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Abstract 

This paper analyzes factors influencing stock prices for property firms listed 

in the Indonesia stock exchange covering the period from January 2008 to December, 

2012 using inflation, exchange rates, interest rates and money supply.  The period is 

selected so as to use the most recent data, to make the findings more current. The 

study uses secondary data the main source of which is the BEI and the Central Bank 

of Indonesia statistics. Multiple regression formula was applied to estimate effect of 

the selected factors on stock prices. Finding of the research is intended to present an 

alternative view of analysis in the level of business decision as well as government 

policies. 

Key words : Inflation, Interest Rate, Exchange Rate, Money Supply, Stock Price 

        and Government Policies 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tahun 2007 hingga tahun 2008 telah menjadi tahun yang amat berat bagi 

ekonomi dunia. Setelah krisis bahan bakar (Fuel) dan pangan (Food), saat ini 

ekonomi dunia di hadapkan pada krisis yang dampakanya masih berasa dan akan 

terus berlangsung sampai krisis terakhir, yaitu krisis financial. Awal mulanya krisis 

ini adalah karena munculnya kredit macet perumahaan yang beresiko tinggi 

(Subprime Mortgage) dari Amerika Serikat (AS), pelaku nomor satu dunia saat ini 

yang secara tiba-tiba berkembang menjadi krisis keuangan global, dan kemudian 

dalam hitingan bulan telah berubah menjadi krisis ekonomi yang melanda ke seluruh 

dunia. Kuatnya intensitas krisis membuat negara-negara di kawasan Asia, yang 

semula dianggap relaif steril dari dampak, akhirnya sulit bertahan dan turut pula 

terkena imbas krisis. Alan Greenspan, mantan gubernur Bank Sentral AS (The Fed) 

bahkan menyebut krisis ini sebagain “Once-in-Century” yang akan dan terus 

membawa dampak terhadap perekonomian global.  

Dampak krisis global tersebut tidak hanya terjadi pada sektor keuangan, tetapi 

juga teah merambah ke sektor riil. Kerugian dan kebangkrutan baik di industri 

keuangan maupun manufaktur terus terjadi, yang di susul dengan gelombang 

pemutusan hubungan kerja di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia, selain jatuhnya 

nilai IHSG di Bursa efek Indonesia hingga penutupan aktifitas bursa beberapa tahun 
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yang lalu. Dampak krisis juga tampak dari mulai turunya omset ekspor produk-

produk Indonesia ke pasaran dunia, terutama AS, termasuk juga yang di kelola oleh 

pengusahaan di bidang UKM. Pemerintah sendiri juga telah melakukan berbagai 

antisipatif menghadapi kemungkinan terburuk dari krisis tersebut.  

Akibat lainnya yang terjadi adalah menyebabkan variable-variable makro 

bergejolak. Suku bunga, nilai tukar, dan jumlah uang beredar (money supply) pun ikut 

mengalami perubahan. Upaya untuk mengatasi ketatnya likuiditas di satu sisi dan 

tingginya inflasi di sisi lain tampaknya saling bertentangan. Untuk melawan inflasi 

dibutuhkan kebijakan uang ketat (Money Supply). 

 Ternyata krisis keuangan global tidak hanya menyebabkan terjadinya inflasi, 

namun juga menyebabkan kurs mengalami depresiasi. Turunnya nilai mata uang 

dapat menyebabkan penurunan perumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi 

merupakan indikator makro yang menggambarkan pertumbuhan barang dan jasa di 

suatu wilayah dalam satu waktu tertentu. Sedangkan stabilitas perekonomian dalam 

suatu negara sangat penting, sehingga merupakan tujuan utama pembuat kebijakan 

dalam mengarahkan berbagai instrument fiskal dan moneter.  

Stabilitas perekonomian adalah prasyarat bagi tercapainya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan kepastian dalam memberikan jaminan investasi di 

suatu negara. Dengan demikian stabilitas pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan 

kegiatan perekonomian dalam bentuk perdagangan barang dan jasa serta transaksi 

keuangan. Keadaan ini harus diimbangi dengan tersedianya mata uang sebagai alat 
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tukar pembayaran atas barang dan jasa dalam jumlah yang memadai. Keberadaan 

uang juga menunjukan kekayaan seseorang dan kedaulatan suatu negara. Hampir 

setiap negara memiliki mata uang tersendiri yang nilai kursnya terhadap mata uang 

negara lain berbeda-beda. Berikut disajikan mata uang beberapa negara di kawasan 

Asia Tenggara: 

Tabel 1.1. Kurs pada tanggal 18 Maret 2013 

No Mata uang 1 Euro 1 US$ 1 Rp 

1 Rupiah (Indonesia) 12,357.19  9,718 1.00 

2 Dong (Vietnam) 27,027.595 20,950 2.1558 

3 Riel (Kamboja) 5,153.95 3,995 0.4111 

4 Peso (Philipina) 52.5135 40.705 0.0042 

5 Ringgit (Malaysia) 4.0412 3.1325 0.0003 

6 Dollar (Brunei) 1.6151 1.2519 0.0001 

7 Dollar (Singapore) 1.6143 1.2513 0.0001 

8 Bath (Thaiand) 38.187 29.6 0.003 

    Sumber: www.bloomberg.com 

Efek dari perubahaan pertumbuhan ekonomi, juga akan mempengaruhi pasar 

modal yang berhubungan dengan investasi ke Indonesia. Meskipun pasar modal telah 

ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan 

seperti yang di harapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal 

mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang 
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dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah 

Republik Indonesia dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak 

dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifan 

kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal 

mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang di 

keluarkan pemerintah. 

Fungsi utama pasar modal adalah untuk memberikan keuntungan dimana 

pembeli dan penjual berinteraksi melalui perdagangan saham dan surat berharga 

lainya yang di terbitkan oleh perusahaan publik (Monther & Kaothar, 2010). Dalam 

kegiatan pertukaran, harga pasar saham berubah sesuai dengan aktifitas pasar yang di 

pengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran (Supply dan Demand). Jika ada 

permintaan yang tinggi untuk saham tertentu, harga akan bergerak ke atas. 

Sebaliknya, bila ada lebih banyak orang yang ingin menjual daripada membeli, pasar 

mengalami kelebihan pasokan dibandingkan permintaan, dan efek ini akan 

mendorong harga ke bawah, mengandaikan bahwa kekuatan pasar yang diizinkan 

untuk beroprasi secara bebas. 

Ini adalah kerangka peraturan yang bertujuan untuk mempertahankan pasar 

bursa yang kuat serta yang mendukung alokasi yang meyakinkan dan efisien terhadap 

harga modal yang memungkinkan. Penemuan ini berlangsung secara bebas di 

dasarkan pada kekuatan pasar. Perubahan harga saham dan kecenderungan 

perubahaan selalu berkepentingan di pasar modal yang diberikan. Mereka 

berpengaruh pada stabilitas pasar saham dan strategi yang di adopsi oleh investor 
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(Wang, 2000). Memahami mengapa haga bergerak ke atas dan kebawah adalah 

sangat penting bagi nvestor dan dari studi yang telah di lakukan ada berbagai variabel 

yang mendorong harga saham. Berdasarkan data yang di keluarkan Bank Indonesia, 

terjadi permintaan KPR, dimana setiap bulannya transaksi rata-rata mencapai Rp.24 

Triliun atau meningkat 14% di banding tahun lalu. Pelaksanaan otonomi daerah juga 

memainkan peranan yang cukup besar, dimana pembangunan property, baik 

komersial maupun residensial di daerah semakin marak. 

Mengikuti perkembangan properti seperti mengikuti tren fashion, dimana 

selalu berubah-ubah mengikuti permintaan konsumen. Tahun 2012, saham sektor 

property menjadi sangat di anjurkan analis pasar modal. Salah satu analis pengamat 

pasar modal menegaskan bahwa secara teknikal grafik IHSG memperlihtkan pola 

penurunan. Namun, walupun indeks cenderung turun, saham properti masih 

menunjukan penguatan di Bursa Efek Indonesia, hal ini karena masih banyaknya 

dana asing yang masuk. Dia juga menjelaskan bahwa saham sektor properti semakin 

menguat seiring optimisme pelaku bisnsis terhadap perkembangan bisnis mereka 

tahun ini. Di dukung situasi makro yang membaik dan tren suku bunga yang 

menurun, serta peningkatan daya beli masyarakat yang menjadi katalis utama 

peningkatan bisnis properti. 

Menurut IDX, tercatat sektor saham yang mengalami penguatan di pimpin 

oleh sektor property sebesar 0.8%, perdagangan 0.6%, dan pertambangan 0.4%. 

sedangkan sektor yang mengalami pelemahan antara lain: Sekor Industri 0.5% dan 

perkebunan 0.4% (www.idx.co.id) 
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Industry properti dari tahun ke tahun menunjukan kinerja yang semakin baik, 

sehingga prospek di industry ini pun semakin bagus. Kebutuhan rumah yang sangat 

tinggi, perekonomian yang terus membaik, penurunan suku bunga kredit kepemilikan 

rumah, secara bersama-sama berdampak positif pada perkembangan industri properti. 

Faktor lain yang mendukung perkembangan industry ini adalah adanya perpindahan 

kekuatan modal yang di gunakan, dari pinjaman menjadi modal sendiri, sehingga 

membuat industri properti lebih tahan lama terhadap sentiment negatif ekonomi. 

Selain itu, peningkatan ini dapat dilihat dari maraknya berita di media massa yang 

menawarkan investasi di sektor properti secara besar-besarn baik di media televisi, 

cetak maupun media suara. Permintaan ini dapat juga dilihat dari banyaknya 

pembangunan-pembangunan apartment-apartment mewah di daerah pinggiran kota 

yang mencerminkan permintaan akan investasi dalam sektor properti. Peningkatan 

permintaan akan investasi ini mengakibatkan peningkatan IHS sektor properti dan 

menarik mintat masyarakat untuk lebih berinvestasi pada sektor ini.  

Dibandingkan dengan negara tetangga, Thailand, yang saat ini sektor 

propertinya berada 3 kali nilai buku (Book Value), saya beranggapan bahwa saham 

sektor properti masih cukup menarik. Sayangnya keterbatasan data yang ada 

membuat hal ini sulit untuk di buktikan secara konkret. Untuk itu, saya tertarik 

mengangkat topik ini sebagai bahan penelitian saya dengan mengangkat judul: 

“Anlisis Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham Sektor Properti yang Listing di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012” dengan mengaitkan faktor makroekonomi 

di dalamnya. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitia Aroni pada tahun 2011 
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yang di buktikan dan dilakukan di Kenya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan sebelumnya, karena penelitian ini di lakukan di Indonesia, serta data-

data yang diolah adalah data terbaru selama 5 tahun terakhir. Oleh karena itu, 

penelitian ini mencoba untuk menjembatani penelitian-penelitain sebelumnya dalam 

mencari kejelasan faktor makroekonomi yang mempengaruhi harga saham sektor 

properti. 

1.2 Perumusan Masalah 

Peningkatan harga saham sektor properti akan menyebabkan saham properti 

meningkat karena nilai investasinya yang tinggi dan dapat menyebabkan keuntungan 

bagi investor. Berdasarkan fakta di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah secara parsial variable Suku Bunga memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Harga Saham Perusahaan Properti di BEI periode 2008-2012. 

2. Apakah secara parsial variable Nilai Tukar memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Harga Saham Perusahaan Properti di BEI periode 2008-2012. 

3. Apakah secara parsial variabel Money Supply  memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Harga Saham Perusahaan Properti di BEI periode 2008-2012.  

