d < dl 

dl ≤ d ≤ du 

4-dl < d < 4 

4-du ≤ d ≤ 4-dl 

du < d < 4-du 

Ada autokorelasi positif 

Tak ada keputusan 

Ada autokorelasi negatif 

Tak ada keputusan 

Tak ada autokorelasi positif atau negatif 

   Sumber: Ghozali (2006), Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS  

Berdasarkan uji autokorelasi Durbin-Watson yang telah dilakukan, maka 

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

TABEL 4.3. Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson 

Model Summary
b 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .971a .942 .941 .02576599 .138 
Sumber: Data penelitian yang diolah (2010) 
   

Dengan tingkat signifikansi 0.05, jumlah variabel bebas (k=2) dan banyaknya 

data (n=241). Berdasarkan hasil hitung, nilai Durbin-Watson (DW-test) adalah sebesar 

0,138 sedangkan dalam DW-tabel untuk k=2 dan n=241, besarnya DW-tabel; dL (DW 

batas bawah) = 1,748; dU (DW batas atas) = 1,789; 4-dU = 2,211; dan 4-dL= 2,252. Dari 

hasil uji Durbin-Watson di atas maka terjadi autokorelasi. 

Untuk memperjelas letak nilai Durbin-Watson, penulis menyajikan nilai Dubin-

Watson beserta dasar keputusan uji Durbin-Watson sebagai berikut: 
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GAMBAR 4.5. Keputusan Uji Autokorelasi Durbin-Watson 

 

                                          Daerah tak                                                     Daerah tak 

                    Positif           ada keputu-       Tak ada autokorelasi            ada keputu-     Negatif  

                 Autokorelasi       san                                                                     san          autokorelasi 

             0                       dL                 du                                          4-du                4-dL 

                0.138           1,748            1,789                                       2,211               2,252 

Dari gambar 4.5 di atas, terlihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 0.138 

terletak pada area 0 < d < dL, maka dapat disimpulkan penelitian ini terjadi autukorelasi. 

Menurut Ghozali autokorelasi muncul karena penelitian yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut 

waktu (time series), maka permasalahan autokorelasi tersebut terjadi pada penelitian ini. 

 

4.3.1.4 Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan dengan uji Glejser, 

maka didapatkan output dengan nilai signifikansi seperti yang terlihat pada tabel berikut: 

TABEL 4.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .002 5 .000 1.498 .191a 

Residual .059 235 .000   

Total .061 240    

a.Dependent Variable: abresid 
Sumber: Data penelitian yang diolah (2010) 
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 Dari tabel 4.4 di atas, dari hasil meregresikan nilai absolut residual terhadap 

variabel bebas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model 

regresi penelitian ini. Hal tersebut dapat disimpulkan dari nilai signifikansi pada tabel 

output sebesar 0.191 yang lebih besar dari α sebesar 5% yang menunjukkan bahwa 

variabel independen penelitian ini secara signifikan tidak mempengaruhi variabel 

dependen. 

 

4.3.2 Uji Statistik Deskriptif 

Pada pengujian deskriptif ini untuk menguji seberapa besar nilai mean, standar 

deviasi, median, nilai minimum dan maksimum. Tujuan dari statistik deskriptif ini untuk 

mengetahui seberapa besar keakuratan data dan penyimpangan pada data tersebut. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5. 

TABEL 4.5. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Statistics 

  INDEX WKDAY DOLLAR 

N Valid 241 241 241 

Missing 0 0 0 
Mean 1.98066E3 2.9751 1.0454E4 
Mode 1.256E3a 2.00 9970.00 
Std. Deviation 4.513964E

2 1.39918 8.49521E2 

Variance 2.038E5 1.958 7.217E5 
Minimum 1.256E3 1.00 9339.00 
Maximum 2.534E3 5.00 1.21E4 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

     Sumber: Data pennelitian yang diolah (2010) 

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa, rata-rata nilai saham pada IHSG selama tahun 

2009 sebesar 1.980,66 dan nilai standar deviasi sebesar 451,39. Nilai minimum saham 

sebesar 1256,109 terjadi pada tanggal 2 Maret 2009, sedangkan nilai saham maksimum 
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sebesar 2534,356 terjadi pada tanggal  30 Desember 2009. Sedangkan rata-rata nilai 

tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp10454/US$ dan nilai standar deviasi 849.521. 

Nilai tukar minimum sebesar Rp9339/US$ terjadi pada tanggal 15 Oktober 2009 dan 

nilai tukar maksimum sebesar Rp12100/US$ terjadi pada tanggal 10 Maret 2009. 

Hari perdagangan yang paling sering terjadi di hari Selasa, dengan rata-rata 

tingkat indeks sebesar 1256 serta tingkat nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar 

Rp9970/US$.  

 

4.3.3 Uji Multivariat 

Untuk melihat pengaruh hari perdagangan terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG), maka akan dilakukan pengujian multivariat dengan menggunakan 

regresi linear berganda. Penggunaan exchange rate sebagai variabel kontrol, diharapkan 

mampu mengurangi dan mengendalikan bias yang akan terjadi yang disebabkan oleh 

fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Pemilihan exchange rate sebagai variabel 

kontrol karena secara logika merupakan variabel yang relatif tidak dipengaruhi oleh 

intervensi pemerintah dibandingkan dengan variabel makro lain, seperti tingkat bunga 

dan inflasi. Di samping itu dalam pengujian multivariat ini variabel dependen dan 

independen dilog-kan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi 

kesenjangan yang terlalu besar antar variabel tersebut di atas dengan variabel-variabel 

hari yang merupakan variabel dummy. 

Regresi linear berganda yang digunakan adalah Backward Stepwise Linear 

Regression Model. Hal  ini dimaksudkan agar bisa melihat berbagai kemungkinan 

terbaik yang akan terjadi apabila setiap variabel independen yang paling tidak signifikan 
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pengaruhnya terhadap variabel dependen dikeluarkan dari model regresi berganda 

(secara otomatis mengeliminasi variabel yang paling tidak signifikan). Hasil pengujian 

multivariat dapat terlihat dalam tabel 4.6 berikut ini. 

TABEL 4.6. Hasil Analisis Multivariat  

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15.265 .193  78.960 .000 

Senin -.001 .005 -.006 -.287 .774 

Rabu .000 .005 .000 -.020 .984 

Kamis -3.783E-6 .005 .000 .000 .999 

Jumat .001 .005 .004 .208 .836 

Exchange_rate -2.982 .048 -.971 -61.988 .000 

2 (Constant) 15.265 .193  79.159 .000 

Senin -.001 .005 -.006 -.328 .743 

Rabu .000 .004 .000 -.023 .982 

Jumat .001 .005 .004 .237 .813 

Exchange_rate -2.982 .048 -.971 -62.127 .000 

3 (Constant) 15.265 .192  79.327 .000 

Senin -.001 .004 -.005 -.340 .734 

Jumat .001 .004 .004 .260 .795 

Exchange_rate -2.982 .048 -.971 -62.260 .000 

4 (Constant) 15.265 .192  79.489 .000 

Senin -.002 .004 -.006 -.415 .678 

Exchange_rate -2.982 .048 -.971 -62.391 .000 

5 (Constant) 15.263 .192  79.637 .000 

Exchange_rate -2.981 .048 -.971 -62.502 .000 
a. Dependent Variable: Harga_saham    

    Sumber: Data penelitian yang diolah (2010) 

Dari tabel 4.6 di atas, menunjukkan berbagai model yang dihasilkan dari 

pengujian multivariat dengan penjelasan sebagai berikut : 
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Pada model (1) semua variabel hari perdagangan dimasukkan dalam pengujian. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sisa empat hari perdagangan tersebut mendukung 

hipotesis pertama atau dengan kata lain bahwa hari perdagangan saham tidak bepengaruh 

terhadap Indeks Harga  Saham Gabungan (IHSG) dengan tingkat signifikansi > 0.05.  

