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ABSTRACT 
The relationship between macroeconomic variables and stock market returns is, by now, 
well-documented in the literature. However, a void in the literature relates to examining the 
cointegration between macroeconomic variables and stock market’s sector indices rather 
than the composite index.  
Thus in this paper we examine the equilibrium relationships between selected 
macroeconomic variables and the Indonesia Exchange Sector index—the finance index. 
The study concludes that the finance index form cointegrating relationship with changes in 
the interest  rates,  inflation, exchange rate and money supply. Implications of the study 
and suggestions for future research are provided. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pasar modal adalah salah satu bagian utama dalam investasi di sektor keuangan 

saat ini. Karena pasar modal menjanjikan return yang cukup tinggi sehingga menarik 

perhatian masyarakat untuk berinvestasi didalamnya. Berkembangnya pasar modal di 

Indonesia juga disebabkan oleh kebutuhan akan modal dari perusahaan untuk 

mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dan pasar modal juga 

berkembang seiring keinginan masyarakat yang memiliki kelebihan dana untuk mencari 

alternatif investasi yang lebih menjanjikan, lalu menempatkan dana yang dimilikinya sesuai 

dengan karakteristik keuntungan dan resiko masing-masing instrumen. 

Banyak jenis surat berharga yang diperjual-belikan di pasar modal, salah satunya 

adalah saham. Jika harga saham mencakup seluruh gambaran suatu perekonomian maka 

harga saham dapat dianggap sebagai tanda penting dari kegiatan ekonomi di masa yang 

akan datang (Maysami, Howe, & Hamzah, 2004). Harga saham merupakan salah satu 

peran penting suatu perekonomian, karena harga saham mencerminkan suatu gambaran 

secara utuh bagaimana suatu perekonomian sedang berjalan. 
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Dalam melakukan investasi saham, investor membutuhkan sebuah indeks yang 

bisa mewakili pergerakan harga saham-saham. Indeks menggambarkan secara umum 

pergerakan seluruh harga saham yang terkait didalamnya. Indeks merupakan 

pengelompokan saham-saham yang terkait, pengelompokan dapat menurut sektoral, jenis 

saham, liquiditas ataupun lain hal. Indeks berfungsi sebagai indikator trend pasar, apakah 

pasar sedang aktif atau lesu. 

Biasanya investor melakukan pertimbangan terhadap faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi pergerakan harga saham seperti kinerja fundamental keuangan 

perusahaan, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, inflasi, jumlah uang beredar, kondisi 

politik sosial suatu negara dan faktor-faktor ekonomi makro lainya. Sebagai seorang 

investor tentu perubahan harga tersebut menjadi hal yang begitu penting karena 

menentukan return yang akan diperoleh. Teori ekonomi mendalilkan bahwa nilai tukar, 

inflasi, jumlah uang beredar dan suku bunga, serta faktor-faktor lain adalah variabel 

penting dalam mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang perilaku harga 

saham dan pergerakan indeks (Vejzagic & Zarafat, 2013). 

Krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997-1998 dan 2008 dapat menjadi 

gambaran bagaimana pengaruh kondisi ekonomi makro terhadap kinerja saham. Dengan 

melemahnya nilai tukar, meningkatnya suku bunga, inflasi yang tidak bisa dihindari dan 

tidak diprediksi sebelumnya, serta pengetatan terhadap jumlah uang beredar yang 

dilakukan membuat kinerja saham tidak stabil dan jatuh. Khususnya bila dilihat indeks dan 

harga saham keuangan yang kala itu kehilangan kerpercayaan masyarakat sehingga 

likuiditasnya terganggu. 

Pada perekonomian terbuka seperti Indonesia, perubahan variabel ekonomi makro 

dapat sangat mempengaruh perkembangan ekonomi dalam berbagai industri, terutama 

dalam industri yang banyak bergerak dalam melakukan transaksi mata uang asing, sensitif 

akan pergerakan inflasi, suku bunga dan jumlah uang beredar seperti industri sektor 

keuangan. 

Sektor keuangan memiliki 5 sub sektor yaitu perbankan, lembaga pembiayaan, 

perusahaan efek asuransi dan lainnya. Diantara kelima subsektor tersebut subsektor 

perbankan merupakan subsektor yang paling banyak memiliki anggota emiten yaitu 

sebesar 41 anggota jauh melebihi subsektor lainya, sehingga menjadikannya pengerak 

indeks keuangan secara keseluruhan. 
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Pada penelitian ini akan difokuskan pada empat variabel ekonomi makro yaitu nilai 

tukar, tingkat suku bunga, tingkat inflasi dan jumlah uang beredar. Ke-empat variabel 

ekonomi makro ini dipilih karena dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah diperoleh 

penulis, ke-empat variabel ekonomi makro inilah yang paling banyak dipilih dari sekian 

banyak variabel ekonomi makro yang ada. Kemudian penulis menduga terdapat pengaruh 

dari ke-empat variabel makro ini tehadap obyek indeks yang dipilih yaitu indeks keuangan.  