4. Apakah secara simultan variable Suku Bunga, Nilai Tukar dan Money Supply 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan Properti di 

BEI periode 2008-2012. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor ekonomi makro yang 

mempengaruhi harga saham di Bursa Indonesia, mengingat faktor spesifik berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh perubahan suku bunga terhadap harga saham 

perusahaan properti yang tercantum dalam BEI 

2. Untuk menguji pengaruh perubahan nilai tukar terhadap harga saham 

perusahaan properti yang tercantum dalam BEI 

3. Untuk menguji pengaruh perubahan jumlah uang beredar terhadap harga 

saham perusahaan properti yang tercantum dalam BEI 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Suku Bunga, Nilai Tukar dan 

Money Supply secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham properti yang tercantum dalam BEI. 

1.4 Batasan Masalah  

Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas, maka penulis memberikan 

batasan terhadap masalah yang akan di teliti yaitu indikator makroekonomi dan 

indeks harga saham sektor properti sebagai cerminan kinerja sektor properti. 

Indikator makroekonomi tersebut dilihat dari ekonomi moneter yaitu tingkat 

suku bunga (SBI) periode 1 tahun, nilai tukar rupiah terhadap dolar, serta jumlah 

uang beredar atau money supply. Guna memperfokus penelitian maka periode 

penelitian yang akan digunakan adalah dari Januari 2008 hingga Desember 2012 

dengan periode tahunan. 
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Penelitian ini memilih periode penelitian dari tahun 2008 hingga 2012 

dikarenakan peneliti ingin melihat pengaruh variabel makroekonomi terhadap kinerja 

sektor pertambangan pada masa krisis 2008 hingga masa pemulihan. Pemilihan 

batasan tahun hingga tahun 2012 dikarenakan keterbatasan data yang tersedia. 

1.5 Manfaat Penelitan 

Penelitan dimaksudkan untuk menjawab fenomena yang terjadi terhadap hasil 

penelitian sebelumnya dan perkembangan harga saham perusahaaan yang di pantau 

dari fenomena kondisi sebelumnya dan perkembangan harga saham yang di pantau 

dari fenomena kondisi empiris ekonomi Indonesia, yaitu: suku bunga, nilai tukar 

jumlah uang beredar dan harga saham serta fenomena kondisi empirik perusahaan 

properti di BEI. Oleh karena itu, hasil penelitian harus memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu, para pengambil kebijakan, dan para pelaku bursa, baik manfaat 

jangka panjang maupun jangka pendek. 

1.5.1 Kontribusi Praktikal. 

1. Bagi para pelaku bursa saham, hasil penelitian ini dapat di gunkan sebagai 

informasi tentang proses pengaruh faktor makroekonomi terhadap indeks 

harga saham. 

2. Bagi pelaku bursa saham, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

informasi tentang proses pengaruh kebijakan perusahaan terhadap kinerja 

perusahaan dan tingkat pengembalian yang di dapatkan perusahaan 
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3. Mengingat bahwa nilai perusahaan lebih banyak ditentukan oleh faktor harga 

pasar saham, maka bagi investor dan calon investor hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai landasan kebijakan dalam melakukan investasi pasar 

modal. 

1.5.2 Kontibusi Akademikal 

Penelitian ini di harapkan dapan menjadi tinjauan kepustakaan bagi peneliti 

yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dan komprehensif mengenai bidang 

yang sama 

1.6 Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah pembaca dalam membaca dan memahami permasalahan 

yang akan dibahas, maka peulis membagi pembahasan dalam lima bab yang 

penjelasan mengenai masing-masing bab adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisikan penjelasan mengenai latar belakang masalah penelitian, 

perumusan masalah penelitian serta pembatasan masalah penelitian, tujuan dan 

manfaat penelitian serta diakhiri dengan sistematika penulisan. Tujuan dari adanya 

bab I adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai isi keseluruhan penulisan 

makalah ini. 
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BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran untuk penulisan skri. 

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dan meladasi pembahasan skripsi serta 

membahas berbagai kerangka teoritis yang sifatnya konseptual berupa landasan teori 

yang berkaitan dengan topic penelitian yang di susun, penelitian-penelitian terdahulu 

yang memiliki tema serupa sehingga dapat di jadikan acuan pada penelitian ini, 

kerangka pemikiran dalam bentuk korelasi antara variable-variable penelitian dan 

hipothesis-hipothesis penelitian yang di susun berdasarkan perumusan masalah. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisikan variabel-variabel yang di gunakan dalam penelitian, metode 

yang digunakan dalam proses pengumpulan data, penjelasan mengenai periode 

penelitian, serta metode analisis data 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisikan hasil penelitian, analisis permasalahan, hubungan antar 

variable serta permasalahan, hubungan antar variable serta pembahasan atas 

interpetasi model 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan bab penutup bagi keseluruhan pembahasan skripsi. Bab ini 

berisikan kesimpulan dari hasil penelitianyang di lakukan penulis yang terdapat pada 

tiap-tiap bab dalam skripsi. Selain itu, pada bab ini penulis mencoba memberikan 
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saran-saran yang mungkin berguna bagi perusahaan yang di teliti. Pemberian saran-

saran ini tidak lepas dari pengetahuan dan pengalaman penulis yang terbatas. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 2.1 Investasi 

 Investasi dapat diartikan sebagai kegiatan menanamkan modal baik langsung 

maupun tidak langsung dengan harapan pada waktunya nanti investor akan 

mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal yang dilakukanya 

(Hamid, 2007) 

 Definisi investasi yang lain menyebutkan bahwa, investasi merupakan suatu 

kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari suatu aset selama periode waktu 

tertentu dengan harapan akan memperoleh penghasilan dan atau peningkatan nilai 

investasi (Jones, 1996). Pengertian investasi tersebut akan menunjukan bahwa tujuan 

investasi adalah meningkatkan kesejahteraan investor, baik sekarang maupun dimasa 

yang akan datang. 

 Menurut Jones (1996), investasi dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: real 

asset dan financial asset. Real asset adalah investasi yang secara fisik dapat dilihat 

keberadaanya seperti: tanah, bangunan, logam mulia, batu mulia dan sebagainya. 

Sedangkan financial asset adalah klaim terhadap pihak tertentu perusahaan. Klaim 

tersebut biasanya dinyatakan ke dalam bentuk sertifikat atau surat berharga yang 

menunjukan kepemilikan aset keuangan seperti saham dan obligasi. 
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 Investasi menurut Share, Alexander dan Bailey (1997),  berarti mengorbankan 

uang yang sekarang, untuk mendapatkan uang di masa yang akan datang. 

Pengorbanan terjadi saat sekarang dan memiliki kepastian, sedangkan hasil baru akan 

diperoleh di kemudian hari dan besarnya tidak pasti. 

 Menurut Tandelilin (2010:2), investasi adalah penanaman modal untuk satu 

atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan 

mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. 

 Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa investasi adalah 

penanaman dana yang dilakukan oleh orang perorangan atau suatu badan 

(perusahaan) ke dalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan di masa 

yang akan datang 

2.1.1 Tipe-tipe Investasi Keuangan 

 Menurut Jogiyanto (2008:6) investasi ke dalam aktiva keuangan dapat berupa 

investasi langsung atau tidak langsung. Investasi langsung dilakukan dengan membeli 

langsung aktifa keuangan dari suatu perusahaan baik melalui perantara atau dengan 

cara yang lain. Sebaliknya investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli sham 

dari perusahaan investasi yang mepunyai portfolio aktiva-aktiva keuanga dari 

perusahaan-perusahaan lain. 
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2.1.1.1 Investasi Langsung 

 Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktifa keuanga yang 

dapat diperjualbelikan di pasar uang (money market), pasar modal (capital market), 

atau di pasar turunan (derivative market) 

2.1.1.2 Investasi Tidak Langsung 

 Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat-surat berharga dari 

perusahaan investasi. Perusahaan investasi adalah perusahaan yang menyediakan jasa 

keuangan dengan cara menjual sahamnya ke publik dan menggunakan dana yang 

diperoleh untuk diinvestasikan kembali ke dalam portfolionya. 

2.1.2 Tujuan investasi 

 Tujuan investasi secara luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter. Secara lebih 

khusus lagi, menurut Tandelilin (2010:8) ada beberapa alasan mengapa seseorang 

melakukan investasi, antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang 

b. Mengurangi tekanan inflasi 

c. Dorongan untuk menghemat pajak 
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2.2 Pasar Modal 

 Pengertian pasar modal atau Bursa Efek Jakarta berdasarkan situs Bursa Efek 

Indonesia adalah salah satu jenis pasar dimana para pemodal bertemu untuk menjual 

atau membeli surat-surat berharga atau efek. 

 Menurut Tandelilin (2012:26) pasar modal diartikan sebagai pasar untuk 

memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun, 

seperti saham dan obligasi.  

 Pasar modal memiliki peranan penting bagi pembangunan ekonomi sebagai 

salah satu sumber pembiayaan eksternal bagi dunia usaha dan sarana investasi bagi 

masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui penyediaan pasar bagi penawaran dan 

perdagangan efek perusahaan, serta menawarkan variasi instrumen sesuai kebutuhan 

masyarakat. 

 Karateristik pasar modal berdasarkan situs BEI yaitu : 

a.  Tersedianya informasi yang dapat diakses oleh semua pihak. 

b. Likuiditas; investor dapat dengan mudah melakukan transaksi baik 

pembelian maupun penjualan. 

c. Biaya transaksi yang kecil. 

d. Efisien; harga yang terjadi di pasar merupakan gambaran dari seluruh 

informasi. 

 Namun tidak semua pasar modal memiliki karakteristik diatas. Banyak 

serangkaian tes dan penelitian yang telah dilakukan utuk mengetahui adanya 

karakteristik tersebut dalam pasar modal dan juga beberapa model telah diajukan 
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sebagai acuan untuk memberikan gambaran strategi terbaik dalam berinvestasi bagi 

para investor di pasar modal. 

2.2.1 Efisiensi Pasar Modal 

 Salah satu langkah dalam memilih startegi investasi terbaik adalah dengan 

mempertibangkan tingkat efisiensi suatu pasar modal. Pasar modal yang efisien 

menurut Tandelilin (2010) adalah pasar yang efisien dalam arti informasi, atau 

dengan kata lain harga aset yang diperdagangkan telah merefleksikan semua 

informasi, sehingga harga tersebut dikatakan tidak bias dan merupakan nilai 

sebenarnya dari suatu investasi yang didasarkan pada keyakinan investor terhadap 

nilai di masa mendatang atas aset tersebut. Pada pasar yang efisien harga sekuritas 

akan dengan cepat terevaluasi dengan adanya informasi penting yang berkaitan 

sekuritas tersebut. Sedangkan pada pasar yang kurang efisien harga sekuritas akan 

kurang mampu memencerminkan semua informasi yang ada, atau terdapat lag dalam 

proses penyesuaian harga, sehingga akan terbuka kesempatan bagi para investor 

untuk memanfaatkan situasi lag untuk memperoleh keuntungan. 
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Gambar 2.1. 

Himpunan Informasi Bagi Suatu Saham 

 

(Sumber: Tandelilin, 2010) 

 Gambar ini memperlihatkan himpunan informasi bagi suatu saham. Lingkaran 

(1) mempresentasikan informasi apapun yang relevan bagi penilaian saham yang 

dapat dipelajari dengan menganalisis sejarah harga pasar saham. Lingkaran (2) 

menyatakan informasi yang tersedia kepada publik dan tidak termasuk informasi 

privat, sedangkan lingkaran (3) menyatakan seluruh informasi dan meliputi informasi 

privat. 