Variabel kontrol yaitu exchange rate memiliki koefisien regresi lebih besar dari 

keseluruhan hari perdagangan (-2.982) dan mempunyai tingkat signifikansi yang sangat 

besar (0.000<0.05), sehingga hipotesis kedua tidak didukung atau dengan kata lain 

bahwa exchange rate sangat berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan.  

Berdasarkan model (1) pada tabel di atas diperoleh model persamaan regresi 

linear berganda seperti berikut: 

INDEXt = 15.265 – 0.001SENIN + 0.000RABU – 0.00003783KAMIS + 

0.001JUMAT – 2.982ER 

Dimana: 

INDEXt   : besarnya IHSG pada hari t 

Variabel dummy : SENIN, RABU, KAMIS, JUMAT menunjukkan hari 

perdagangan dalam satu minggu yang diteliti. 

ER : nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. 

 

Dari model regresi tersebut diperoleh konstanta sebesar 15,265. Hal ini berarti 

bahwa tanpa adanya rasio hari perdagangan dan nilai tukar rupiah/US$ akan terjadi 

perubahan IHSG sebesar 15.265%. Selanjutnya koefisien regresi hari perdagangan Senin 

sebesar -0.001 dan bertanda negatif, maka hal ini berarti bahwa setiap perubahan hari 

perdagangan Senin satu persen dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap maka 
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IHSG akan mengalami perubahan sebesar -0.001%. Selanjutnya koefisien regresi hari 

perdagangan Rabu sebesar 0.000 dan positif, hal ini berarti bahwa setiap perubahan hari 

perdagangan Rabu satu persen dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap maka 

IHSG akan mengalami perubahan sebesar 0.000%. Selanjutnya koefisien regresi hari 

perdagangan Kamis sebesar -0.00003783 dan bertanda negatif, hal ini berarti bahwa 

setiap perubahan hari perdagangan Kamis satu persen dengan asumsi variabel lainnya 

dianggap tetap maka IHSG akan mengalami perubahan sebesar -0.00003783%. 

Selanjutnya koefisien regresi hari perdagangan Jumat sebesar 0.001 dan bertanda positif, 

hal ini berarti setiap perubahan hari perdagangan Jumat satu persen dengan asumsi 

variabel lainnya dianggap tetap maka IHSG akan mengalami perubahan sebesar 0.001%. 

Sedangkan nilai tukar rupiah/US$ mempunyai koefisien regresi sebesar -2.982 dan 

bertanda negatif, hal ini berarti setiap perubahan nilai tukar rupiah/US$ satu persen 

dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap maka IHSG akan mengalami perubahan 

sebesar -2.982%. 

Pada model (2) setelah dikeluarkannya variabel independen yang paling tidak 

signifikan yaitu hari Kamis, ternyata hasilnya tidak jauh berbeda dengan model (1) 

meskipun terdapat sedikit perubahan pada tingkat signifikansi. Sehingga pada model (2) 

hipotesis pertama didukung dan hipotesis kedua tidak didukung. 

Berdasarkan model (2) pada tabel 4.6 di atas diperoleh model persamaan regresi 

linear berganda seperti berikut: 

INDEXt = 15.265 – 0.001SENIN + 0.000RABU + 0.001JUMAT – 2.982ER 

Dari model regresi tersebut diperoleh konstanta sebesar 15.265. Hal ini berarti 

bahwa tanpa adanya rasio hari perdagangan dan nilai tukar rupiah/US$ akan terjadi 
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perubahan IHSG sebesar 15.265%. Selanjutnya koefisien regresi hari perdagangan Senin 

sebesar -0,001 dan bertanda negatif, maka hal ini berarti bahwa setiap perubahan hari 

perdagangan Senin satu persen dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap maka 

IHSG akan mengalami perubahan sebesar -0,001%. Selanjutnya koefisien regresi hari 

perdagangan Rabu sebesar 0,000 dan bertanda positif, hal ini berarti bahwa setiap 

perubahan hari perdagangan Rabu satu persen dengan asumsi variabel lainnya dianggap 

tetap maka IHSG akan mengalami perubahan sebesar 0,000%. Selanjutnya koefisien 

regresi hari perdagangan Jumat sebesar 0,001 dan bertanda positif, hal ini berarti setiap 

perubahan hari perdagangan Jumat satu persen dengan asumsi variabel lainnya dianggap 

tetap maka IHSG akan mengalami perubahan sebesar 0,001%. Sedangkan nilai tukar 

rupiah/US$ mempunyai koefisien regresi sebesar -2.982 dan bertanda negatif, hal ini 

berarti setiap perubahan nilai tukar rupiah/US$ satu persen dengan asumsi variabel 

lainnya dianggap tetap maka IHSG akan mengalami perubahan sebesar -2.982%. 

Dalam model (3) setelah hari Rabu sebagai variabel independen yang paling tidak 

signifikan dikeluarkan, hasil pengujian juga tidak jauh berbeda dengan model (1) dan 

(2). Berdasarkan model (3) pada tabel 4.6 di atas diperoleh model persamaan regresi 

linear berganda seperti berikut: 

INDEXt = 15,265 – 0,001SENIN + 0,001JUMAT – 2.982ER 

Dari model regresi tersebut diperoleh konstanta sebesar 15.265. Hal ini berarti 

bahwa tanpa adanya rasio hari perdagangan dan nilai tukar rupiah/US$ akan terjadi 

perubahan IHSG sebesar 15.265%. Selanjutnya koefisien regresi hari perdagangan Senin 

sebesar -0,001 dan bertanda negatif, maka hal ini berarti bahwa setiap perubahan hari 

perdagangan Senin satu persen dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap maka 
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IHSG akan mengalami perubahan sebesar -0,001%. Selanjutnya koefisien regresi hari 

perdagangan Jumat sebesar 0,001 dan bertanda positif, hal ini berarti setiap perubahan 

hari perdagangan Jumat satu persen dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap maka 

IHSG akan mengalami perubahan sebesar 0,001%. Sedangkan nilai tukar rupiah/US$ 

mempunyai koefisien regresi sebesar -2.982 dan bertanda negatif, hal ini berarti setiap 

perubahan nilai tukar rupiah/US$ satu persen dengan asumsi variabel lainnya dianggap 

tetap maka IHSG akan mengalami perubahan sebesar -2.982%. 