Telah diketahui bahwa nilai tukar, tingkat suku bunga, tingkat inflasi dan jumlah 

uang beredar menjadi bagian penting dalam kinerja keuangan. Oleh karena itu akan 

menjadi menarik bila kita melihat apakah terdapat pengaruh dari ke-empat variabel 

ekonomi makro tersebut terhadap indeks harga sahamnya. Pada penelitian ini juga diambil 

data bulanan terbarukan, yaitu mulai dari Januari 2010 hingga Desember 2014.  

Berdasarkan uraian dan pemaparan diatas, penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian terkait masalah pengaruh niai tukar, tingkat suku bunga, tingkat 

inflasi dan jumlah uang beredar terhadap indeks keuangan pada Bursa Efek Indonesia 

dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “PENGARUH VARIABEL 

EKONOMI MAKRO TERHADAP INDEKS KEUANGAN INDONESIA PERIODE 2010-

2014”. 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1 Analisis Saham 

Investor dapat melakukan investasi pada berbagai jenis aset baik aset riil maupun 

aset finansial. Salah satu jenis aset finansial yang dapat dipilih investor adalah saham. 

Agar keputusan investasinya tidak salah, maka investor perlu melakukan penilaian terlebih 

dahulu terhadap saham-saham yang akan dipilihnya, untuk selanjutnya menentukan 

apakah return saham sesuai dengan return yang diharapkannya. 

Dalam melakukan analisis penilaian saham, investor dapat menggunakan dua 

pendekatan, yaitu pendekatan analisis fundamental dan pendekatan analisis teknikal.  

Pendekatan  fundamental  merupakan  pendekatan  untuk  menganalisis suatu saham 

dengan berdasarkan pada data-data perusahaan seperti earning, dividen, penjualan dan 

lainnya. Analisis fundamental bertujuan untuk menentukan nilai intrinsik saham 

perusahaan. Nilai intrinsik saham atau nilai teoritis saham adalah nilai saham sebenarnya 

atau yang seharusnya terjadi. Sedangkan analisis teknikal merupakan pendekatan untuk 
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mencari pola pergerakan harga saham yang dapat digunakan untuk meramalkan 

pergerakan harga saham di kemudian hari (Tandelilin, 2001). 

2.2 Nilai Tukar Uang 

Kurs/nilai tukar adalah tingkat di mana satu mata uang dikonversi ke mata uang 

lain. Kurs yang digunakan di pasar valuta asing ialah ketika mengkonversi satu mata uang 

ke mata uang lain atau ketika terlibat dalam spekulasi atau perdagangan (Hussain, Aamir, 

Rasool, Fayyaz, & Mumtaz, 2012). Nilai tukar uang adalah harga satu mata uang terhadap 

mata uang lainnya (Mishkin, 2006). 

2.3 Suku Bunga 

Tingkat bunga adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh pemberi pinjaman 

kepada peminjam, karena penggunaan aset yaitu uang tunai, barang-barang konsumsi, 

kendaraan atau bangunan (Hussain et al., 2012). Tingkat bunga adalah biaya pinjaman 

atau harga yang harus dibayar untuk sewa dana (Mishkin, 2006). 

2.4 Inflasi 

Inflasi ialah peningkatan terus menerus dalam tingkat harga, dan dapat 

mempengaruhi individu, bisnis, dan pemerintah. Inflasi umumnya dianggap menjadi 

masalah penting yang harus diselesaikan dan sering menjadi perhatian utama para politisi 

dan pembuat kebijakan. Tingkat inflasi adalah tingkat perubahan tingkat harga, biasanya 

diukur sebagai persentase perubahan per tahun (Mishkin, 2006). 

2.5 Jumlah Uang Beredar 

Jumlah uang beredar mencakup berbagai jenis agregat moneter M0, M1 dan M2. 

M0, M1 adalah jumlah uang yang beredar lebih sempit atau terbatas sementara M2 lebih 

luas. M2 terdiri dari mata uang yang beredar, giro, deposito lain dengan, deposito 

berjangka SBP dan Deposit Resident Mata Uang Asing (RFCDs) dari bank yang 

ditetapkan. (Hussain et al., 2012). 