 Menurut Fama (1970) dalam Tandelilin (2010) mengklasifikasikan bentuk 

pasar efisien ke dalam tiga efficient market hypothesis (EMH) sebagai berikut : 

1. Efisien dalam bentuk lemah (weak form) 

 Pasar efisien dalam bentuk lemah berarti semua informasi di masa lalu 

(historis) akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. Oleh karena itu, 

informasi historis tersebut (seperti harga dan volume perdagangan, serta peristiwa di 
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masa lalu) tidak bisa lagi digunakan untuk memprediksi perubahan harga di masa 

yang akan datang, karena udah tercermin pada harga saat ini. Implikasinya adalah 

bahwa investor tidak akan bisa memprediksi nilai pasar saham di masa datang dengan 

menggunakan data historis, seperti yang dilakukan dalam analisis teknikal. 

2. Efisien dalam bentuk setengah kuat (semi strong form) 

 Pasar efisien dalam bentuk setengah kuat berarti harga pasar saham yang 

terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah dengan semua 

informasi yang dipublikasikan (seperti earning, dividend, pengumuman stock split, 

penerbitan saham baru, kesulitan keuangan yang dialami perusahaan, dan peristiwa-

peristiwa terpublikasi lainnya yang berdampak pada aliran kas perusahaan dimasa 

datang). Pada pasar efisien bentuk setengah kuat return tidak normal hanya terjadi di 

seputar pengumuman (publikasi) suatu peristiwa sebagai representasi dari respon 

pasar terhadap pengumuman tersebut. Suatu pasar dinyatakan efisien dalam bentuk 

setengah kuat bila informasi terserap atau direspon dengan cepat oleh pasar (dalam 

satu hingga dua spot waktu atau hari diseputar pengumuman). Return tak normal 

yang terjadi berkepanjangan (lebih dari tiga spot waktu) mencerminkan sebagai 

respon pasar terlambat dalam menyerap atau menginterpretasi informasi, dan 

demikian dianggap pasar tidak efisien dalam bentuk setengah kuat. 

3. Efisien dalam bentuk kuat (strong form) 

 Pasar efisien dalam bentuk kuat berarti harga pasar saham yang terbentuk 

sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah dengan semua informasi 

yang dipublikasikan ditambah lagi dengan informasi yang tidak dipublikasikan. Pada 
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pasar efisien bentuk kuat tidak akan ada seorang investorpun yang bisa memperoleh 

return tak normal. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Suad Husnan (1991) dalam Manurung (2005) 

melakukan penelitian untuk Bursa Efek Jakarta mengenai efisiensi. Pengujian 

dilakukan dengan menguji autokorelasi harga dan teknik runs test pada 24 saham 

yang tercatat sebelum deregulasi dilakukan pada tahun 1988. Hasilnya menyatakan 

bahwa terjadi peningkatan efisiensi pada bentuk lemah. Selanjutnya, Suad Husnan 

(1992) dalam Manurung (2005) menulis artikel mengenai efisiensi pasar modal 

Indonesia yang dilihat dari secara mikro dan secara makro dengan menggunakan data 

tahun 1990. Kesimpulannya menyatakan bahwa telah terjadi peningkatan dalam 

efisiensi lemah, tetapi tidak untuk efisiensi yang setengah kuat. Penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Dahlia Buana Dewi (2008) yang berjudul “Analisis Tingkat 

Efisiensi Informasi Pasar Modal Bentuk Lemah di Bursa Efek Jakarta” menemukan 

bahwa Bursa Efek Jakara (BEJ) telah mencapai tingkat efisiensi pasar modal bentuk 

lemah. Sedangkan penelitian yang sejalan dilakukan oleh Nasruldin tahun 2011 

menemukan bahwa pada tahun 2009-2010 Bursa Efek Indonesia efisien dalam bentuk 

lemah.  

 Dari beberapa penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Bursa Efek 

Jakarta efisien dalam bentuk lemah (weak form) artinya pasar di mana harga-harga 

sekuritas mencerminkan semua informasi masa lalu dan merupakan informasi yang 

sudah terjadi. Semua informasi di masa lalu (historis) akan tercermin dalam harga 

yang terbentuk sekarang maka investor tidak akan bisa memprediksi nilai pasar 

saham di masa datang dengan menggunakan data historis, seperti yang dilakukan 
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dalam analisis teknikal. Oleh karna itu sebaiknya para investor menggunakan analisis 

fundamental yaitu analisis yang berfokus pada informasi yang dipubilkasikan 

maupun informasi privat (Dewi, Dahlia Buana, 2008). 

 

2.2.2. Analisis Fundamental dan Teknikal 

Untuk mengambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi dan meminimalisir 

risiko maka dibutuhkan suatu analisis yang cermat dan akurat. Informasi yang ada 

dapat digunakan sebagai bahan analisa saham baik secara fundamental perusahaan 

maupun secara teknikal sebagai berikut : 

1. Analisis Fundamental 

Analisis fundamental adalah metode analisis yang didasarkan pada 

fundamental ekonomi suatu perusahaan. Analisis fundamental mencoba mempelajari 

hubungan antara harga saham dengan kondisi perusahaan dimana analisis ini 

menjelaskan bahwa nilai saham mewakili nilai perusahaan, tidak hanya nilai intrinsik 

suatu saat tetapi juga adalah harapan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan 

kesejahteraan pemegang saham (Anoraga, 2003).  

Nilai intrinsik adalah nilai suatu saham perusahaan berdasarkan analisis 

fundamental tanpa mengacu pada nilai pasar (harga saham). Hasil estimasi nilai 

intrinsik kemudian dibandingkan dengan nilai pasar sekarang dimana jika nilai 

intrinsiknya lebih besar dari nilai pasar maka saham tersebut dinilai terlalu rendah 

(undervalued) sehingga saham tersebut sebaiknya dibeli. Sementara jika nilai 

intrinsiknya lebih kecil dari nilai pasar maka saham tersebut dinilai terlalu tinggi 

(overvalued) sehingga saham tersebut sebaiknya dijual (Tandelilin, 2010). 
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 Dalam melakukan analisis penilaian sekuritas, investor bisa melakukan 

analisis “top-down” untuk menilai prospek perusahaan. Pertama kali perlu dilakukan 

analisis terhadap faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi kinerja seluruh 

perusahaan, kemudian dilanjutkan dengan analisis industri dan pada akhirnya 

dilakukan analisis terhadap perusahaan yang mengeluakan sekurita bersangkutan 

untuk menilai apakah sekuritas yang dikeluarkanya menguntungkan atau merugikan 

bagi investor. 

Pada tahap analisis ekonomi dan pasar modal, investor melakukan analisis 

terhadap berbagai alternatif keputusan tentang di mana alokasi investasi akan 

dilakukan (dalam negeri atau luar negeri), serta dalam bentuk apa investasi tersebut 

dilakukan (saham, obligasi, kas, properti dan lainya). Tahap berikutnya yaitu analisis 

industry meliputi analisis yang berdasarkan hasil analisis ekonomi dan pasar untuk 

menentukan jenis-jenis industri mana saja yang akan dipilih. Tahap ketiga yang 

didasari tahap sebelumnya bertujuan untuk menentukan perusahaan-perusahaan atau 

saham mana saja yang menguntungkan sehingga layak dijadikan poilihan investasi. 

 Proses penilaian sekuritas secara “top-down” seperti dijelakan di atas terdiri 

dari tiga tahapan. Proses tersebut dapat digambarkan: 
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Gambar 2.2 

Proses Penilaian Secara “Top-Down”

 

Sumber: Tandelilin, 2010 

 

2. Analisis Teknikal 

Menurut Tandelilin (2010) analisis teknikal adalah teknik untuk memprediksi 

arah pergerakan harga saham dan indikator pasar saham lainnya berdasarkan data 

pasar historis seperti informasi harga dan volume. Asumsi yang mendasari analisis 

teknikal adalah sebagai berikut : 

1. Nilai pasar barang dan jasa, ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. 

2. Interaksi permintaan dan penawaran ditentukan oleh berbagai faktor, baik faktor 

rasional maupun faktor yang tidak rasional. Faktor–faktor tersebut meliputi 

berbagai variabel ekonomi dan variabel fundamental serta faktor–faktor seperti 

opini yang beredar, mood investor, dan ramalan–ramalan investor. 
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3. Harga–harga sekuritas secara individual dan nilai pasar secara keseluruhan 

cenderung bergerak mengikuti suatu tren selama jangka waktu yang relative 

panjang. 

4. Tren perubahan harga dan nilai pasar dapat berubah karena perubahan hubungan 

permintaan dan penawaran. Hubungan–hubungan tersebut akan bisa dideteksi 

dengan melihat diagram reaksi pasar yang terjadi. 

 Menurut (Husnan,2009) untuk melakukan analisis dan memilih saham 

terdapat dua pendekatan dasar yaitu, analisis fundamental dan analisis teknikal. 

Analisis fundamental umumnya dilakukan dengan tahapan melakukan analisis 

ekonomi terlebih dahulu, diikuti dengan analisis industri dan akhirnya dengan anlisis 

perusahaan yang menerbitkan saham tersebut Sedang menurut (Jogiyanto, 1998:88) 

analisis fundamental menggunakan data fundamental yaitu yang berasal dari 

keuangan perusahaan, misalnya laba, deviden yang dibayar, penjualan dan lain 

sebagainya sedangkan analisis teknis menggunakan data pasar dari saham, misalnya,   

harga dan volume transaksi saham untuk menentukan nilai dari saham.Untuk lebih 

jelasnya dapat di lihat dalam variable-variable berikut: 

2.3 Suku Bunga dan Investasi 

Tingkat  suku  bunga  merupakan  indikator  moneter  yang  cukup  penting  

dalam menilai  perekonomian  suatu  negara.  Tingkat  suku  bunga  yang  tinggi  

memberikan indikasi yang kurang baik dalam perekonomian suatu negara. Tingkat 

bunga mempunyai fungsi  alokasi  dalam  perekonomian,  khususnya  dalam  
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menggunakan  uang  dan  modal untuk menghasilkan barang dan jasa yang dipakai 

pada saat sekarang maupun yang akan datang. 

Tingkat  suku  bunga  yang  dimaksud  disini  adalah  tingkat  suku  bunga  

yang diberlakukan  Bank  Indonesia  (BI)  selaku  bank  sentral  mengeluarkan  

Sertifikat  Bank Indonesia  (SBI).  Pemerintah  melalui  peningkatan  dan  penurunan  

tingkat  suku  bunga SBI  melakukan  kontrol  peredaran  jumlah  uang  beredar  di  

masyarakat  yang  dikenal dengan kebijakan moneter. 

Menurut Karl & Fair (2001:635), suku bunga adalah pembayaran bunga 

tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk presentase dari pinjaman yang diperoleh 

dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. 

Pengertian suku bunga menurut Sunariyah (2004:80) adalah harga dari 

pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebgai presentase uang pokok per unit waktu. 

Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang 

harus dibayarkan kepada kreditur. Adapun fungsi suku bunga menurut Sunariyah 

(2004:81) adalah: 

a) Sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk di 

investasikan 

b) Suku bunga dapat digunakan sebgai alat moneter dalam rangka mengendalikan 

penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. 

Misalnya, pemerintah mendukung pertumbuhan suatu sektor industri tertentu 

apabila perusahaan-perusahaan dari industri tersebut akan meminjam dana. Maka 
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pemerintah memberikan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan sektor 

lain. 

c) Pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang 

beredar. Ini berarti pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam 

perekonomian. 