Pengujian dalam model (4), dengan mengeluarkan hari Jumat sebagai variabel 

independen yang paling tidak signifikan, hasilnya juga tidak jauh berbeda dengan dengan 

model (1), (2) dan (3). Hari Senin mempunyai tingkat signifikansi lebih besar dari 5%, 

sehingga hipotesis pertama didukung. Sedangkan variabel kontrol mempunyai koefisien 

regresi yang cukup tinggi (-2.982) dan mempunyai tingkat signifikan yang sangat besar 

(0.000<0.05), sehingga hipotesis kedua tidak didukung. 

Berdasarkan model (4) pada tabel 4.6 di atas diperoleh model persamaan regresi 

linear berganda seperti berikut: 

INDEXt = 15.265 – 0,002SENIN – 2.982ER 

Dari model regresi tersebut diperoleh konstanta sebesar 15.265. Hal ini berarti 

bahwa tanpa adanya rasio hari perdagangan dan nilai tukar rupiah/US$ akan terjadi 

perubahan IHSG sebesar 15.265%. Selanjutnya koefisien regresi hari perdagangan Senin 

sebesar -0,002 dan bertanda negatif, maka hal ini berarti bahwa setiap perubahan hari 

perdagangan Senin satu persen dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap maka 

IHSG akan mengalami perubahan sebesar -0,002%. Sedangkan nilai tukar rupiah/US$ 

mempunyai koefisien regresi sebesar -2.982 dan bertanda negatif, hal ini berarti setiap 
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perubahan nilai tukar rupiah/US$ satu persen dengan asumsi variabel lainnya dianggap 

tetap maka IHSG akan mengalami perubahan sebesar -2.982%. 

Pada model (5) secara jelas memperlihatkan hanya variabel exchange rate 

mempunyai tingkat signifikansi yang sangat besar, atau dengan p value lebih kecil dari 

tingkat α 5% dan menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar (-2.981). Sehingga 

hipotesis kedua tidak didukung atau dengan kata lain exchange rate berpengaruh 

terhadap IHSG. Hal ini sangat memperlihatkan bahwa exchange rate sangat 

mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI meskipun berpengaruh 

negatif.    

Berdasarkan model (5) pada tabel 4.6 di atas diperoleh model persamaan regresi 

linear berganda seperti berikut: 

INDEXt = 15.263 – 2.981ER 

Dari model regresi tersebut diperoleh konstanta sebesar 15.263. Hal ini berarti 

bahwa tanpa adanya rasio hari perdagangan dan nilai tukar rupiah/US$ akan terjadi 

perubahan IHSG sebesar 15.263%. Sedangkan nilai tukar rupiah/US$ mempunyai 

koefisien regresi sebesar -2.981 dan bertanda negatif, hal ini berarti setiap perubahan 

nilai tukar rupiah/US$ satu persen dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap maka 

IHSG akan mengalami perubahan sebesar -2.981%. 
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4.3.4 Koefisien Determinasi (Adjusted R²) 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen (hari perdagangan dalam satu minggu dan nilai tukar rupiah/US$ 

terhadap IHSG) dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini. 

TABEL 4.7 Koefisien Determinasi dan Korelasi Parsial 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .971a .942 .941 .02576599 
2 .971b .942 .941 .02571135 
3 .971c .942 .942 .02565707 
4 .971d .942 .942 .02560676 
5 .971e .942 .942 .02556238 
a. Predictors: (Constant), Exchange_rate, Rabu, Jumat, Kamis, Senin 
b. Predictors: (Constant), Exchange_rate, Rabu, Jumat, Senin 
c. Predictors: (Constant), Exchange_rate, Jumat, Senin 
d. Predictors: (Constant), Exchange_rate, Senin 
e. Predictors: (Constant), Exchange_rate  

Sumber: Data penelitian yang diolah (2010) 

Dari tabel 4.7 di atas, terlihat bahwa dari keseluruhan model yang dihasilkan 

mempunyai nilai Adjusted R² yang sangat tinggi, yaitu sebesar 94%. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat kemampuan menjelaskan kedua variabel independen juga 

sangat tinggi. Jadi bisa dikatakan bahwa model yang dibuat bisa dikatakan sangat 

memadai untuk pengujian multivariat yang dilakukan dalam penelitian ini. 

 

4.3.5 Koefisien Korelasi Parsial (r
2
) 

 Berdasarkan tabel 4.7 terlihat bahwa masing-masing variabel independen (hari 

perdagangan dan nilai tukar rupiah/US$) terhadap variabel dependen (IHSG) memiliki 

hubungan yang sangat kuat, yaitu sebesar 94%. 
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4.3.6 Pengujian Hipotesis 

4.3.6.1 Hasil Uji Hipotesis 1 

TABEL 4.8. Hasil Uji Ttest 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15.265 .193  78.960 .000 

Senin -.001 .005 -.006 -.287 .774 

Rabu .000 .005 .000 -.020 .984 

Kamis -3.783E-6 .005 .000 .000 .999 

Jumat .001 .005 .004 .208 .836 

Exchange_rate -2.982 .048 -.971 -61.988 .000 
a. Dependent Variable: Harga_saham    

  Sumber: Data penelitian yang diolah (2010) 

 Pengujian hipotesis pertama penelitian ini yang menggunakan uji statistik Ttest 

memiliki hipotesis sebagai berikut: 

Ho: Hari perdagangan dalam satu minggu (day of the week effect) secara parsial tidak 

berpengaruh singnifikan terhadap IHSG di BEI. 

Ha: Hari perdagangan dalam satu minggu (day of the week effect) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap IHSG di BEI. 

 Dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%, maka didapatkan rejection rule dari 

hipotesis ini adalah: 

 Jika thitung < ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 Jika thitung > ttabel, 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. 
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Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan uji t seperti terlihat pada tabel 4.8 

di atas. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh hari perdagangan 

dalam satu minggu (day of the week effect) secara parsial berpengaruh terhadap IHSG di 

BEI. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% (α = 0.05) dan degree of freedom = 

tak terhingga (∞) diperoleh ttabel sebesar 1,645. Dari hasil uji pada tabel 4.9 di atas 

dihasilkan thitung masing-masing hari sebesar -0.287, -0.020, 0.000, 0.208 sehingga thitung 

lebih kecil dari ttabel (-0.287, -0.020, 0.000, 0.208 < 1.645). Nilai signifikansi juga 

menunjukkan lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 0.774, 0.985, 0.999, 0.838 dari masing-

masing hari perdagangan, sehingga tidak dapat menolak/menerima Ho dan menolak Ha. 

Hal ini berarti bahwa variabel hari perdagangan dalam satu minggu (day of the week 

effect) secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap IHSG di BEI. 

 

4.3.6.2 Hasil Uji Hipotesis 2 

Pengujian hipotesis kedua penelitian ini yang menggunakan uji statistik Ttest 

memiliki hipotesis sebagai berikut: 

Ho: Exchange rate secara parsial tidak berpengaruh singnifikan terhadap IHSG di 

BEI. 

Ha: Exchange rate secara parsial berpengaruh signifikan terhadap IHSG di BEI. 

 Dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%, maka didapatkan rejection rule dari 

hipotesis ini adalah: 

 Jika thitung < ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 Jika thitung > ttabel, 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. 
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Pengujian hipotesis kedua juga dilakukan dengan uji t seperti terlihat pada tabel 

4.8 di atas. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh exchange rate 

secara parsial terhadap IHSG di BEI. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% (α = 

0.05) dan degree of freedom = tak terhingga (∞) diperoleh ttabel sebesar 1,645. Dari hasil 

uji pada tabel 4.9 di atas dihasilkan thitung sebesar -61.988 sehingga thitung lebih besar dari 

ttabel (-61.988 > 1.645). Nilai signifikansi juga menunjukkan lebih kecil dari 0.05 yaitu 

sebesar 0.000, sehingga menolak Ho dan menerima Ha. Hal ini berarti bahwa variabel 

exchange rate secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap IHSG di BEI. 

 

 

4.3.6.3 Hasil Uji Hipotesis 3 

TABEL 4.9. Hasil Uji Ftest 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2.553 5 .511 769.046 .000a 

Residual .156 235 .001   

Total 2.709 240    

a. Predictors: (Constant), Exchange_rate, Rabu, Jumat, Kamis, Senin  

b. Dependent Variable: Return_saham    

       Sumber: Data penelitian yang diolah (2010) 

 

 

Pengujian hipotesis ketiga penelitian ini yang menggunakan uji statistik Ftest 

memiliki hipotesis sebagai berikut: 

Ho: Hari perdagangan dalam satu minggu (day of the week effect) dan exchange rate 

secara simultan tidak berpengaruh singnifikan terhadap IHSG di BEI. 

Ha: Hari perdagangan dalam satu minggu (day of the week effect) dan exchange rate 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IHSG di BEI. 
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Dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%, maka didapatkan rejection rule dari 

hipotesis ini adalah: 

 Jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 Jika Fhitung > Ftabel, 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 ketiga 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 terhadap variabel dependen atau mengetahui pengaruh 

hari perdagangan dalam satu minggu (day of the week effect) dan exchange rate secara 

simultan terhadap IHSG di BEI. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% (α = 

0.05), degree of freedom = tak terhingga (∞) dan numerator degree of freedom = tak 

terhingga (∞) diperoleh Ftabel sebesar 1,00. Dari hasil uji pada tabel 4.10 di atas 

dihasilkan Fhitung sebesar 769,046 sehingga Fhitung lebih besar dari Ftabel (769,046 > 1,00). 

Nilai signifikansi juga menunjukkan lebih kecil dari 0.05 yaitu sebesar 0.000, sehingga 

menolak Ho dan menerima Ha. Hal ini berarti bahwa kedua variabel independen hari 

perdagangan dalam satu minggu (day of the week effect) dan exchange rate secara 

simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap IHSG di BEI. 

 

 

4.4 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Indeks harga Saham Gabungan yang mencerminkan pergerakan keseluruhan 

harga saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia merupakan 

indikator yang dapat memberikan gambaran secara umum tentang perkembangan pasar 
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modal di Indonesia, dimana kenaikan/penurunan angka indeks harga saham dalam suatu 

periode merupakan indikasi naik turunnya perkembangan pasar modal. IHSG merupakan 

suatu rangkaian historis mengenai pergerakan harga saham gabungan sampai pada 

tanggal tertentu dan biasanya pergerakan harga saham tersebut disajikan setiap hari 

perdagangan berdasarkan harga penutupan bursa pada hari tersebut. 

Berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa nilai Fhitung 

lebih besar dari Ftabel (769,046 > 1,00) dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hari perdagangan dalam satu minggu (day of the week effect) 

dan exchange rate secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang sangat signifikan 

terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009. Keadaan ini menunjukkan 

bahwa penggabungan variabel hari perdagangan dalam satu minggu (day of the week 

effect) dan exchange rate relevan digunakan untuk memprediksi IHSG di masa yang 

akan datang. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R²) sebesar 0,94 juga menunjukkan 

bahwa kontribusi hari perdagangan dalam satu minggu (day of the week effect) dan 

exchange rate dalam menjelaskan variansi IHSG sebesar 94% dan sisanya 6% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif statistik pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa 

selama periode penelitian yaitu selama tahun 2009 perdagangan saham paling sering 

terjadi pada hari Selasa. Dengan rata-rata tingkat nilai tukar rupiah terhadap dollar 

sebesar Rp 10.454/US$ dan tingkat indeks sebesar 1980,66. Hasil uji deskriptif statistik 

ini juga mendukung penelitian Heru Prihantoro (2000) yang menunjukkan bahwa hari 

perdagangan paling sering terjadi pada hari Selasa.  

Day of the week effect menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan return 

saham pada hari tertentu dalam satu minggu dengan pendapatan pada hari-hari 
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perdagangan lainnya. Dalam hal ini harga saham suatu perusahaan dapat mencerminkan 

return yang akan diterima oleh perusahaan tersebut. Namun dalam hasil penelitian ini 

day of the week effect ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IHSG. 

Hal ini disebabkan karena hari perdagangan dalam satu minggu tidak menunjukkan 

adanya indikasi yang nyata. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial ternyata hari perdagangan tidak 

mempunyai pengaruh terhadap IHSG karena nilai thitung lebih kecil dari ttabel (-0.287, -

0.020, 0.000, 0.208 < 1.645). Berdasarkan uji multivariat, ternyata juga tidak terdapat 

pengaruh antara hari perdagangan terhadap IHSG. Artinya, Ho diterima yang 

mengindikasikan bahwa hari perdagangan dalam satu minggu tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap IHSG. Hal ini bukan menjadi bahan pertimbangan investor 

untuk melakukan transaksi jual atau beli saham, karenanya investor tidak perlu 

mengkhawatirkan adanya perubahan pola pergerakan harga saham yang disebabkan 

perubahan hari perdagangan. Hal tersebut juga tidak menunjukkan adannya indikasi yang 

nyata. Hasil uji tersebut mendukung pengujian yang dilakukan oleh Heru Prihantoro 

(2000) yang juga didukung oleh Ichsan Setiyo Budi dan Erni Nurhatmi (2003) yang 

menyatakan bahwa hari perdagangan tidak mempengaruhi IHSG. 

Exchange rate sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi aktivitas di pasar 

saham maupun pasar uang, oleh karena itu investor cenderung akan berhati-hati untuk 

melakukan investasi. Dari hasil penelitian ini, ternyata exchange rate memang 

berpengaruh sangat signifikan terhadap IHSG, meskipun pengaruhnya negatif hal 

tersebut memang mengindikasikan keadaan yang sebenarnya terjadi. Hal ini dapat dilihat 

jika perubahan kurs valas (yang diwakili oleh US$) memberikan dampak bagi pasar 
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modal, karena apabila kurs valas menguat maka investor akan menjual seluruh atau 

sebagian sahamnya dan dialihkan pada valas untuk kemudian diinvestasikan ke tempat 

lain sebagai tabungan, sehingga harga saham akan turun. Sebaliknya, jika kurs valas 

melemah, investor akan beramai-ramai membeli mata uang domestik untuk 

diinvestasikan pada saham sehingga harga saham akan cenderung meningkat.   