2.6 Rerangka Pemikiran 

2.6.1  Hubungan Antara Nilai Tukar Rupiah dengan return Indeks Saham 

Nilai tukar dan return saham dianggap sebagai dua mata koin yang berlawanan 

dikarenakan masyarakat menjadikan keduanya sebagai sarana investasi artinya saat satu 

sarana investasi ini sedang menarik maka aliran dana yang dimiliki masyarakat akan di 

alirankan ke salah satunya sehingga menyebabkan sarana lainnya menjadi lesu, oleh 

karena itu peneliti berhipotesa bahwa terdapat hubungan poitif diantara keduanya. 
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Penurunan mata uang Ghana kemungkinan akan mempengaruhi perekonomian 

secara negatif. Dalam ekonomi yang didorong impor, depresiasi mata uang lokal akan 

mendorong harga ke atas yang akan membuat sulit bagi orang untuk menabung atau 

berinvestasi. Oleh karena itu, terdapat efek negatif antara nilai tukar dan kinerja saham 

(Issahaku, Ustarz, & Domanban, 2013). 

Akan tetapi terdapat peneliti lain yang berhipotesa lain, Maysami et al. (2004) 

berhipotesis hubungan positif antara nilai tukar dan harga saham. Sebuah depresiasi dolar 

Singapura akan menyebabkan peningkatan permintaan ekspor Singapura dan dengan 

demikian meningkatkan aliran kas mengalir ke negara itu, dengan asumsi bahwa 

permintaan ekspor adalah elastis. Atau, jika dolar Singapura diharapkan untuk menguat, 

pasar akan menarik investasi. Dampak perubahan kurs terhadap perekonomian akan 

tergantung untuk sebagian besar pada tingkat perdagangan internasional dan neraca 

perdagangan. Oleh karena dampaknya akan ditentukan oleh dominasi relatif impor dan 

ekspor sektor ekonomi. 

2.6.2  Hubungan Antara Suku Bunga dengan return Indeks Saham 

Suku bunga adalah salah satu ekonomi variabel makro yang cukup penting 

dikarenakan menjadi bagian penting akan suatu keputusan investasi, sehingga menjadi 

hal yang berlawanan dengan investasi saham. Karena saat inestasi saham lesu dan tidak 

menarik maka masyarakat akan melirik sarana investasi lainya, suku bunga yang menjadi 

tolak ukur simpanan dan pinjaman akan lebih dilirik jika suku bunga yang ditawarkan lebih 

tinggi untuk melakukan simpanan dengan mengharapkan bunganya sebagai bentuk return 

dalam simpanan. Oleh karena itu penulis berasumsi bahwa terdapat pengaruh negatif 

tingkat suku bunga terhadap indeks harga saham.   

Hussainey dan Ngoc (2009) mengemukakan teori yang dikeluarkan oleh Apergis 

dan Elehtheriou (2002) yang mengatakan bahwa ada hubungan negatif antara tingkat 

suku bunga dengan harga saham yang dilihat dari portofolio saham dan obligasi seorang 

investor. Dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi, investor akan lebih memilih obligasi 

dalam portofolionya yang berimplikasi pada turunnya harga saham. Sebaliknya ketika 

tingkat suku bunga mengalami penurunan, investor akan lebih memilih saham. 

2.6.3 Hubungan Antara Inflasi dengan return Indeks Saham 

Pada umumnya inflasi disebabkan oleh kenaikan harga secara umum dan 

keseluruhan. Sehingga aliran perputaran uang/kas cenderung mengalir pada sektor sektor 
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konsumtif bukan ke sektor investasi seperti saham, oleh karena itu kemungkinan akan 

adanya pengaruh negatif antara inflasi dan return saham terjadi, dikarenakan aliran kas 

yang lesu terhadap pasar saham.  

Peningkatan laju inflasi di perputaran uang cenderung mengarah ke kebijakan 

pengetatan ekonomi, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat bebas risiko nominal dan 

karenanya meningkatkan tingkat diskonto dalam model penilaian. Pengaruh tingkat 

diskonto yang lebih tinggi belum tentu akan dinetralisir oleh peningkatan kas aliran-aliran 

yang dihasilkan dari inflasi, terutama karena cash flow mengalir umumnya tidak tumbuh 

pada tingkat yang sama seperti inflasi (Maysami et al., 2004). 

2.6.4 Hubungan Antara Jumlah Uang Beredar dengan Return Indeks Saham 

Saat jumlah uang beredar meningkat maka juga meningkatkan daya beli 

masyarakat sehingga dimungkinkan masyarakat akan bersedia menggunakan uangnya 

tidak hanya untuk konsumsi tetapi juga untuk investasi. Jadi peneliti berasumsi akan 

adanya efek positif antara keduanya. 