Suku bunga itu sendiri ditentukan oleh dua kekuatan, yaitu, penawaran 

tabungan dan permintaan investasi modal (terutama sektor bisnis). Tabungan adalah 

selisih antara pendapatan dan konsumsi. Bunga pada dasarnya berperan sebagai 

pendorong utama agar masyarakat bersedia menabung. Jumlah tabungan akan di 

tentukan oleh tinggi rendahnya tingkat bunga. Semakin tinggi suku bunga, akan 

semakin tinggi pula minat masyarakat untuk menabung, dan sebaliknya. Tinggi 

rendahnya penawaran dana investasi ditentukan oleh tinggi rendahnya suku bunga 

masyarakat.  

Gambar 2.3 

Hubungan Tingkat bunga dengan Investasi 

 

Sumber: Sunaryah, 2008 
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Grafik di atas menggambarkan hubungan tingkat suku bunga dengan 

investasi. Tingkat suku bunga dan investasi memiliki hubungan yang saling 

berlawanan, artinya ketika suku bunga mengalami peningkatan dari R0  ke R2 , maka 

akan terjadi penurunan I0  ke I2 .  Jika  dikaitkan  dengan  pergerakan  harga  saham,  

pada  saat  ada peningkatan  suku  bunga  SBI  akan  menyebabkan  pemodal  menjual  

sahamnya, dan kemudian memindahkan uangnya untuk ditabung di bank karena 

risiko yang lebih kecil atau dapat dibilang bebas risiko. 

Dari  sisi  perusahaan  tingkat  suku  bunga  yang  tinggi  akan  menambah  

beban bunga  perusahaan  apabila  perusahaan  tersebut  melakukan  pinjaman  dari  

pihak  ketiga sebagai  sumber  modal  kegiatan  operasional  perusahaan  seperti  

perusahaan properti. 

Hal ini  berdampak negatif terhadap harga saham dimana harga saham di 

pasar modal akan mengalami penurunan secara signifikan sebagai contoh ; 

peningkatan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berdampak pada 

peningkatan suku bunga deposito pada bank-bank komersil, dan sebaliknya jika suku 

bunga SBI mengalami penurunan maka suku bunga deposito akan mengalami 

penurunan. 

Secara teoritis, kenaikan suku bunga SBI mempunyai pengaruh yang negatif 

terhadap harga saham (Tandelilin,  2010). Dengan alasan tingkat keuntungan yang 

diharapkan atas saham lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan dari tingkat suku 

bunga sehingga mengakibatkan penurunan permintaan terhadap harga saham dan 

ANALISIS FAKTOR..., Nadya Prima Agusine, Ma.-IBS, 2013



 

28 
 

harga saham akan mengalami penurunan seiring dengan kenaikan suku bunga SBI. 

Secara teoritis juga jika suku bunga SBI m engalami kenaikan maka bank-bank   yang 

ada terpaksa menaikkan suku bunga deposito. Selain itu akibatnya dari stabilitas 

ekonomi volume perdagangan saham mengalami fluktuasi dengan turunnya harga 

saham karena berhubungan terbalik dengan suku bunga diskontonya. 

Hooker (2004) juga menemukan bahwa tingkat bunga berpengaruh negatif 

terhadap return pasar. Hasil penelitian tersebut juga di dukung oleh Chiarella dan 

Gao (2004). Gjerde dan Saettem (1999) dalam penelitiannya yang mengkaji 

hubungan sebab akibat antara return saham dengan variable makroekonomi dan 

memperoleh hasil perubahaan suku bunga riil berpengaruh secara negatif dengan 

harga saham, di sisi lain perubahaan suku bunga riil juga mempengaruhi tingkat 

inflasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut konsisten dengan hasil yang 

diperoleh di Jepang dan Amerika. Hasil ini juga didukung oleh hasil penelitian 

Kandir (2008) dimana tingkat bunga mempengaruhi secara negatif return semua 

portfolio yang di teliti.  

2.4 Nilai Tukar Rupiah dan Harga Saham 

Nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat 

dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain. Menurut Yana Setiawan 

(2012), kurs (exchange  rate) merupakan salah satu variabel ekonomi makro yang 

sangat penting, karena gejolak kurs akan dapat mempengaruhi stabilitas 

perekonomian suatu negara, khususnya Indonesia. 
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Kurs atau Nilai tukar adalah harga dari mata uang luar negeri (Dornbusch, 

2008). Kenaikan nilai tukar (kurs) mata uang dalam negeri disebut apresiasi atas mata 

uang (mata uang asing lebih murah, hal ini berarti nilai mata uang asing dalam negeri 

meningkat). Penurunan nilai tukar (kurs) disebut depresiasi mata uang dalam negeri 

(mata uang asing menjadi lebih mahal, yang berarti mata uang dalam negeri menjadi 

merosot) 

Berikut ini pendapat para ahli tentang kurs akan di jelaskan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Pengerian Valas 

No Tokoh Pengertian 

1 Mankiw (2007) Kurs (exchange rate) antar kedua negara adalah 

tingkat harga yang disepakati penduduk kedua 

negara untuk saling melakukan perdagangan 

2 Purnomo Yusgiantoro 

(2004) 

Nilai tukar (exchange rate) atau kurs adalah harga 

mata uang (domestic) terhadap mata uang asing 

3 Sadono Sukirno (2010) Kurs valuta asing atau kurs mata uang asing 

menunjukan harga atau nilai mata uang sesuatu 

negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara 

lain. 
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4 Hamdy Hady (2009) Valuta asing (valas) diartikan sebagai mata uang 

asing dan alat pembayaran lainya yang digunakan 

untuk melakukan atau membiayai transaksi 

ekonomi keuangan international atau luar negri 

dan biasanya mempunyai catatan kurs resmi pada 

Bank Sentral atau Bank Indonesia 

Sumber: Data Diolah Penulis 

Terdapat 2 faktor penyebab tren melemahnya nilai tukar rupiah, yaitu kinerja 

ekspor dan investasi (arus modal asing). Pertama, tren melemahnya nilai tukar 

rupiah bisa dilihat dari aspek penurunan arus modal masuk. Krisis perekonomian 

global mengakibatkan aliran dana pada emerging market seperti Indonesia mengalami 

penurunan. Hal ini dikarenakan investor mencari tempat yang aman untuk memarkir 

dana, sehingga negara dengan tingkat resiko tinggi seperti Indonesia mulai 

ditinggalkan. Nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan kedepan diprediksi masih akan 

melemah. Faktor penting lainya yang dapat mempengaruhi kekuatan rupiah adalah 

revitalisasi investasi (arus modal asing) yang masuk ke Indonesia. 

Kedua, tren melemahnya nilai tukar rupiah yaitu bisa dilihat dari penurunan 

surplus perdagangan (kinerja ekspor). Kondisi ini bisa teridentifikasi dengan 

melemahnya perekonomian dunia yang menyebabkan permintaan barang dari 

Indonesia secara logika akan menurun. Penurunan kinerja ekspor tersebut berdampak 
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pada menurunnya permintaan akan nilai rupiah. Sehingga apabila kinerja ekspor tidak 

membaik, maka nilai tukar rupiah dipredikis akan terus mengalami pelemahan. 

Model nilai tukar yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah model direct 

quote, yaitu harga mata uang negara asing dalam satuan mata uang domesik. Mata 

uang asing yang digunakan dalam skripsi ini adalah Dollar Amerika (USD), 

sedangkan mata uang domestiknya adalah rupiah (IDR). 

Hubungan antara saham dan kurs yang didasarkan pada pendekatan 

keseimbangan portfolio. Para investor mengalokasikan kekayaan mereka diantara 

aset-aset alternatif termasuk uang domestik, sekuritas domestik maupun asing. Peran 

nilai tukar adalah untuk menyeimbangkan antara pemenuhan (Supply) dan kebutuhan 

(Demand) aset yang ada. Oleh karena itu setia perubahaan kebutuhan dan pemenuhan 

dari aset akan mengubah keseimbangan nilai tukar. Sebagai contoh, terjadinya 

penambahan harga saham domestik akan menambah kekayaan dan kebutuhan akan 

uang dan konsekuensinya tingkat bunga akan meningkat. Tingginya tingkat suku 

bunga pada giliranya akan menaikan modal asing, dan hasilnya adalah peningkatan 

kurs domestik dan suatu peningkatan nilai tukar riil. 

Menurut Granger (1998) secara teoritis perbedaan arah hubungan antara kurs 

dan harga saham dapat dijelaskan dengan pendekatan tradisional dan model portfolio 

balance. Pendekatan tradisional mengatakan bahwa hubungan antar kurs dan harga 

saham adalah positif, dimana perubahaan nilai tukar mempengaruhi kompetitifnya 

suatu perusahaan. Hal ini sebagai efek dari fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi 
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pendapatan dan biaya operasional perusahaan, yang pada akhirnya menyebabkan 

perubahaan pada harga sahamnya. Dengan kata lain, pergerakan nilai tukar 

mempengaruhi nilai pembayaran (penerimaan) masa depan suatu perusahaan yang di 

dominasi oleh mata uang luar negeri. Pendekatan ini mengasumsikan terdapat 

hubungan yang negatif antara harga saham dan nilai tukar, dengan arah kausalitas 

dari pasar saham ke pasar uang, sesuai dengan interaksi pasar keuangan yang sangat 

cepat. Hal ini terjadi karena hubungan antara kedua pasar terjadi dalam periode waktu 

yang pendek. 

Banyak para ahli ekonomi yang telah melakukan penelitian mengenai 

pengaruh nilai tukar atau kurs terhadap harga saham. Penelitian yang dilakukan oleh 

(Wiyani, Wahyu dan Andi wijayanto, 2005) yang meneliti tentang pengaruh nilai 

tukar rupiah, tingkat suku bunga deposito dan volume perdagangan saham terhadap 

harga saham. Yang mengatakan bahwa tingginya mata uang asing akan mendorong 

investor untuk berinvestasi di pasar uang, tentunya dengan alasan tingkat keuntungan 

yang diharapkan. Hal ini memberikan pengaruh negatif terhadap pasar modal yang 

akan mengakibatkan harga saham akan mengalami penurunan.  Maka dari penjelasan 

dan pemaparan di atas untuk sementara peneliti menyimpulkan bahwa kurs rupiah 

mempunyai pengaruh terhadap harga saham. 

2.5 Jumlah Uang Beredar (Money Supply) dan Harga Saham 

Menurut  Samuelson  dan  Nordhaus  (2004:186), uang adalah segala sesuatu 

yang berfungsi sebagai  alat  tukar  yang  diterima  umum.  Uang juga merupakan alat 
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pembayaran, mata uang dan cek yang digunakan apablia kita membeli sesuatu.  

Namun  lebih  daripada  itu,  uang  adalah minyak  pelumas  yang  memudahkan  

pertukaran. Apabila setiap orang percaya dan menerima uang sebagai  pembayaran  

untuk  barang  dan  hutang, maka perdagangan dimudahkan. 

Uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk melancarkan 

kegiatan tukar menukar dan perdagangan. Maka uang selalu didefenisikan sebagai: 

benda-benda yang disetuju oleh masyarakat sebagai alat perantaraan untuk 

mengadakan tukar menukar perdagangan. Yang dimaksudkan dengan kata “disetujui” 

dalam defenisi ini adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat 

untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantaraan dalam 

kegiatan tukar menukar. Agar masyarakat menyetujui penggunakan suatu benda 

sebagai uang, haruslah benda itu memenuhi syarat-syarat berikut: 

a) Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu 

b) Mudah dibawa-bawa 

c) Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya 

d) Tahan lama 

e) Jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebihan) 

Defenisi yang berbeda tentang jumlah uang yang beredar mencakup juga 

berbagai jenis deposito yang berlainan. Jumlah uang beredar merupakan suatu stok, 

yang dirumuskan secara sempit ( M1) meliputi uang kartal dan deposito yang dapat 

digunakan sebagai alat tukar. 
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Sebelum tahun 1980, ketika perbedaan antara giro dan deposito  berjangka  

masih  cukup  jelas,  uang  beredar  dalam  arti  sempit  dirumuskan sekedar  sebagai  

jumlah  uang  kartal  dan  deposito  berjangka.  Perkembangan  pasar uang membuat 

makin meluasnya pengertian M1.  