Setelah dilakukan uji hipotesis secara parsial exchange rate mempunyai pengaruh 

terhadap IHSG karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (-61.988 > 1.645). Hal ini dapat 

dijelaskan bahwa terjadinya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (dollar 

AS) akan memberikan dampak terhadap iklim investasi dalam negeri, terutama pasar 

modal. Ketika terjadi apresiasi kurs rupiah misalnya, akan berdampak pada 

perkembangan pemasaran produk Indonesia di luar negeri, terutama dalam hal 

persaingan harga. Sebaliknya, bila terjadi depresiasi rupiah terhadap dollar AS akan 

berdampak pada perusahaan-perusahaan go public, terutama yang menggantungkan 

faktor produksi terhadap bahan-bahan impor, sehingga biaya produksi meningkat, laba 

yang diperoleh menurun dan akan berakibat jatuhnya harga saham perusahaan tersebut. 

Sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG).  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ajayi dan 

Mougoue (1996) yang menunjukkan adanya hubungan dinamis antara harga saham dan 

nilai tukar pada “Delapan Besar” pasar saham, yaitu Kanada, Perancis, Jerman, Italia, 

Jepang, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Hasil penelitian mereka menunjukkan 

hubungan yang signifikan antara nilai tukar dan harga saham. Demikian juga penelitian 

Sudjono (2002) serta Sitinjak dan Kurniasari (2003), memiliki pendapat yang sama 
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bahwa variabel ekonomi makro yang diwakilkan dengan nilai tukar rupiah/US$ 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks harga saham. 

  

4.5 IMPLIKASI MANAJERIAL 

 Pengumuman IHSG dianggap sebagai informasi yang penting oleh investor 

dalam melakukan pengambilan keputusan berkaitan dengan investasinya di pasar modal. 

Oleh karena itu investor harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

harga saham (IHSG) sebelum membuat keputusan. Berdasarkan hasil penelitian ini hari 

perdagangan dalam satu minggu bukan menjadi permasalahan investor untuk mengambil 

keputusan investasi, karena tidak mempengaruhi IHSG.  

 Berbeda dengan hari perdagangan saham, exchange rate sangat mempengaruhi 

investor untuk melakukan pengambilan keputusan. Oleh karena dengan memperhatikan 

fluktuasi rupiah, investor dapat memprediksi naik turunnya harga saham. Selain 

memperhatikan pergerakan nilai tukar rupiah, sebaiknya investor juga memperhatikan 

variabel makro lainnya (seperti inflasi dan tingkat suku bunga) yang dapat 

mempengaruhi harga saham. 

Selain itu pasar modal perlu memperhatikan pergerakan harga saham, karena jika 

harga saham mengalami kenaikan atau penurunan secara terus menerus pada saat 

keadaan makroekonomi stabil maka perlu dilihat apakah perubahan harga saham tersebut 

terjadi karena faktor lain, seperti psikologis investor, hot money dan suku bunga bank. 

Dalam hal ini Bapepam dapat melakukan pengawasan untuk dapat melakukan sosialisai 

kepada investor mengenai return dan risiko yang didapat jika berinvestasi di pasar 

modal. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh hari 

perdagangan terhadap Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) dan menguji pengaruh 

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

 Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa: 

1. Berdasarkan hasil uji t dan hasil analisis multivariat ternyata tidak ada satupun hari 

perdagangan dalam satu minggu yang berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia tahun 2009. Hal ini disebabkan karena 

jika hanya dilihat dari perubahan hari perdagangan saja tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan dan tidak menunjukkan indikasi yang nyata. 

2. Berdasarkan hasil uji t dan hasil analisis multivariat, ternyata exchange rate 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2009. Hal ini disebabkan karena jika terjadi perubahan 

nilai tukar rupiah/$ akan memberikan dampak bagi pasar modal, karena apabila kurs 

valas menguat maka investor akan menjual seluruh atau sebagian sahamnya dan 

dialihkan pada valas untuk kemudian diinvestasikan ke tempat lain sebagai tabungan, 

sehingga harga saham akan turun. Sebaliknya jika kurs valas melemah, maka 

investor akan beramai-ramai membeli mata uang domestik untuk diinvestasikan pada 
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saham sehingga harga saham akan cenderung meningkat. Oleh karena itu exchange 

rate berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham gabungan.  

3. Berdasarkan hasil uji F, ternyata Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2009 dipengaruhi oleh hari perdagangan dalam satu minggu 

dan exchange rate. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik informasi 

yang masuk ke pasar dan faktor psikologi investor dari hari perdagangan satu ke hari 

perdagangan lainnya akan berpengaruh terhadap perilaku investor pada hari-hari 

perdagangan tersebut. Perilaku investor ini akan mewarnai aktivitas perdagangan 

saham yang mereka lakukan dipasar modal, aktivitas perdagangan saham dapat 

ditunjukkan oleh beberapa indikator, seperti banyaknya transaksi dan volume 

perdagangan. Dalam hal tersebut indikator-indikator aktivitas perdagangan ini 

berpengaruh terhadap harga saham dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap 

indeks harga saham gabungan. Begitu juga dengan  naik/turunnya nilai tukar rupiah/$ 

yang juga akan mempengaruhi investor untuk mengambil keputusan 

membeli/menjual saham akibat adanya fluktuasi tersebut. 

 

 

5.2 SARAN 

 Saran yang dapat diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian ini adalah: 

1. Bagi investor, agar lebih memperhatikan pola IHSG dan fluktuasi nilai tukar 

rupiah/US$ sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pengambilan keputusan 

sebelum melakukan kegiatan investasi. 
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2. Bagi pemerhati pasar modal, agar dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai 

salah satu bahan acuan dalam memberikan informasi mengenai bursa kepada 

masyarakat, terutama dalam keefisiensian Bursa Efek Indonesia. 

3. Bagi pembaca atau akademisi yang ingin melakukan penelitian tentang anomaly 

market, dengan adanya keterbatasan penelitian ini, maka peneliti selanjutnya 

diharapkan untuk: 

 Menggunakan lebih dari satu macam indeks harga saham yang terdapat di 

BEI, untuk mengetahui perbedaan dari pengaruh masing-masing indeks. 

 Menambah/mengganti variabel makro agar dapat mengetahui pengaruh dan 

perbandingan dari masing-masing variabel makro yang diteliti. 
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LAMPIRAN 1 

IHSG Tahun 2009 

 

 

 

 

 