Dalam perekonomian Ghana, peningkatan pasokan uang akan meningkatkan 

likuiditas dalam perekonomian mengakibatkan peningkatan daya beli rakyat. Ini berarti 

bahwa lebih banyak uang akan tersedia tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk 

investasi. Oleh karena itu, hubungan positif akan terjadi (Issahaku et al., 2013). 

2.7 Model Penelitian 

 

H1: Terdapat pengaruh positif dari perubahan nilai tukar US$ terhadap indeks harga 

saham sektor perbankan. 

Indeks Keuangan 

Nilai Tukar US$ 

BI Rate 

Inflasi 

JUB M2 

H1 

H2 

H3 

H4 
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H2: Terdapat pengaruh negatif dari BI rate terhadap indeks harga saham sektor 

keuangan. 

H3: Terdapat pengaruh negatif laju inflasi terhadap indeks harga saham sektor 

keuangan 

H4: Terdapat pengaruh positif jumlah uang beredar M2 terhadap indeks harga saham 

sektor keuangan. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah salah satu indeks harga saham yang terdapat di 

Bursa Efek Indoneia, karena indeks harga saham merupakan indikator pergerakan harga 

saham. Terdapat 12 indeks didalam Bursa Efek Indonesia, salah satunya ialah indeks 

sektoral. Indeks sektoral terdiri dari 10 sektor dan menggunakan seluruh saham pada 

masing-masing sektor, salah satunya sektor keuangan. Didalam industri keuangan ini 

terdapat beberapa sub sektor, yaitu sub sektor perbankan, sub sektor lembaga 

pembiayaan, sub sektor perusahaan efek, sub sektor asuransi dan sub sektor lainnya. 

Pada penelitian ini indeks harga saham pada sektor keuanganlah yang dipilih 

sebagai objek penelitian. Indeks sektor keuangan merupakan indikator pergerakan seluruh 

harga saham pada industri keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

Pergerakan harga saham indeks keuangan yang digunakan ialah harga saham indeks 

keuangan bulanan terhitung mulai dari Januari 2010 hingga Desember 2014 dengan 

jumlah total 60 data. 

3.2 Metode Penghimpunan Data 

Pada penelitian ini akan menggunakan 5 (lima) variabel yang akan diuji, yaitu 

variabel indeks sektor keuangan, nilai tukar, tingkat suku bunga, inflasi dan jumlah uang 

beredar. Kesemua variabel tersebut akan menggunakan data bulanan dari tahun 2010 

sampai 2014 atau selama 5 tahun periode penelitian. 

Untuk variabel indeks sektor keuangan, data yang digunakan adalah harga 

penutupan (closing price) yang datanya berasal dari Bursa Efek Indonesia. Penggunaan 

harga penutupan sering digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang 

menggunakan harga saham sebagai salah satu variabel. Untuk variabel nilai tukar, tingkat 

suku bunga, jumlah uang beredar dan inflasi, data yang didapat merupakan data dari Bank 
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Indonesia. Sumber data yang terdapat pada penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder pada penelitian ini diperoleh sesuai tabel dibawah ini : 

Tabel Sumber Data Variabel 

No Variabel Sumber Data Periode 

Jenis 

Data 

1 Nilai tukar Bank Indonesia Jan. 2010 s/d Des. 

2014 

Bulanan 

2 Suku Bunga Bank Indonesia Jan. 2010 s/d Des. 

2014 

Bulanan 

3 Inflasi Bank Indonesia Jan. 2010 s/d Des. 

2014 

Bulanan 

4 Jumlah Uang Beredar Bank Indonesia Jan. 2010 s/d Des. 

2014 

Bulanan 

5 Indeks Keuangan Bursa Efek 

Indonesia 

Jan. 2010 s/d Des. 

2014 

Bulanan 

 

Untuk variabel nilai tukar yang digunakan adalah indeks nilai tukar nominal 

terhadap mata uang mitra utama (dalam penelitian ini terhadap mata uang US$) atau 

disebut dengan real effective exchange rate (REER). Indikator ini digunakan untuk 

menjelaskan nilai mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara – negara 

lain, dan menunjukkan berapa nilai yang harus dibayar konsumen dalam membeli barang 

impor. Sehingga indikator ini juga bisa digunakan untuk mengukur tingkat daya saing 

suatu negara dari sisi harga.  