Definisi yang lebih luas lagi mencakup M2 dan M3. Yang disebut M2 adalah 

M1 ditambah dengan tabungan dan segala jenis deposito berjangka yang lebih 

pendek, termasuk juga rekening pasar uang dan pinjaman semalam antar bank. 

Sedangkan M3 adalah M2 ditambah dengan beberapa komponen. Komponen yang 

terpenting adalah sertifikat  deposito.  Sertifikat  deposito  adalah  deposito  tabungan,  

yang dibuktikan dengan surat atau sertifikat ketimbang catatan dalam buku 

tabungannya.  

Berbagai teori uang telah dikembangkan oleh beberapa ahli/ilmuan. Salah satu 

teori yang banyak ditelaah dan dibahas oleh sejumlah ekonom dunia adalah teori 

Keynessian. Menurut John Maynard Keynes, permintaan terhadap uang merupakan 

tindakan rasional. Meningkatnya permintaan uang akan menaikan suku bunga. 

Investasi pada surat berharga (obligasi) pada saat suku bunga naik akan 

mengakibatkan kerugian capita gain, dari sisi lain apabila suku bunga turun, 

permintaan surat berharga akan naik. Terdapat tiga macam tujuan seseorang 

memegang uang tunai, yaitu motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi 

Permintaan uang tunai untuk tujuan transaksi menunjukkan jumlah uang tunai 

yang  diminta  untuk  tujuan  membiayai  transaksi/pengeluaran  yang  sifatnya  
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tertentu (perbulan)  membayar  dalam  jumlah  tetap  dan  rutin.  Permintaan  uang  

tunai  untuk berjaga-jaga  menunjukkan  uang  tunai  yang  diminta  untuk  bertujuan  

untuk  tujuan membiayai  transaksi/pengeluaran  yang  sifatnya  bukan  rutin  dan  

bukan  spekulatif. Jumlah uang tunai yang diminta untuk tujuan transaksi dan 

berjaga-jaga dipengaruhi secara  positif oleh  tingkat  pendapatan.  Artinya  semakin  

besar  tingkat  pendapatan semakin  besar  pula  jumlah  uang  tunai  yang  diminta  

untuk  tujuan  transaksi  dan berjaga-jaga, dan sebaliknya. 

Permintaan uang tunai untuk tujuan spekulasi menunjukkan jumlah uang tunai 

yang diminta untuk tujuan membiayai transaksi/pengeluaran yang sifatnya spekulatif. 

Misalnya  membeli  surat  berharga  (obligasi)  atau  saham.  Jumlah  uang  tunai  

yang diminta untuk tujuan spekulasi dipengaruhi secara negatif oleh suku bunga. 

Artinya semakin  tinggi  suku  bunga  semakin  sedikit  jumlah  uang  tunai  yang  

diminta  untuk tujuan  spekulasi,  dan  sebaliknya.  Sehingga  jumlah  uang  yang  

beredar  akan berpengaruh secara positif terhadap kinerja saham. 

Menurut Mohamad (2006: 210), jika jumlah uang beredar meningkat, harga 

saham naik. Hal tersebut dikarenakan ketika jumlah uang beredar meningkat maka 

orang akan cendrung melakukan investasi. Ketika para investor  menyimpan  uang  

mereka  dalam  bentuk investasi  saham  maka  harga  saham  perusahaan pun  akan  

mengalami  peningkatan  yang berdampak  pada  meningkatnya  indeks  harga saham  

(pergerakan  harga  saham) 
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Cheng (2011) dalam penelitianya di Taiwan menyimpulkan bahwa variable 

industri produksi dan jumlah uang beredar (M2) serta nilai tukar memiliki hubungan 

yang signifikan terhadap sektor industri dan memiliki dampak yang positif terhadap 

harga saham. Dalam analisis komparatif, mereka mengamati bahwa peristiwa non 

ekonomi mikro memiliki daya prdiksi yang kuat dari faktor ekonomi mikro.  

2.6 Harga Saham 

Menurut  Tjiptono  dan  Hendy (2006), saham dapat didefinisikan sebagai 

tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau 

perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa 

pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. 

Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di 

perusahaan tersebut 

Menurut  Fahmi  (2012),  saham merupakan  tanda  bukti  penyertaan 

kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Atau saham merupakan kertas 

yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak 

dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegang saham 

Menurut Sunariyah (2006), harga saham adalah suatu saham pada pasar yang 

sedang berlangsung di bursa efek. Harga saham dapat dipengaruhi oleh situasi pasar, 

antara lain harga saham dipasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan 

perusahaan yang akan go public (emiten), berdasarkan analisis fundamental 

perusahaan. 
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Peranan penjamin emisi pada pasar perdana selain menentikan harga saham, 

juga melaksanakan penjualan saham kepada masyarakat sebagai calon pemodal. 

Sedangkan harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh permintaan dn penawaran 

antara pembeli dan penjual. Besarnya permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain faktor internal perusahaan yang berhubungan dengan 

kebijakan internal pada suatu perusahaan beserta kinerja perusahaan yang telah 

dicapai. Faktor internal juga berkaitan dengan hal-hal yang seharusnya dpat 

dikendalikan oleh manajemen misalnya pendapatan per lembar saham, besaran 

deviden yang dibagi, kinerja manajemen perusahaan, dan prospek perusahaan di masa 

yang akan datang. Sedangkan faktor eksternal perusahaan yaitu hal-hal diluar 

kemampuan perusahaan atau diluar kemampuan manajemen untuk mengendalikan 

antara lain munculnya gejolak politik pada suatu negara, perubahan kebijakan 

moneter, dan laju inflasi yang tinggi 
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2.7 Penelitian Sebelumnya  

Tabel 2.2  

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Variabel yang 

digunakan 

Analisa Hasil 

J.K.M.Kuwornu Effect of 

Macroeconom

ic Variabes on 

the Ghanaian 

Stock Market 

Returns: A 

Co-Integration 

Analysis 

1. Stock Market 

Return 

2. Inflasi 

3. Crude Oil Price 

4. Nilai Tukar 

5. Suku Bunga 

Uji ADF 1. Dalam jangka 

pendek, Stock return 

secara sinifikan di 

pengaruhi ole T-Bill 

(suku bunga) dan 

tingkat unflasi  

2. Dalam jangka 

panjang stock return 

secara signifikan di 

pengaruhi oleh 

inflasi, crued price 

oil, nilai tukar, dan 

T-bill (Suku Bunga) 

Muhammad 

Mubashir 

Hussain, 

The Impact of 

Macroeconom

icVariables on 

1. Nilai Tukar 

2. Foreign 

Exchange 

Uji ADF 

dan Uji 

KPSS 

Dalam jangka panjang, 

nilai tukar, industrial 

price index, dan ekspor 
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Muhammad 

Aamir, Nosheen 

Rasool, Maleeha 

Fayyaz, Maryam 

Mumtaz 

Stock Price: 

An Empirical 

Analysis of 

Karachi Stock 

Exchange 

Reserve 

3. Industrial Price 

Index 

4. Interest Rate 

5. Impor 

6. Money Supply 

7. Whoselsale 

Price Index 

8. Ekspor 

9. Share Price of 

KSE 

secara negative 

mempengaruhi stock 

price. Sedangkan untuk 

foreign exchange 

reserve, interest rate, 

impor, money supply, 

dan wholesale price 

indeks berpengaruh 

positif terhadap stock 

price 

Joshua Makiya 

Aroni 

 

Factors 

Influencing 

Stock Price 

For Firms 

Listed In The 

Nairobi Stock 

Exchange 

1. Inflasi 

2. Interst Rate 

3. Exchange 

Rate 

4. Money 

Supply 

Uji 

Regresi 

Berganda 

Niai Tukar dan Suku 

Bunga berpengaruh 

negatif terhadap stock 

price, sedangkan 

inflasi dan money 

suppy berpengaruh 

positif terhadap stock 

price. 

Sumber : Data diolah penulis 
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2.8 Kerangka Pemikiran 
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     H2 

 

     H3 

 

 

Gambar 2.4 Model Penelitian (Diadopsi dari Aroni, 2011) 
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2.9 Hipothesis 

H1:     Suku Bunga memiliki hubungan yang signifikan terhadap Harga Saham 

Sektor Properti 

H2:     Nilai Tukar memiliki hubungan yang signifikan terhadap Harga Saham Sektor 

Properti 

H3:   Jumlah Uang Beredar memiliki hubungan yang signifikan terhadap Harga 

Saham Sektor Properti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS FAKTOR..., Nadya Prima Agusine, Ma.-IBS, 2013



 

42 
 

BAB III 

METODE ANALISIS DATA 

3.1 Obyek Penelitian 

Obyek yang menjadi bahan penelitian penulis adalah 10 perusahaan yang 

termasuk dalam Sektor Properti, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 1 

Januari 2008 - 31 Desember 2012. 

3.2 Jenis Dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder yang diolah berupa 

data time series berbasis tahunan (year to year) untuk semua variabel yaitu data untuk 

penghitungan kurs US$, tingkat bunga, dan money supply. Data tersebut diperoleh 

dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan  laporan tahunan Bank 

Indonesia (BI), berbagai macam buku literature, arsip, dokumen, serta data mengenai 

laporan keuangan yang dimiliki oleh instansi bersangkutan atau melalui media 

informasi lainnya yang secara lengkap dapat dilihat pada Tabel  3.1 dibawah ini: 
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Tabel 3.1 Sumber data 

No Jenis Data Sumber Data 

1 IHS Sektor Properti www.duniainvestasi.com 

2 Inflasi www.bi.go.id 

3 Suku Bunga www.bi.go.id 

4 Nilai Tukar www.bi.go.id 

5 Money Supply www.bi.go.id 

Sumber: Data diolah Penulis 

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengujian 

hipotesis atau biasa disebut dengan hypothesis testing (Sekaran dan Bougie, 2010). 

Menurut Sekaran dan Bougie (2010), hypothesis testing merupakan suatu jenis 

penelitian yang menjelaskan bagaimanakah sifat dari suatu pengaruh atau hubungan 

antara variabel tertentu (baik itu pengaruh/hubungan antara variabel dependen dengan 

variabel independen) dan untuk memprediksi bagaimanakah hasil dari suatu 

hubungan yang diteliti.  

3.3 Populasi dan Sampel  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). Populasi  dalam  

penelitian  ini  adalah harga saham sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2008-2012. Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  

pendekatan  non  propability  sampling atau dengan  metode purposive  sampling,  
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yaitu  metode  pemilihan  sampel  dengan  kriteria  tertentu  (Emory  and  Cooper,  

1999).  Kriteria  sampel  yang  disesuaikan di penelitian ini adalah:   

1.  Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

2.  Aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.  

3.  Memiliki laporan keuangan lengkap selama lima tahun terakhir dari tahun

 2008-2012 

4. Memiliki Volume  Saham diatas > 1000 Billion 

Menurut data Bursa Efek Indonesia sampai dengan akhir tahun 2011, tercatat 

sebanyak 43 perusahaan yang termasuk ke dalam Industri Property and Real Estate, 

namun hanya diperoleh sampel sebanyak 10 perusahaan yang memenuhi syarat 

kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini. 33 perusahaan yang tidak memenuhi 

kriteria pemilihan sampel dikarenakan periode listing ke-33 perusahaan tersebut tidak 

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh penulis. 