Tanggal Januari Februari Maret April Mei Juni 

1 0 0 0 1 ,461.748 1 ,729.582 1 ,998.580 

2 0 1 ,310.643 1 ,256.109 1 ,499.733 0 1 ,998.643 

3 0 1 ,304.331 1 ,264.816 1 ,500.361 0 2 ,010.914 

4 0 1 ,320.363 1 ,289.380 0 1 ,788.147 2 ,032.716 

5 1 ,437.338 1 ,328.075 1 ,288.074 0 1 ,772.070 2 ,078.931 

6 1 ,435.537 1 ,350.641 1 ,286.693 1 ,516.641 1 ,798.336 0 

7 1 ,421.470 0 0 1 ,490.857 1 ,828.852 0 

8 1 ,402.661 0 0 1 ,465.750 1 ,862.532 2 ,056.647 

9 1 ,416.670 1 ,342.226 0 0 0 2 ,093.294 

10 0 1 ,332.129 1 ,300.215 0 0 2 ,108.814 

11 0 1 ,324.824 1 ,314.519 0 1 ,830.741 2 ,089.585 

12 1 ,406.553 1 ,325.421 1 ,310.414 0 1 ,842.022 2 ,090.943 

13 1 ,399.733 1 ,338.742 1 ,327.437 1 ,540.403 1 ,851.332 0 

14 1 ,386.906 0 0 1 ,570.261 1 ,785.003 0 

15 1 ,343.494 0 0 1 ,593.663 1 ,750.914 2 ,069.875 

16 1 ,363.876 1 ,342.002 1 ,324.847 1 ,625.087 0 2 ,030.366 

17 0 1 ,318.040 1 ,312.092 1 ,634.790 0 2 ,024.965 

18 0 1 ,330.610 1 ,322.837 0 1 ,803.568 1 ,950.987 

19 1 ,350.687 1 ,323.696 1 ,341.603 0 1 ,886.016 1 ,990.472 

20 1 ,344.151 1 ,296.942 1 ,360.889 1 ,661.845 1 ,885.722 0 

21 1 ,321.453   0 1 ,628.849 0 0 

22 1 ,327.323   0 1 ,615.232 1 ,881.709 1 ,975.027 

23 1 ,315.585 1 ,312.439 1 ,406.647 1 ,592.700 0 1 ,914.385 

24 0 1 ,295.869 1 ,436.116 1 ,591.336 0 1 ,995.674 

25 0 1 ,300.108 1 ,419.973 0 1 ,890.971 2 ,044.171 

26 0 1 ,290.321 0 0 1 ,857.586 2 ,040.193 

27 1 ,336.631 1 ,285.476 1 ,462.745 1 ,576.081 1 ,892.843 0 

28 1 ,321.451 0 0 1 ,595.915 1 ,902.876 0 

29 1 ,324.650 0 0 1 ,644.185 1 ,916.831 2 ,033.716 

30 1 ,332.667 0 1 ,419.092 1 ,722.766 0 2 ,026.780 

31 0 0 1 ,434.074 0 0 0 
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Tanggal Juli Agustus September Oktober November Desember 

1 2 ,059.884 0 2 ,326.914 2 ,477.971 0 2 ,452.501 

2 2 ,065.753 0 2 ,285.925 2 ,479.848 2 ,371.642 2 ,471.564 

3 2 ,075.302 2 ,338.797 2 ,322.246 0 2 ,334.106 2 ,500.037 

4 0 2 ,360.094 2 ,322.736 0 2 ,371.856 2 ,511.545 

5 0 2 ,317.063 0 2 ,480.413 2 ,367.214 0 

6 2 ,035.010 2 ,359.977 0 2 ,528.146 2 ,395.106 0 

7 2 ,083.247 2 ,349.133 2 ,340.392 2 ,513.406 0 2 ,483.758 

8 0 0 2 ,371.302 2 ,484.518 0 2 ,483.892 

9 2 ,083.974 0 2 ,383.338 2 ,474.401 2 ,406.434 2 ,481.297 

10 2 ,063.094 2 ,389.562 2 ,411.863 0 2 ,381.955 2 ,486.437 

11 0 2 ,399.276 2 ,415.946 0 2 ,403.879 2 ,519.099 

12 0 2 ,347.358 0 2 ,456.689 2 ,420.281 0 

13 2 ,020.139 2 ,396.490 0 2 ,471.992 2 ,426.801 0 

14 2 ,056.579 2 ,386.865 2 ,382.702 2 ,511.721 0 2 ,506.386 

15 2 ,123.278 0 2 ,420.109 2 ,515.383 0 2 ,494.737 

16 2 ,117.950 0 2 ,439.357 2 ,515.806 2 ,468.675 2 ,522.545 

17 2 ,106.353 0 2 ,456.986   2 ,473.789 2 ,509.576 

18 0 2 ,336.987 0   2 ,484.229 0 

19 0 2 ,277.752 0 2 ,520.924 2 ,468.788 0 

20 0 2 ,328.639 0 2 ,502.216 2 ,487.365 0 

21 2 ,146.554 2 ,333.897 0 2 ,476.797 0 2 ,431.389 

22 2 ,125.615 0 0 2 ,433.184 0 2 ,467.637 

23 2 ,160.717 0 0 2 ,467.948 2 ,481.416 2 ,474.883 

24 2 ,185.654 2 ,375.874 2 ,468.902 0 2 ,471.884 0 

25 0 2 ,380.521 2 ,444.584 0 2 ,461.528 0 

26 0 2 ,380.087 0 2 ,467.714 2 ,393.519 0 

27 2 ,209.101 2 ,356.064 0 2 ,425.201 0 0 

28 2 ,237.105 2 ,377.247 2 ,397.828 2 ,355.314 0 2 ,509.692 

29 2 ,225.812 0 2 ,443.831 2 ,344.033 0 2 ,518.994 

30 2 ,298.135 0 2 ,467.591 2 ,367.701 2 ,415.837 2 ,534.356 

31 2 ,323.236 2 ,341.537 0 0 0 0 
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LAMPIRAN 2 

Nilai Tukar Rupiah/$ Tahun 2009 

Tanggal Januari Februari Maret April Mei Juni 

1 0 0 0 11678 10708 10314 

2 0 11759 12083 11619 0 10301 

3 0 11778 12080 11454 0 10281 

4 0 11743 12093 0 10537 10214 

5 11005 11847 12085 0 10467 10089 

6 11105 11809 12125 11402 10558 0 

7 10917 0 0 11437 10412 0 

8 10995 0 0 11437 10467 10035 

9 11105 11759 0 0 0 10126 

10 0 11834 12100 0 0 10084 

11 0 11909 11899 0 10360 10103 

12 11176 11925 12040 0 10464 10156 

13 11277 11844 12050 11181 10376 0 

14 11224 0 0 11036 10494 0 

15 11249 0 0 10934 10445 10186 

16 11225 11930 12040 10748 0 10241 

17 0 11960 12018 10754 0 10301 

18 0 11985 12039 0 10532 10319 

19 11219 12035 11960 0 10412 10427 

20 11286 12048 11892 10804 10427 0 

21 11291 0 0 10904 0 0 

22 11267 0 0 10892 10316 10427 

23 11360 12010 11819 10995 0 10490 

24 0 11998 11492 10872 0 10487 

25 0 11995 11588 0 10339 10343 

26 0 12035 0 0 10383 10181 

27 11331 12040 11552 10884 10372 0 

28 11408 0 0 10894 10432 0 

29 11387 0 0 10913 10392 10286 

30 11412 0 11588 10767 0 10276 

31 0 0 11633 0 0 0 
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Tanggal Juli Agustus September Oktober November Desember 