Penurunan REER menunjukkan mata uang domestik mengalami apresiasi riil 

sehingga akan menurunkan daya saing dari produk ekspor negara domestik. Sedangkan 

peningkatan REER berarti bahwa mata uang domestik mengalami depresiasi riil yang 

akan meningkatkan tingkat daya saing dari produk ekspor produk domestik.  

Variabel tingkat suku bunga, yang dijadikan proxy adalah BI rate. BI rate adalah 

suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI rate merupakan salah 

satu instrumen operasi moneter dalam usaha mengelola likuiditas di pasar uang dan 

ditetapkan setiap bulannya melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG). Besar perubahan BI 
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rate adalah kenaikan atau penurunan dalam kelipatan 25 basis poin (bps) tergantung 

kondisi perekonomian.  

Perubahan BI rate akan mempengaruhi suku bunga kredit perbankan namun tidak 

secara langsung. Awalnya perubahan BI rate akan mempengaruhi suku bunga Pasar 

Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N), kemudian diikuti oleh perkembangan suku 

bunga deposito, dan pada akhirnya suku bunga kredit perbankan.  

Untuk variabel jumlah uang beredar, yang digunakan adalah jumlah uang beredar 

dalam arti luas (M2). M2 meliputi M1, uang kuasi, dan surat berharga yang diterbitkan oleh 

sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai 

dengan satu tahun. 

 Untuk variabel inflasi yang digunakan adalah angka inflasi yang dihitung 

berdasarkan indikator Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK adalah indeks yang menghitung 

rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa 

yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan 

IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari barang dan jasa yang 

dikonsumsi masyarakat. 
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3.3 Operasionalisasi Variabel 

Tabel Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi Alat Ukur 

1 Nilai tukar  Nilai tukar 

uang adalah 

harga satu 

mata uang 

terhadap mata 

uang lainnya 

(Mishkin, 

2006). 

     

 ∏[
(        ⁄ )

(        ⁄ )
]

  

  [
(     ⁄ ) 
(     ⁄ ) 

]

  

 

dimana 

REER  = indeks nilai tukar riil 

CUR  = mata uang negara lain 

IDR  = rupiah 

P  = indeks harga 

w  = bobot 

t  = periode t 

0  = periode tahun dasar (2003) 

i  = negara i 

ID  = Indonesia 

(www.bi.go.id) 

2 BI rate Suku bunga 

referensi 

kebijakan 

moneter dan 

ditetapkan 

dalam Rapat 

Dewan 

Gubernur 

setiap 

bulannya (BI 

rate) (OJK-

Pedia, 2013). 

Keputusan Rapat Dewan Gebernur (RDG) 

dengan kelipatan 25 basis poin 

(www.bi.go.id) 
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Tabel Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

No Variabel Definisi Alat Ukur 

3 Inflasi Tingkat inflasi 

adalah tingkat 

perubahan 

tingkat harga, 

biasanya 

diukur 

sebagai 

persentase 

perubahan 

per tahun 

(Mishkin, 

2006). 

        
(         )

     
        

dimana 

IHK    = Indeks Harga Konsumen periode t 

      = Indeks Harga Konsumen periode t-1 

(Rahardja dan Manurung, 2008) 

 

 

4 Jumlah 

Uang 

Beredar 

(M2) 

Kewajiban 

sistem 

moneter yang 

terdiri dari M1 

dan uang 

kuasi 

(tabungan dan 

deposito 

berjangka 

dalam rupiah 

dan valas 

pada bank 

umum) (OJK-

Pedia, 2013). 

          

dimana 

   = jumlah uang beredar dalam arti sempit 

   = jumlah uang beredar dalam arti luas 

   = deposito berjangka (time deposit) 

(Rahardja dan Manurung, 2008) 
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Tabel Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

No Variabel Definisi Alat Ukur 

5 Indeks 

Keuangan 

Angka untuk 

menyatakan 

tingkat harga, 

volume 

perdagangan, 

dan 

sebagainya di 

dalam jangka 

waktu tertentu 

dalam 

perbandingan 

dengan suatu 

nilai, 

dinyatakan 

dengan angka 

100 untuk 

periode dasar 

tertentu (OJK-

Pedia, 2013). 

Dalam 

penelitian ini 

pada saham-

saham sektor 

keuangan. 

       
∑    
∑    

                        

dimana 

 

       = harga indeks pada hari t. 

  = harga terakhir saham (ending price) pada 

hari t. 

  = jumlah saham yang beredar pada hari t. 

  = harga terakhir saham (ending price) pada 

hari dasar (base day). 

  = jumlah saham yang beredar pada hari 

dasar (base day). (Reilly dan Brown, 2003). 