3.4 Oprasional Variable 

3.4.1 Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel terikat, menurut Sugiyono 

(2002), variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas (independen). Pada penelitian kali ini, variabel 

dependen yang digunakan adalah harga saham sektor property. Harga saham adalah 
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harga pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan oleh permintaan dan 

penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal.  

Saham dapat didefinisikan 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). 

3.4.2 Variabel Bebas (Independen) 

Variabel independen atau biasa disebut dengan variabel bebas adalah variabel 

yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 

2002). Menurut Kuncoro (2003), variabel independen adalah variabel yang dapat 

mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai pengaruh yang 

positif atau negatif bagi variabel dependen nantinya.  

Variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini yaitu : 

1. Suku bunga 

Menurut Wikipedia (www.wikipedia.com) suku Bunga adalah imbal jasa atas 

pinjaman uang. Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman 

atas manfaat kedepan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Jumlah 

pinjaman tersbut disebut "pokok utang" (principal). Persentase dari pokok utang yang 

dibayarkan sebagai imbal jasa (bunga ) dalam suatu periode tertentu disebut "suku 

bunga" 

Menurut Prasetiantono (2000), mengenai suku bunga adalah jika suku bunga 

tinggi, otomatis orang akan lebih suka menyimpan dananya di bank karena ia dapat 
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mengharapkan pengembalian yang menguntungkan. Dan pada posisi ini, permintaan 

masyarakat untuk memegang uang tunai menjadi lebih rendah karena mereka sibuk 

mengalokasikanya ke dalam bentuk portfolio berbankan (deposito dan tabungan). 

Seiring dengan berkurangnya jumlah uang beredar, gairah belanjapun menurun. 

Selanjutnya harga barang dan jasa umum akan cenderung stagnan, atau tidak terjadi 

dorongan inflasi. Sebaliknya jika suku bunga rendah, masyarakat cenderung tidak 

tertarik lagi menyimpan uangnya di bank. 

2. Nilai tukar 

Definisi  niilai  tukar  atau  kurs  (foreign  exchange  rate)  antara  lain adalah 

harga  mata  uang  suatu  negara  relatif terhadap mata uang negara lain. Karena nilai 

tukar ini mencakup dua mata uang, maka titik keseimbangannya ditentukan oleh sisi 

penawaran dan permintaan dari kedua mata uang tersebut.  

3. Money supply 

Definisi jumlah uang beredar adalah uang yang berada di tangan masyarakat. 

Cakupan dan definisi ini terus berkembang dan perhitungannya-pun dapat berbeda 

antara negara maju dan negara lainnya.  

Adapun ringkasan definisi operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel 

No Variable Defenisi Alat ukur 

1 Suku 

Bunga 

suku bunga adalah 

pembayaran bunga 

tahunan dari suatu 

pinjaman, dalam 

bentuk presentase dari 

pinjaman yang 

diperoleh dari jumlah 

bunga yang diterima 

tiap tahun dibagi 

dengan jumlah 

pinjaman. Karl & Fair 

(2001:635) 

Dihitung berdasarkan suku bunga yng di 

keluarkan Bank Indonesia (Website 

Bank Indonesia, 2013) 

2 Nilai Tukar Kurs atau Nilai tukar 

adalah harga dari mata 

uang luar negeri 

(Dornbusch, 2008). 

Diukur berdasarkan Nilai yang 

dikeluarkan oleh bank Indonesia 

(Website Bank Indonesia, 2013) 

3 Jumlah 

Uang 

Beredar 

Jumlah  uang  yang  

beredar  adalah 

seberapa  banyak  

M = 
   

 
 

Dimana:  
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uang  yang  beredar  

ditangan 

masyarakat. (Sri,2010) 

M = JUB 

V = Kecepatan peredarannya 

P = Tingkat harga 

T = Jumlah transaksi (Mankiew, 2010) 

 

4 Harga 

Saham  

Sunariyah (2006), 

harga saham adalah 

suatu saham pada 

pasar yang sedang 

berlangsung di bursa 

efek 

Value of Stock = 

 
                  

                                  
 

Dimana: 

Dividen Per Share: Dividen per Saham 

Discoun Rate: Tingkat Return yang di 

inginkan 

Dividend Growth Rate : Tingkat 

pertumbuhan Dividen (Brigham, 

Eugene F. 2006) 

Sumber: Data diolah penulis 

3.5 Metode Pengumpulan Data  

Data  yang  dikumpulkan  dengan  melakukan  non  participant  observation  

yaitu  dengan  mencatat  data  yang  tercantum  dalam  Indonesian  Financial 

Statistic, Jakarta Stock Exchange, laporan tahunan Bank Indonesia dan  Indonesian  

Capital  Market  Directory  (ICMD)  serta  jurnal-jurnal  yang  berhubungan dengan 

penelitian ini. 
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Penelitian ini menggunakan data sekunder, atau merupakan data yang telah 

dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat 

pengguna data (Kuncoro, 2003). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

berasal dari buku dan data yang telah dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia, 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan Badan Pusat Statistik (BPS), 

3.6 Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap 

pemilihan dan pengumpulan seluruh data penelitian, selain itu analisis data 

merupakan tahapan yang kritis dalam suatu proses penelitian bisnis dan ekonomi. 

Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi untuk memecahkan suatu masalah 

dalam penelitian (Kuncoro, 2003).  

3.7 Teknik Pengolahan Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel. Data panel 

(pooled data) adalah kombinasi atau gabungan antara dua data, yaitu data runtut 

waktu dan silang tempat (Kuncoro, 2003). Data runtut waktu (time series) merupakan 

sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu (Widarjono, 2009). Data ini 

dikumpulkan dalam interval waktu secara kontinu, misalnya data mingguan, data 

bulanan, data tahunan dan lain sebagainya. Sedangkan data silang tempat (cross 

section) merupakan data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu, seperti snapshot 

(potret) pada suatu waktu tertentu (Kuncoro, 2003).  Menurut Winarno (2011), data 

silang terdiri atas beberapa atau banyak objek atau disebut observasi (misalnya 

perusahaan) dengan beberapa jenis data (seperti pendapatan, biaya iklan, laba ditahan 

dan tingkat investasi). Sedangkan data runtut waktu biasanya meliputi satu objek 
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(misalnya harga saham, kurs, mata uang, dll), tetapi meliputi beberapa periode waktu 

(harian, bulanan, tahunan).  

Dalam mengolah data untuk melakukan operasionalisasi variabel yang akan 

diuji, nilai variabel tersebut di input ke dalam bantuan Microsoft Excel dan kemudian 

diolah dengan program software EViews (Econometric Views) versi 7 yang 

merupakan program komputer berbasis Windows yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang berbentuk time series, cross section, maupun 

data panel.  

Dalam penelitian ini, pengolahan data untuk data yang berupa nominal, 

seperti harga saham, nilai tukar, money supply diolah terlebih dahulu menggunakan 

rumus LN selanjutnya data baru diolah menggunakan e-views 7 

3.8 Uji Normalitas 

Salah satu asumsi dalam analisis statistika adalah data berdistribusi normal. 

Menurut Widarjono (2009:49), uji signifikansi pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen melalui uji t hanya akan valid jika residual yang kita 

dapatkan mempunyai distribusi normal. Untuk itulah uji normalitas sangat diperlukan 

dalam penelitian ini. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Widarjono (2009), menurut 

Sunyoto (2009) uji normalitas merupakan bentuk pengujian data variabel bebas (X) 

dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah 

persamaan tersebut berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. 

Dalam analisis multivariate, para peneliti menggunakan pedoman bahwa 

jikalau setiap variabel terdiri atas 30 data, maka data tersebut sudah terdistribusi 

dengan normal (Winarno, 20 11). Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua metode, 
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yaitu melalui Histogram Residual dan uji Jargue Bera (Widarjono, 2009). Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan metode Jarque Bera test. Jarque Bera sendiri 

adalah uji statistik untuk mengetahui apakah residual data berdistribusi normal 

(Winarno, 2011). Adapun hipotesis dari uji Jargue-Bera test adalah sebagai berikut :  

H0 : Residual data terdistribusi normal  

Ha : Residual data tidak terdistribusi normal  

Jika nilai statistik Jargue Bera mendekati 2 atau sama dengan 2, maka dapat 

disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal (Widarjono, 2009) dan jika 

nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima H0 yang 

artinya residual data berdistribusi normal (Winarno, 2009). 

3.9 Penentuan Model Regresi Data Panel  

 Kombinasi antara data cross section dan time series disebut data panel. 

Regresi dengan menggunakan data panel disebut dengan model regresi data panel. 

Ada tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan 

data panel yaitu Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect (Winarno, 2011). 

Metode Common Effect merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi 

data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data time series dan cross section. 

Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu 

dan individu, maka metode Ordinary Least Square (OLS) dapat digunakan untuk 

mengestimasi model data panel. Metode ini dikenal dengan estimasi Common Effect 

(Widarjono, 2009). Dalam pendekatan common effect penghitungan tidak perlu 

memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data 
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antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu, atau hasil analisis regresi 

dianggap berlaku pada semua objek pada semua waktu (Winarno, 2011). 

Pada dasarnya karakteristik dan kondisi tiap perusahaan akan saling berbeda 

misalnya budaya perusahaan, gaya manajerial, sistem insentif dan sebagainya. 

Bahkan kondisi suatu perusahaan pada suatu waktu akan sangat berbeda dengan 

kondisi perusahaan tersebut pada waktu yang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu 

model yang dapat menunjukkan perbedaan antar objek, model ini dikenal dengan 

model regresi Fixed Effect (efek tetap). Teknik model Fixed Effect adalah teknik 

mengesimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap 

adanya perbedaan intersep. Pengertian Fixed Effect ini didasarkan oleh karena adanya 

perbedaan intersep antara perusahaan, namun intersep tersebut sama antar waktu 

(time invariant). Disamping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien 

regresi (slope) adalah tetap antar perusahaan dan antar waktu (Widarjono, 2009:232). 

Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya, digunakan variabel 

semu (dummy). Oleh karena itu, model ini sering juga disebut dengan Least Squares 

Dummy Variable (LSDV). Dimasukkannya variabel dummy di dalam model Fixed 

Effect bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. 

Namun, hal ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (degree 

of freedom) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa 

diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (error terms) dikenal sebagai metode 

Random Effect. Didalam model ini, variabel gangguan mungkin saling berhubungan 

antar waktu dan antar individu dalam mengestimasi data panel (Widarjono, 2009).  
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Sesuai dengan jenis data dan alat pengolahan data yang digunakan, maka 

adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :  

1.  Melakukan estimasi dengan Fixed Effect  

2.  Melakukan uji Chow (Common Effect atau Fixed Effect) dengan hipotesis:  

Ho : Menggunakan model Common Effect  

Ha : Menggunakan model Fixed Effect  

Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode Common Effect (OLS) 

tanpa variabel  dummy atau Fixed Effect. Hal ini dilakukan untuk mengambil 

keputusan apakah sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa 

intersep berbeda antar perusahaan dengan metode Fixed Effect yang dapat diuji 

dengan melihat angka F statistik. Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau 

probabilitas dari  cross section  F lebih besar dari 0,05, maka terima Ho yang artinya 

menggunakan model Common Effect. Jika Ho diterima, maka selesai sampai di Uji 

Chow saja namun apabila hasilnya menolak Ho maka selanjutnya melakukan Uji 

Hausman.  