1 10306 0 10171 9673 0 9532 

2 10216 0 10206 9694 9658 9463 

3 10306 9939 10201 0 9593 9492 

4 0 9899 10189 0 9653 9483 

5 0 9937 0 9623 9554 0 

6 10281 9944 0 9510 9522 0 

7 10291 9970 10120 9503 0 9502 

8 0 0 10088 9415 0 9495 

9 10251 0 9975 9468 9467 9517 

10 10198 9970 9984 0 9499 9482 

11 0 9995 9970 0 9467 9489 

12 0 9990 0 9537 9450 0 

13 10241 10000 0 9492 9462 0 

14 10271 9980 10008 9427 0 9507 

15 10211 0 9986 9339 0 9519 

16 10140 0 9879 9407 9395 9527 

17 10231 0 9628 0 9452 9532 

18 0 10030 0 0 9472 0 

19 0 10050 0 9524 9517 0 

20 0 10140 0 9412 9629 0 

21 10100 10078 0 9522 0 9545 

22 10115 0 0 9527 0 9553 

23 10113 0 0 9535 9515 9553 

24 10045 10026 9692 0 9545 0 

25 0 10060 9758 0 9507 0 

26 0 10085 0 9470 9460 0 

27 10028 10196 0 9613 0 0 

28 10020 10151 9769 9643 0 9487 

29 10025 0 9754 9733 0 9492 

30 10040 0 9729 9593 9527 9480 

31 9970 10110 0 0 0 0 
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LAMPIRAN 3 

 

Hasil Uji Multivariat (Backward Stepwise Linear Regression Model) 

 
Variables Entered/Removed

a 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 

Exchange_rate . 

Stepwise 
(Criteria: 
Probability-
of-F-to-
enter <= 
.050, 
Probability-
of-F-to-
remove >= 
.100). 

a. Dependent Variable: Harga_saham 
 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .971a .942 .942 .02556238 
a. Predictors: (Constant), Exchange_rate  

 

 
ANOVA

b 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2.553 1 2.553 3.906E3 .000a 

Residual .156 239 .001   

Total 2.709 240    

a. Predictors: (Constant), Exchange_rate    

b. Dependent Variable: Harga_saham    

 

 
Coefficients

a 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 15.263 .192  79.637 .000 

Exchange_rate -2.981 .048 -.971 -62.502 .000 
a. Dependent Variable: Harga_saham    
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Excluded Variables
b 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity 
Statistics 
Tolerance 

1 Senin -.006a -.415 .678 -.027 1.000 
Selasa .001a .033 .973 .002 1.000 
Rabu .000a .001 .999 .000 1.000 
Kamis .000a .031 .975 .002 1.000 
Jumat .005a .352 .725 .023 .999 

a. Predictors in the Model: (Constant), Exchange_rate  

b. Dependent Variable: Harga_saham   

 

 
Variables Entered/Removed

b 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Exchange_rate, 
Rabu, Jumat, 
Kamis, Senina 

. Enter 

2 

. Kamis 

Backward 
(criterion: 
Probability 
of F-to-
remove >= 
.100). 

3 

. Rabu 

Backward 
(criterion: 
Probability 
of F-to-
remove >= 
.100). 

4 

. Jumat 

Backward 
(criterion: 
Probability 
of F-to-
remove >= 
.100). 

5 

. Senin 

Backward 
(criterion: 
Probability 
of F-to-
remove >= 
.100). 

a. Tolerance = .000 limits reached.  

b. Dependent Variable: Harga_saham 
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LAMPIRAN 4 

 

Hasil Uji Koefisien Determinasi dan Korelasi Parsial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANOVA

f 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2.553 5 .511 769.046 .000a 

Residual .156 235 .001   

Total 2.709 240    

2 Regression 2.553 4 .638 965.399 .000b 
Residual .156 236 .001   

Total 2.709 240    

3 Regression 2.553 3 .851 1.293E3 .000c 
Residual .156 237 .001   

Total 2.709 240    

4 Regression 2.553 2 1.276 1.947E3 .000d 
Residual .156 238 .001   

Total 2.709 240    

5 Regression 2.553 1 2.553 3.906E3 .000e 
Residual .156 239 .001   

Total 2.709 240    

a. Predictors: (Constant), Exchange_rate, Rabu, Jumat, Kamis, Senin  

b. Predictors: (Constant), Exchange_rate, Rabu, Jumat, Senin   

c. Predictors: (Constant), Exchange_rate, Jumat, Senin   

d. Predictors: (Constant), Exchange_rate, Senin   

e. Predictors: (Constant), Exchange_rate    

f. Dependent Variable: Harga_saham    

 

 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .971a .942 .941 .02576599 
2 .971b .942 .941 .02571135 
3 .971c .942 .942 .02565707 
4 .971d .942 .942 .02560676 
5 .971e .942 .942 .02556238 
a. Predictors: (Constant), Exchange_rate, Rabu, Jumat, Kamis, Senin 
b. Predictors: (Constant), Exchange_rate, Rabu, Jumat, Senin 
c. Predictors: (Constant), Exchange_rate, Jumat, Senin 
d. Predictors: (Constant), Exchange_rate, Senin 
e. Predictors: (Constant), Exchange_rate  
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Coefficients
a 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 15.265 .193  78.960 .000 

Senin -.001 .005 -.006 -.287 .774 
Rabu .000 .005 .000 -.020 .984 
Kamis -3.783E-6 .005 .000 .000 .999 
Jumat .001 .005 .004 .208 .836 
Exchange_rate -2.982 .048 -.971 -61.988 .000 

2 (Constant) 15.265 .193  79.159 .000 

Senin -.001 .005 -.006 -.328 .743 
Rabu .000 .004 .000 -.023 .982 
Jumat .001 .005 .004 .237 .813 
Exchange_rate -2.982 .048 -.971 -62.127 .000 

3 (Constant) 15.265 .192  79.327 .000 

Senin -.001 .004 -.005 -.340 .734 
Jumat .001 .004 .004 .260 .795 
Exchange_rate -2.982 .048 -.971 -62.260 .000 

4 (Constant) 15.265 .192  79.489 .000 

Senin -.002 .004 -.006 -.415 .678 
Exchange_rate -2.982 .048 -.971 -62.391 .000 

5 (Constant) 15.263 .192  79.637 .000 

Exchange_rate -2.981 .048 -.971 -62.502 .000 
a. Dependent Variable: Harga_saham    

 

 
Excluded Variables

f 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity 
Statistics 
Tolerance 

1 Selasa .a . . . .000 
2 Selasa .000b .001 .999 .000 .608 

Kamis .000b .000 .999 .000 .646 
3 Selasa .000c .012 .990 .001 .831 

Kamis .000c .010 .992 .001 .848 
Rabu .000c -.023 .982 -.001 .835 

4 Selasa -.001d -.075 .940 -.005 .935 
Kamis -.001d -.072 .943 -.005 .941 
Rabu -.002d -.107 .915 -.007 .937 
Jumat .004d .260 .795 .017 .942 

5 Selasa .001e .033 .973 .002 1.000 
Kamis .000e .031 .975 .002 1.000 
Rabu .000e .001 .999 .000 1.000 
Jumat .005e .352 .725 .023 .999 
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Senin -.006e -.415 .678 -.027 1.000 
a. Predictors in the Model: (Constant), Exchange_rate, Rabu, Jumat, Kamis, Senin 
b. Predictors in the Model: (Constant), Exchange_rate, Rabu, Jumat, Senin 
c. Predictors in the Model: (Constant), Exchange_rate, Jumat, Senin 
d. Predictors in the Model: (Constant), Exchange_rate, Senin  

e. Predictors in the Model: (Constant), Exchange_rate  

f. Dependent Variable: Harga_saham   

 