 

 

 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Analisis Data 

4.1.1. Pengaruh Nilai Tukar US$ terhadap Indeks Keuangan 

Nilai tukar dan return saham dianggap sebagai dua mata koin yang berlawanan 

dikarenakan masyarakat menjadikan keduanya sebagai sarana investasi artinya saat satu 
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sarana investasi ini sedang menarik maka aliran dana yang dimiliki masyarakat akan di 

alirankan ke salah satunya sehingga menyebabkan sarana lainnya menjadi lesu, oleh 

karena itu peneliti berhipotesa bahwa terdapat hubungan positif diantara keduanya. 

Pada penelitian ini didapat hasil yang sejalan dengan hipotesa peneliti yang 

menyatakan terdapat hubungan positif diantara nilai tukar US$ terhadap indeks keuangan. 

Pada penelitian ini menunjukan adanya pengaruh signifikan vaiabel nilai tukar US$ 

terhadap indeks keuangan dengan melihat nilai signifikansi sebesar 0.000 (        

       ). Hasil positif menandakan bahwa semakin besar nilai tukar US$ maka nilai indeks 

keuangan akan semakin besar, sebaliknya semakin kecil nilai tukar US$ maka nilai indeks 

keuangan akan semakin kecil. Hal ini sejalan dengan penelitian Osamwonyi & Evbayiro-

osagie (2012) yang menemukan bahwa nilai tukar berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai indeks suatu negara. 

Pengaruh positif dapat terjadi dikarenakan jika rupiah mengalami depresiasi yang 

artinya nilai nominalnya semakin besar akan tetapi melemah secara nilai riilnya maka akan 

penyebabkan peningkatan permintaan ekspor Indonesia dengan demikian aliran kas akan 

mengalir ke negara itu. Jika aliran kas mengalir ke Indonesia akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi, artinya nilai ekspor akan menguat dibandingkan impor. Saat 

perekonomian meningkat maka pergerakan saham akan meningkat.  

Depresiasi mata uang rupiah juga dapat berimbas pada lesunya pasar uang. 

Karena peningkatan nilai nominal rupiah terhadap mata uang lain membebankan para 

pedagang valas. Para pedagang valas harus membeli mata uang negara lain khususnya 

US$ dalam hal ini dengan harga yang lebih mahal. Hal ini juga berlaku sebaliknya jika 

terjadi apresiasi mata uang rupiah maka pasar uang akan lebih menarik dijadikan sarana 

investasi dibanding pasar saham. 

4.1.2. Pengaruh Nilai BI Rate terhadap Indeks Keuangan 

Suku bunga adalah salah satu ekonomi variabel makro yang cukup penting 

dikarenakan menjadi bagian penting akan suatu keputusan investasi, sehingga menjadi 

hal yang berlawanan dengan investasi saham. Karena saat investasi saham lesu dan tidak 

menarik maka masyarakat akan melirik sarana investasi lainya, suku bunga yg menjadi 

tolak ukur simpanan dan pinjaman akan lebih dilirik jika suku bunga yang ditawarkan lebih 

tinggi untuk melakukan simpanan dengan mengharapkan bunganya sebagai bentuk return 
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dalam simpanan. Oleh karena itu penulis berasumsi bahwa terdapat pengaruh negatif 

tingkat suku bunga terhadap indeks harga saham. 

Namun pada penelitian ini didapat hasil yang berlawanan dengan hipotesa peneliti 

yang menyatakan terdapat hubungan negatif diantara BI rate terhadap indeks keuangan. 

Pada penelitian ini menunjukan adanya pengaruh signifikan vaiabel nilai BI rate terhadap 

indeks keuangan dengan melihat nilai signifikansi sebesar 0.010 (               ). Hasil 

positif menandakan bahwa semakin besar nilai BI rate maka nilai indeks keuangan akan 

semakin besar, sebaliknya semakin kecil nilai BI rate maka nilai indeks keuangan akan 

semakin kecil. Hal ini sejalan dengan penelitian Hussain, Aamir, Rasool, Fayyaz & 

Mumtaz. (2012), Issahaku, Ustarz & Domanban. (2013) dan Maysami, Howe & Hamzah. 

(2004) yang menemukan bahwa nilai tingkat suku bunga berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai indeks suatu negara. 

Pegaruh positif ini dapat terjadi dikarenakan jika terjadi peningkatan BI rate yang 

dimana merupakan suku bunga acuan pada perbankan serta lembaga keuangan lainya. 