3.  Estimasi dengan Random Effect  

4.  Melakukan Uji Hausman (Random Effect  atau Fixed effect) dengan 

hipotesis:  

Ho : Menggunakan model Random Effect  

Ha : Menggunakan model Fixed Effect  

Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah 

penggunaan model Fixed Effect atau Random Effect. Uji Hausman ini didasarkan 

pada ide bahwa Least Square Dummy Variable (LSDV) di dalam metode Fixed Effect 
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dan Generalized Least Square (GLS) adalah efisien sedangkan metode OLS tidak 

efisien, di lain pihak alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Oleh 

karena itu uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya yang tidak berbeda, 

sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. 

Apabila Chi Square hitung lebih kecil dari Chi Square tabel maka Ho diterima, atau 

jika probability melebihi 0.05 maka Ho diterima yang artinya menggunakan model 

Random Effect. Jika Ho diterima, maka selesai sampai di uji Hausman saja 

(Widarjono, 2009).  

3.10 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang 

diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik. Apabila dalam suatu model 

telah memenuhi asumsi klasik, maka dapat dikatakan model tersebut sebagai model 

yang ideal atau menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (Best Linier 

Unbias Estimator/ BLUE). Suatu model dikatakan BLUE apabila memenuhi 

persyaratan non multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi 

(Widarjono, 2009). 

3.10.1 Uji Multikolinieritas 

Multikolinearitas adalah kondisi terdapatnya hubungan linier atau korelasi 

yang tinggi antara masing-masing variabel independen dalam model regresi. 

Multikolinearitas biasanya terjadi ketika sebagian besar variabel yang digunakan 

saling terkait dalam suatu model regresi. Oleh karena itu masalah multikolinearitas 

tidak terjadi pada regresi linier sederhana yang hanya melibatkan satu variabel 

independen. Multikolinieritas dapat terjadi jika model yang ada merupakan model 
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yang kurang bagus. Model yang mempunyai standard error besar dan nilai statistik t 

yang rendah, dengan demikian merupakan indikasi awal terjadinya masalah 

multikolinieritas (Widarjono, 2009).  

Menurut Widarjono (2009), indikasi terjadinya masalah asumsi klasik 

multikolinieritas dapat ditunjukkan dengan berbagai informasi seperti berikut : 

1. Mempunyai koefisien determinasi (R²) yang tinggi katakanlah di atas 0.8, 

tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan mempengaruhi 

variabel dependen melalui uji t 

2. Dengan menghitung koefisien korelasi (r) antar variabel independen. 

Sebagai aturan main yang kasar (rule of thumb), jika koefisien korelasi 

cukup tinggi katakanlah di atas 0.85 maka diduga terjadi masalah 

multikolinieritas dalam model, sebaliknya apabila koefisien korelasi relatif 

rendah maka diduga model tidak mengandung unsur multikolinieritas 

3. Dengan melakukan regresi auxiliary. Regresi jenis ini dapat digunakan 

untuk mengetahui hubungan antar dua (atau lebih) variabel independen 

yang secara bersama-sama (misalnya x2 dan x3) mempengaruhi satu 

variabel independen lain (misalnya x1). Keputusan ada tidaknya unsur 

multikolinieritas dalam model ini sebagaimana biasanya adalah dengan 

membandingkan nilai F hitung dengan nilai F kritis. Jika nilai F hitung 

lebih besar dari nilai F kritis dengan tingkat signifikansi α dan derajat 

kebebasan tertentu maka dapat disimpulkan model mengandung unsur 

ANALISIS FAKTOR..., Nadya Prima Agusine, Ma.-IBS, 2013



 

56 
 

multikolinieritas, yakni terdapat hubungan linier antara satu variabel X 

dengan variabel X yang lain.  

Pada penelitian kali ini penulis mengidentifikasi terjadinya masalah 

multikolinearitas dalam variabel independen dengan menguji koefisien 

korelasi (r) antar variabel independen. Dalam rule of thumb, jika koefisien 

korelasi cukup tinggi di atas 0,85 maka diduga terjadi masalah 

multikolinearitas dalam model. Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif 

rendah dibawah 0,85 maka diduga model tidak ada masalah multikolinieritas 

(Widarjono, 2007). 

3.10.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji asumsi klasik Heteroskedastisitas merupakan bentuk pengujian mengenai 

sama atau tidaknya varians dari residual observasi yang satu dengan observasi yang 

lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama disebut Homoskedastisitas dan 

jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut Heteroskedastisitas (Sunyoto, 2009). 

Persamaan regresi yang baik adalah jika tidak terjadi Heteroskedastisitas.  

Analisa uji asumsi Heteroskedastisitas dapat di identifikasi dengan 

menggunakan berbagai macam metode pengujian, seperti Metode Grafik, Uji Park, 

Uji Glejser, Uji Korelasi Spearman, Uji White dan lain sebagainya (Winarno, 2011). 

Namun dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan metode Uji Glejser untuk 

membuktikan apakah terjadi masalah heteroskedastisitas didalam penelitian. Sebelum 

melakukan pengujian, terlebih dahulu disusun hipotesis sebagai berikut :  

Ho : Tidak ada heteroskedastisitas  

Ha : Ada heteroskedastisitas  
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Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5%  

maka terima Ho yang artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Widarjono, 

2007). 

3.10.3 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggupada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Nachrowi dan Usman, 2006). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan terjadi problem Autokorelasi yang menyebabkan model 

yang digunakan tidak layak dipakai. Salah satu cara melakukan uji Autokorelasi 

adalah dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Adapun hipotesis dari uji 

Lagrange Multiplier (LM) ini sebagai berikut : 

Ho : Tidak ada autokorelasi 

Ha : Ada autokorelasi 

Ada tidaknya masalah autokorelasi juga bisa dilihat pada nilai probabilitas dari 

Obs*R-square lebih besar dari α = 5% maka terima Ho yang artinya tidak ada 

autokorelasi (Widarjono, 2007). 

3.11 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas 

(independen) terhadap variabel terikat (dependen). Jika pengukuran pengaruh antar 

variabel melibatkan lebih dari satu variabel bebas (X1,X2,X3,...,Xn), maka analisis itu 

dinamakan analisis regresi linier berganda. Analisis tersebut dikatakan linier karena 

setiap estimasi atas nilai diharapkan mengalami peningkatan atau penurunan 

mengikuti garis lurus (Sunyoto, 2009).  
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Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen 

berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen 

apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dalam 

penelitian ini dilakukan analisis apakah variabel independen, yaitu degree of 

operating leverage (DOL) dan degree of financial leverage (DFL) berpengaruh 

terhadap variabel dependen yaitu earning per share (EPS). Selain itu, dilakukan juga 

untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Ln_Yi,t = b0 + b1X1i,t + b2X2i,t + b3X3i, + b4X4i, + ei,t 

 Keterangan : 

 Ln_Yi,t    = Harga Saham perusahaan pada periode t 

 b0         = Konstanta 

 b1, b2      = Koefisien Regresi untuk X1 dan X2 

 X1i,t         = Inflasi pada periode t  

X2i,t         = Suku Bunga  pada periode t  

X3i,t        = Nilai Tukar Pada periode t 

X4i,t        = Money Supply Pada periode t 

ei,t            = Error Term/ Variabel Pengganggu 

3.12  Teknik Pengujian Hipotesis 

Suatu penghitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji 

statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak), sebaliknya 
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disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho 

diterima (Kuncoro,2003). Dalam analisis regresi terdapat tiga jenis kriteria ketepatan 

(goodness of fit) yaitu uji statistik secara parsial (uji t), uji statistik simultan (uji F) 

dan uji Koefisien Determinasi. 

3.12.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji statistik t merupakan uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat 

(Kuncoro, 2003), atau dengan kata lain uji t digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen (Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar, Money Supply) secara 

individu/parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Harga 

Saham Sektor Properti) dengan asumsi nilai variabel yang lain adalah konstan. 

Adapun langkah dalam melakukan uji t antara lain yaitu : 

1. Menentukan hipotesis  

Langkah pertama merumuskan hipotesis nol (H0) bahwa X1 dan X2 tidak 

mempunyai pengaruh terhadap Y, melawan hipotesis tandingan (Ha) 

bahwa X1 dan X2 mempunyai pengaruh terhadap Y.  

H0 : β1 = β2 = 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara 

parsial antara variabel bebas (Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar, 

dan Money Supply) terhadap variabel terikat (Harga Saham Sektor 

Properti).  

Ha : β1 ≠ β2 ≠ 0 artinya ada pengaruh yang signifikan secara parsial 

antara variabel bebas bebas (Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar dan 
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Money Supply) terhadap variabel terikat (Harga Saham 

Perusahaan Properti).  

2. Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha  

    Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho diterima 

 

3.12.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (Inflasi, Suku 

Bunga, Nilai Tukar dan Money Supply) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen (Harga Saham Perusahaan Properti). 

Adapun langkah dalam melakukan uji F antara lain yaitu : 

1. Menentukan hipotesis  

Langkah pertama merumuskan hipotesis nol (H0) bahwa X1 dan X2 tidak 

mempunyai pengaruh terhadap Y, melawan hipotesis tandingan (Ha) 

bahwa X1 dan X2 mempunyai pengaruh terhadap Y.  

H0 : β1 = β2 = 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara 

simultan atau bersama-sama antara variabel bebas (Inflasi, Suku 

Bunga, Nilai Tukar dan Money Supply) terhadap variabel terikat 

(Harga Saham Perusahaan Properti).  

Ha : β1 ≠ β2 ≠ 0 artinya ada pengaruh yang signifikan secara parsial 

antara variabel bebas bebas (Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar dan 

Money Supply) terhadap variabel terikat (Harga Saham 

Perusahaan Properti).  

2. Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha  
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 Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho diterima 

 

3.12.3 Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya adalah analisis untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat 

(Kuncoro, 2003). Bentuk fungsi harus mencakup (fit) data dengan sebaik-baiknya, 

dengan begitu model yang dihasilkan akan memiliki kekuatan prediksi yang baik. 

Kriteria ini disebut dengan kriteria goodness of fit yang didasarkan pada nilai R². 

Semakin besar R² maka semakin banyak proporsi variabel terikat (dependent 

variable) yang bisa dijelaskan oleh variabel bebasnya (independent variable), dengan 

begitu dapat dikatakan model tersebut baik. Nilai koefisien regresi terletak diantara 0 

dan 1. Nilai R² = 1, berarti variasi variabel independen yang digunakan dalam model 

menjelaskan 100% variasi variabel dependen, yang artinya semakin baik garis regresi 

karena mampu menjelaskan data aktualnya, jika R² = 0 berarti tidak ada sedikitpun 

presentasi sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap 

variabel dependen (Winarno, 2011).  

Namun demikian rendahnya nilai R² dapat terjadi karena beberapa alasan. 

Dalam kasus khusus variabel independen mungkin bukan variabel yang menjelaskan 

dengan baik terhadap variabel dependen. Dapat disimpulkan bahwa bagus tidaknya 

suatu model bukanlah ditentukan oleh R² yang tinggi, namun harus lebih 

memperhatikan relevansi logis atau teoritis dari variabel independen dengan variabel 

dependen dan arti statistik. Dikarenakan penelitian ini menggunakan lebih dari dua 
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variabel independen, maka digunakan alternatif lain yaitu nilai adjusted R². Adjusted 

R² disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan tempat atau wadah bagi para pelaku 

saham untuk memperdagangkan atau memperjualbelikan setiap saham/efek. Sampai 

saat ini tercatat sebanyak 462 perusahaan yang aktif melakukan perdagangan 

sahamnya di Bursa Efek Indonesia yang terbagi menjadi sembilan kategori 

berdasarkan jenis industrinya. Pada penelitian kali ini, penulis mengamati salah satu 

dari kesembilan jenis industri yang ada di Bursa Efek Indonesia. Obyek yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan yang termasuk 

kedalam kategori Industri Property dan Real Estate  yang listing di BEI pada periode 

1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2012.  