 
Variables Entered/Removed

b 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Exchange_rate, 
Rabu, Jumat, 
Kamis, Senina 

. Enter 

a. Tolerance = .000 limits reached.  

b. Dependent Variable: Harga_saham 
 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .971a .942 .941 .02576599 
a. Predictors: (Constant), Exchange_rate, Rabu, Jumat, Kamis, Senin 
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LAMPIRAN 5 

 

Hasil Uji F 
ANOVA

b 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2.553 5 .511 769.046 .000a 

Residual .156 235 .001   

Total 2.709 240    

a. Predictors: (Constant), Exchange_rate, Rabu, Jumat, Kamis, Senin  

b. Dependent Variable: Harga_saham    

 

Hasil Uji t 

 
Coefficients

a 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 15.265 .193  78.960 .000 

Senin -.001 .005 -.006 -.287 .774 
Rabu .000 .005 .000 -.020 .984 
Kamis -3.783E-6 .005 .000 .000 .999 
Jumat .001 .005 .004 .208 .836 
Exchange_rate -2.982 .048 -.971 -61.988 .000 

a. Dependent Variable: Harga_saham    

 

 

 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 
Statistics 

  INDEX WKDAY DOLLAR 
N Valid 241 241 241 

Missing 0 0 0 
Mean 1.98066E3 2.9751 1.0454E4 
Mode 1.256E3a 2.00 9970.00 
Std. Deviation 4.513964E2 1.39918 8.49521E2 
Variance 2.038E5 1.958 7.217E5 
Minimum 1.256E3 1.00 9339.00 
Maximum 2.534E3 5.00 1.21E4 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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LAMPIRAN 6 

 

Hasil Uji Autokorelasi 

 
Model Summary

b 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 .971a .942 .941 .02576599 .138 
a. Predictors: (Constant), Exchange_rate, Rabu, Jumat, Kamis, Senin 
b. Dependent Variable: Harga_saham   

 

 
ANOVA

b 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2.553 5 .511 769.046 .000a 

Residual .156 235 .001   

Total 2.709 240    

a. Predictors: (Constant), Exchange_rate, Rabu, Jumat, Kamis, Senin  

b. Dependent Variable: Harga_saham    

 

 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 15.265 .193  78.960 .000   

Senin -.001 .005 -.006 -.287 .774 .646 1.547 
Rabu .000 .005 .000 -.020 .984 .637 1.570 
Kamis -3.783E-6 .005 .000 .000 .999 .646 1.547 
Jumat .001 .005 .004 .208 .836 .650 1.539 
Exchange_rate -2.982 .048 -.971 -61.988 .000 .999 1.001 

a. Dependent Variable: Harga_saham      

 

 
Excluded Variables

b 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
Minimum 
Tolerance 

1 Selasa .a . . . .000 . .000 
a. Predictors in the Model: (Constant), Exchange_rate, Rabu, Jumat, Kamis, Senin  

b. Dependent Variable: Harga_saham     
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LAMPIRAN 7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Variables Entered/Removed

b 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Exchange_rate, 
Rabu, Jumat, 
Kamis, Senina 

. Enter 

a. Tolerance = .000 limits reached.  

b. Dependent Variable: abresid  

 

 
Model Summary

b 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .176a .031 .010 .01580 
a. Predictors: (Constant), Exchange_rate, Rabu, Jumat, Kamis, Senin 
b. Dependent Variable: abresid  

 

 
ANOVA

b 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .002 5 .000 1.498 .191a 

Residual .059 235 .000   

Total .061 240    

a. Predictors: (Constant), Exchange_rate, Rabu, Jumat, Kamis, Senin  

b. Dependent Variable: abresid     

 

 
Coefficients

a 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.239 .119  -2.017 .045 

Senin .000 .003 .008 .102 .919 
Rabu .000 .003 .012 .154 .877 
Kamis .004 .003 .104 1.297 .196 
Jumat .003 .003 .079 .993 .322 
Exchange_rate .064 .030 .140 2.172 .031 

a. Dependent Variable: abresid     
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Excluded Variables
b 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity 
Statistics 
Tolerance 

1 Selasa .a . . . .000 
a. Predictors in the Model: (Constant), Exchange_rate, Rabu, Jumat, Kamis, Senin 
b. Dependent Variable: abresid    

 

 
Residuals Statistics

a 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value .0155 .0266 .0199 .00279 241 
Residual -.02130 .05142 .00000 .01564 241 
Std. Predicted Value -1.582 2.395 .000 1.000 241 
Std. Residual -1.348 3.254 .000 .990 241 
a. Dependent Variable: abresid    

 

 
Variables Entered/Removed

b 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Exchange_rate, 
Rabu, Jumat, 
Kamis, Senina 

. Enter 

a. Tolerance = .000 limits reached.  

b. Dependent Variable: Harga_saham 
 

 

 
Model Summary

b 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .971a .942 .941 .02576599 
a. Predictors: (Constant), Exchange_rate, Rabu, Jumat, Kamis, Senin 
b. Dependent Variable: Harga_saham  

 

 
ANOVA

b 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2.553 5 .511 769.046 .000a 

Residual .156 235 .001   

Total 2.709 240    

a. Predictors: (Constant), Exchange_rate, Rabu, Jumat, Kamis, Senin  

b. Dependent Variable: Harga_saham    

 

 

 

Analisis Pengaruh...,Fatiah Istarini, Ma.-Ibs, 2010 
 



Coefficients
a 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 15.265 .193  78.960 .000 

Senin -.001 .005 -.006 -.287 .774 
Rabu .000 .005 .000 -.020 .984 
Kamis -3.783E-6 .005 .000 .000 .999 
Jumat .001 .005 .004 .208 .836 
Exchange_rate -2.982 .048 -.971 -61.988 .000 

a. Dependent Variable: Harga_saham    

 
Excluded Variables

b 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity 
Statistics 
Tolerance 

1 Selasa .a . . . .000 
a. Predictors in the Model: (Constant), Exchange_rate, Rabu, Jumat, Kamis, Senin 
b. Dependent Variable: Harga_saham   

 
Residuals Statistics

a 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 3.0895426E

0 
3.4265375E

0 
3.2844612

E0 .10313416 241 

Residual -
7.15219155

E-2 
.05934639 

-
6.2456379

4E-15 
.02549618 241 

Std. Predicted Value -1.890 1.378 .000 1.000 241 
Std. Residual -2.776 2.303 .000 .990 241 
a. Dependent Variable: Harga_saham    
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LAMPIRAN 8 

Hasil Uji Normalitas 

0

4

8

12

16

20

24

-0.075 -0.050 -0.025 0.000 0.025 0.050

Series: Residuals
Sample 1 241
Observations 241

Mean       2.20e-16
Median  -0.000247
Maximum  0.059455
Minimum -0.071531
Std. Dev.   0.025509
Skewness  -0.188135
Kurtosis   3.095820

Jarque-Bera  1.513888
Probability  0.469098
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