Peningkatan BI rate dapat memicu masyarakat untuk menabung dan hal ini akan berimbas 

pada liquiditas bank yang semakin baik. Melihat fakta bahwa banyak perusahaan-

perusahan keuangan non bank di Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari 

perbankan, sehingga peningkatan liquiditas pada bank dapat disalurkan pada perusahaan 

pembiayaan lainnya.  

Sektor keuangan baik perbankan, lembaga pembiayaan, asuransi atau lainya 

merupakan satu hubungan yang berkesinambungan antara individualnya khususnya bila 

melihat di Indonesia. Peningkatan overall perusahaan-perusahaan keuangan pada indeks 

keuangan dapat meningkatkan minat investor melirik sektor tersebut sehingga 

peningkatan nilai indeks keuangan pun akan terjadi.   

4.1.3. Pengaruh Nilai Inflasi terhadap Indeks Keuangan 

Pada umumnya inflasi disebabkan oleh kenaikan harga secara umum dan 

keseluruhan. Sehingga aliran perputaran uang/kas cenderung mengalir pada sektor sektor 

konsumtif bukan ke sektor investasi seperti saham, oleh karena itu kemungkinan akan 

adanya pengaruh negatif antara inflasi dan return saham terjadi, dikarenakan aliran kas 

yang lesu terhadap pasar saham. 

Namun pada penelitian ini didapat hasil yang berlawanan dengan hipotesa peneliti 

yang menyatakan terdapat hubungan negatif diantara inflasi terhadap indeks keuangan. 
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Pada penelitian ini menunjukan adanya pengaruh signifikan variabel nilai inflasi terhadap 

indeks keuangan dengan melihat nilai signifikansi sebesar 0.007 (               ). Hasil 

positif menandakan bahwa semakin besar nilai inflasi maka nilai indeks keuangan akan 

semakin besar, sebaliknya semakin kecil nilai inflasi maka nilai indeks keuangan akan 

semakin kecil. Hal ini sejalan dengan penelitian Hussain, Aamir, Rasool, Fayyaz & 

Mumtaz. (2012), Issahaku, Ustarz & Domanban. (2013), Osamwonyi & Evbayiro-osagie 

(2012) dan Maysami, Howe & Hamzah. (2004) yang menemukan bahwa nilai tingkat inflasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai indeks suatu negara. 

Pengaruh positif ini bisa terjadi dikarenakan saat inflasi meningkat maka terjadi 

pertumbuhan ekonomi (dengan asumsi peningkatan yang terkontrol), masyarakat menjadi 

lebih konsumtif sehingga menjadi stimulus untuk para pelaku usaha untuk meningkatkan 

produksinya. Aliran kas yang masuk pada perusahaan dapat meningkat kan kekuatan 

finansialnya. Sehingga dapat melunasi hutang-hutang perusahaan yang umumnya 

tersimpan pada sektor keuangan.  

Pelunasan piutang bagi lembaga pembiayaan ataupun bank pada sektor keuangan 

ini dapat meningkatkan liquiditas dan kesehatan perusahaaan-perusahaan pada sektor 

keuangan. Peningkatan overall perusahaan keuangan yang tergabung dalam indeks 

keuangan inilah yang dapat meningkatkan ketertarikan investor dalam berinvestasi saham 

pada perusahaan sektor ini. Sehingga dapat meningkatkan indeks keuangan itu sendiri. 

4.1.4. Pengaruh Nilai Jumlah Uang beredar M2 terhadap Indeks Keuangan 

Saat jumlah uang beredar meningkat maka juga meningkatkan daya beli 

masyarakat sehingga dimungkinkan masyarakat akan bersedia menggunakan uangnya 

tidak hanya untuk konsumsi tetapi juga untuk investasi. Jadi peneliti berasumsi akan 

adanya efek positif antara keduanya. 

Pada penelitian ini didapat hasil yang sejalan dengan hipotesa peneliti yang 

menyatakan terdapat hubungan positif diantara jumlah uang beredar M2 terhadap indeks 

keuangan. Pada penelitian ini menunjukan adanya pengaruh signifikan vaiabel jumlah 

uang beredar M2 terhadap indeks keuangan dengan melihat nilai signifikansi sebesar 

0.000 (               ). Hasil positif menandakan bahwa semakin besar jumlah uang 

beredar M2 maka nilai indeks keuangan akan semakin besar, sebaliknya semakin kecil 

jumlah uang beredar M2 maka nilai indeks keuangan akan semakin kecil. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Humpe & Macmillan. (2007), Hussain, Aamir, Rasool, Fayyaz & 
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Mumtaz. (2012), Maysami, Howe & Hamzah. (2004) dan Vejzagic & Zarafat. (2013) yang 

menemukan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

indeks suatu negara. 

Pengaruh positif ini dapat terjadi dikarenakan jika jumlah uang beredar M2 

meningkat maka memungkinkan masyarakat lebih konsumtif ataupun menginvestasikan 

dana berlebih yang dimiliki. Salah satu sarana investasi yang menawaran return yang 

cukup tinggi ialah saham. Maka tidak jika terjadi peningkat juga terhadap pergerakan 

saham khususnya sektor keuangan pada penelitian ini. Hal ini pun berlaku sebaliknya saat 

juumlah uang beredar M2 menurun maka pergerakan harga saham pada sektor keuangan 

akan menurun sehingga merendahkan nilai indeksnya. 

4.2 Implikasi Manajerial 

Salah satu instrumen pasar modal adalah saham. Investasi melalui saham menjadi 

pilihan investor untuk menanamkan modalnya karena return yang cenderung tinggi. 

Dengan adanya penelitian pengaruh variabel ekonomi makro terhadap indeks keuangan, 

diharapkan dapat membantu investor maupun calon investor dalam melakukan strategi 

investasi di pasar saham untuk menentukan keputusan investasi. Agar mendapatkan 

return yang maksimal dari capital gain sebaiknya investor juga menilai perubahan-

perubahan yang terjadi pada variabel ekonomi makro seperti nilai tukar US$, inflasi, BI 

rate, dan jumlah uang beredar M2.  

Menurut hasil penelitian ini jika investor mengharapkan capital gain yang berasal 

dari perusahaan-perusahaan keuangan dengan indeks keuangan sebagai tolak ukurnya 

maka sebaikya investor melihat kondisi ekonomi makro terlebih dahulu. Karena dengan 

melihat kondisi ekonomi makro khususnya nilai tukar US$, inflasi, BI rate, dan jumlah uang 

beredar M2 sesuai dengan apa yang telah diteliti pada penelitian ini, investor dapat 

mengetahui timing atau waktu saat beli dan jual saham yang tepat. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ekonomi variabel makro 

terhadap indeks sektor keuangan pada periode 2010-2014. Penelitian ini menggunakan 

variabel ekonomi makro yaitu nilai tukar US$, inflasi, BI rate dan jumlah uang beredar M2. 

Indeks keuangan diambil secara bulanan selama 5 tahun atau 60 bulan berturun-turut dari 
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tahun 2010,2011,2012,2013 dan 2014 dengan menggunakan regresi sederhana. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan 

bahwa : 

A. Berdasarkan hasil pengujian regresi linier, diperoleh bahwa nilai tukar US$ 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks keuangan periode 2010-

2014. 

B.  Berdasarkan hasil pengujian regresi linier, diperoleh bahwa BI rate 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks keuangan periode 2010-

2014. 

C. Berdasarkan hasil pengujian regresi linier, diperoleh bahwa inflasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap indeks keuangan periode 2010-2014. 

D. Berdasarkan hasil pengujian regresi linier, diperoleh bahwa jumlah uang 

bereda M2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks keuangan 

periode 2010-2014. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang bisa diberikan berdasarkan dari hasil penelitianyang telah 

dilakukan antara lain : 

A. Bagi para investor saham di Bursa Efek Indonesia yang mengharapkan capital 

gain dari seisih harga beli dan harga jual saham adanya hasil penelitian ini 

lebih baik memutuskan timing investasi dengan melihat variabel ekonomi 

makro khususya nilai tukar US$, BI rate, inflasi dan jumlah uang beredar M2 

sehingga dapat menentukan waktu beli dan jual yang tepat karena dalam 

penelitian ini dihasilkan bahwa nilai tukar US$, BI rate, inflasi dan jumlah uang 

beredar M2 memiliki pengaruh signifikan secara positif terhadap indeks 

keuangan. 

B. Bagi Bursa Efek Indonesia (BEI) pergerakan variabel ekonomi makro yaitu nilai 

tukar US$, BI rate, inflasi dan jumlah uang beredar M2 dapat menjadi informasi 

tambahan untuk dapat mengantisipasi pergerakan pasar selanjutnya. 

C. Bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan penambahan variabel ekonomi 

makro yang tidak dimasukan pada penelitian ini seperti ekspor, impor, GDP 

dan lainnya. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan jangka waktu 

dalam rentang yang lebih panjang. Namun perlu di perhatikan bahwa jika 
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memakai variabel ekonomi makro harus melihat saat kondisi ekonomi yang 

stabil agar penelitian tersebut dapat digunakan lebih umum. 
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