Terdapat sebanyak 10 perusahaan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel 

dalam penelitian ini. 10 Perusahaan yang termasuk kedalam kriteria tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.1 

Sampel Perusahaan Properti yang terdaftar di BEI 

Periode 2008-2011 

No Nama 

Perusahaan 

Sub Sektor Industri Tanggal IPO 

  Sub Sektor Property dan Real Estate    

1 ASRI Akasha Wira International Tbk 13 Juni 1994 

2 ELTY Cahaya Kalbar Tbk 09 Juli 1996 

3 BKDP Delta Djakarta Tbk 12 Februari 1984 

4 BSDE Indofood Sukses Makmur Tbk 14 Juli 1994 

5 CTRA Mayora Indah Tbk 04 Jul 1990 

6 KPIG Multi Bintang Indonesia Tbk 17 Jan 1994 

7 KIJA Prasidha Aneka Niaga Tbk 18 Okt 1994 

8 LPKR Sekar Laut Tbk 08 Sep 1993 

9 BKSL Siantar Top Tbk 16 Des 1996 

10 SMRA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 11 Jun 1997 

Sumber : Bursa Efek Indonesia 

Penulis menggunakan sampel perusahaan yang termasuk kedalam industri 

Properti dikarenakan industri ini memenuhi kriteria penelitian yang dilakukan oleh 

penulis.  
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4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Deskriptif Statistik 

Tabel 4.2 

Hasil Deskriptif Statistik 

 

 HARGASAHAM SUKUBUNGA NILAITUKAR MONEYSUPPLY 

 Mean  5.708721  0.067976  9.154001  14.72001 

 Median  5.813127  0.065000  9.151616  14.71949 

 Maximum  7.549609  0.092500  9.255301  15.01084 

 Minimum  3.912023  0.057500  9.084769  14.45517 

 Std. Dev.  1.048551  0.012362  0.060311  0.188986 

 Skewness -0.120005  1.379210  0.540909  0.039963 

 Kurtosis  1.793800  3.218008  2.063456  1.782692 

     

 Jarque-Bera  2.646918  13.39871  3.583030  2.604398 

 Probability  0.266213  0.001232  0.166707  0.271933 

     

 Sum  239.7663  2.855000  384.4680  618.2403 

 Sum Sq. Dev.  45.07785  0.006265  0.149135  1.464337 

     

 Observations  42  42  42  42 

Sumber : Data diolah penulis 

Dapat dilihat pada tabel di atas, rerata (mean) untuk pengukuran 

variabel dependen harga saham pada industri properti berada pada angka 

sebesar  5.708721 serta standard deviasi senilai 1.048551 yang berarti bahwa 

terdapat simpangan rata-rata pada harga saham sebesar 1.048551 dari 

perusahaan yang diteliti. Rerata (mean) untuk pengukuran variabel 

independen seperti suku bunga  0.067976 dengan simpangan rata-rata pada 

suku bunga adalah  0.012362. Sedangkan untuk nilai tukar dan money supply 
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masing-masing memiliki nilai rata-rata  9.154001 dan  14.72001, dengan 

simpangan rata-rata   0.060311 dan   0.188986 

4.2.2 Uji Normalitas 

 Salah satu asumsi dalam analisis statistika adalah data berdistribusi normal. 

Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak dalam penelitian ini 

digunakan uji Jarque-Bera. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan oleh penulis, 

di dapat bahwa residual data terdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. 

Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai hasil uji normalitas 

bahwa residual data telah terdistribusi normal. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber : Data diolah penulis 

Adapun hipotesis dari uji Jargue-Bera test adalah sebagai berikut :  

H0 : Residual data terdistribusi normal  

Ha : Residual data tidak terdistribusi normal  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Series: Standardized Residuals
Sample 2008 2012
Observations 42

Mean       1.73e-14
Median   0.066117
Maximum  1.391104
Minimum -1.338206
Std. Dev.   0.738017
Skewness   0.079168
Kurtosis   2.027898

Jarque-Bera  1.697593
Probability  0.427930
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Jika nilai statistik Jargue Bera mendekati atau tidak jauh dari angka 0, maka 

dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal (Widarjono, 2009) dan 

jikalau nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima H0 

yang artinya residual data berdistribusi normal (Winarno, 2009). Adapun probabilitas 

pada uji normalitas di atas diperoleh hasil sebesar 0.427930. Angka di atas 

menunjukkan bahwa Prob > 0.05, hasil tersebut menunjukkan bahwa Ho diterima, 

yang artinya adalah residual data telah terdistribusi secara normal. 

4.2.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 

 Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memilih model estimasi 

regresi dari data panel. Ada tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk 

mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu Common Effect, Fixed Effect dan 

Random Effect (Winarno, 2011). Langkah pertama yang dilakukan untuk menguji 

regresi data panel adalah melakukan uji Chow, jika data tidak lolos uji Chow maka 

dilanjutkan dengan melakukan uji Hausman, setelah dilakukan uji Hausman maka 

dapat diketahui apakah data menggunakan model regresi Fixed Effect atau Random 

Effect.  

4.2.3.1 Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect 

 Untuk memilih model mana yang akan digunakan antara Common Effect atau 

Fixed Effect didalam penelitian ini akan digunakan uji Chow terlebih dahulu. 

Langkah pertama adalah melakukan estimasi regresi dengan Fixed Effect. Kemudian 

melakukan uji Chow untuk menentukan apakah akan menggunakan model Common 

Effect atau Fixed Effect dimana hipotesis dari uji Chow adalah sebagai berikut :  
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H0 : Menggunakan model Common Effect  

Ha : Menggunakan model Fixed Effect  

Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari cross section F 

lebih besar dari 0,05 maka terima Ho yang artinya menggunakan model Common 

Effect dan pengujian berhenti sampai di uji Chow test saja. Sebaliknya apabila F 

hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitas dari cross section F lebih kecil dari 

0,05 maka tolak Ho yang artinya menggunakan model Fixed Effect dan pengujian 

berlanjut ke uji Hausman. Hasil analisis uji Chow dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Chow 

 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 3.212932 (8,30) 0.0093 

Cross-section Chi-square 25.991480 8 0.0011 
     
     Sumber : Data diolah penulis 

 Berdasarkan uji Chow pada tabel 4.4 di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 

3.212932 sedangkan F tabel dengan tingkat signifikansi 5% (0,05), df1 = 3, df2 = 38 

(n-k atau 42-4) maka F tabel sebesar 2.851741. Setelah dibandingkan antara F hitung 

dengan F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel 

dimana 3.212932 lebih besar dari 2.851741, maka Ho ditolak yang artinya 

menggunakan model Common Effect tidak lebih baik dibandingkan menggunakan 
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metode Fixed Effect. Kemudian probabilitas dari cross section F sebesar 0.0093 

(lebih kecil dari 0,05) menunjukkan bahwa Ho ditolak, yang artinya penelitian tidak 

menggunakan model Common Effect.  

4.2.3.2 Pemilihan Model Fixed Effect atau Random Effect 

Dikarenakan hasil uji Chow di atas terpilih model fixed effect, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan uji Hausman untuk memilih model Random effect atau 

model Fixed effect. Dimana hipotesis uji Hausman adalah: 

H0: Menggunakan Model Random Effect  

Ha: Menggunakan Model Fixed Effect 

Berikut merupakan output dari uji menggunakan Hausman test. 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Hausman Test 

 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 18.858579 3 0.0003 
     
      Sumber : Data diolah penulis 

 

 Berdasarkan tabel hasil uji Hausman diatas, besarnya nilai statistik Hausman 

adalah 18.858579. Sedangkan nilai Chi-Square tabel dengan taraf uji 0,05 dan derajat 

bebas 3 yaitu sebesar 7.815. Karena nilai statistik Uji Hausman lebih besar daripada 

nilai Chi-Square tabel, maka dapat disimpulkan H0 ditolak. Dan dengan melihat nilai 

ANALISIS FAKTOR..., Nadya Prima Agusine, Ma.-IBS, 2013



 

70 
 

probabilitas Hausman sebesar 0.0003 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak. Artinya bahwa model yang tepat digunakan untuk menjelaskan 

hubungan dan pengaruh variable suku bunga, nilai tukar dan money terhadap harga 

saham adalah model fixed effect. 

4.2.4 Pengujian Asumsi Klasik 

Sebelum model regresi digunakan untuk menguji hipotesis, maka terlebih 

dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik bertujuan untuk 

mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan estimator linear 

yang baik. Apabila dalam suatu model telah memenuhi asumsi klasik, maka dapat 

dikatakan model tersebut sebagai model yang ideal atau menghasilkan estimator 

linier tidak bias yang terbaik (Best Linier Unbias Estimator/BLUE). Suatu model 

dikatakan BLUE apabila dapat memenuhi persyaratan non multikolineritas, non 

heteroskedastisitas dan non autokorelasi (Widarjono, 2009). 

4.3.4.1 Uji Multikolinearitas     

Multikolinearitas merupakan kondisi terdapatnya hubungan linier atau 

korelasi yang tinggi antara masing-masing variabel independen dalam model regresi. 

Uji Multikolinearitas yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 
 SUKUBUNGA NILAITUKAR MONEYSUPPLY 

SUKUBUNGA 1 0.3330823709207068 -0.8244264920064651 

NILAITUKAR 0.3330823709207068 1 -0.6185364641727349 

MONEYSUPPLY -0.8244264920064651 -0.6185364641727349 1 

Sumber : Data diolah penulis 

 Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa tidak terdapat adanya hubungan antara 

variabel bebas, karena nilai korelasi yang diperoleh tidak ada yang melebihi angka 

0.85. Menurut Widarjono (2009), data dikatakan terindentifikasi masalah 

multikolinearitas apabila koefisien korelasi antar variabel independen lebih dari atau 

sama dengan 0.85. Tabel di atas menunjukkan hasil bahwa koefisien korelasi antar 

variabel independen dalam penelitian ini mempunyai angka lebih kecil dari 0.85, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang terdapat dalam penelitian ini 

yaitu inflasi, nilai tukar, suku bunga dan money supply terbebas dari adanya masalah 

multikolinearitas atau tidak terjadi adanya hubungan linier antar variabel independen 

yang terjadi dalam model regresi. 

4.3.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode Glejser test.  

Adapun hasil uji Glejser dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 2.287661     Prob. F(3,38) 0.0941 

Obs*R-squared 6.425014     Prob. Chi-Square(3) 0.0927 

Scaled explained SS 4.276409     Prob. Chi-Square(3) 0.2331 
Prob(F-statistic) 0.094104    

     
     

 Sumber : Data diolah penulis 

Hipotesis uji Glejser untuk membuktikan apakah terjadi masalah 

heteroskedastisitas didalam penelitian dapat dilihat seperti berikut ini : 

Ho : Tidak ada heteroskedastisitas  

Ha : Ada heteroskedastisitas  

Jika nilai probabilitas Chi Square dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5%, 

maka terima Ho yang artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam 

penelitian (Widarjono, 2007). Berdasarkan nilai probabilitas Chi-Square dari Obs*R-

square pada tabel Uji Glejser di atas menunjukkan angka sebesar 0.0927. Nilai ini 

mempunyai angka yang lebih besar daripada 0.05, yang artinya Ho diterima, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada penelitian ini.  

4.3.4.3 Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah 

autokorelasi. Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau 

korelasi antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Pengujian 

autokorelasi pada penelitian ini dilakukan dengan melihat hasil Durbin Watson pada 

regresi Fixed Effect yang telah diuji oleh penulis.  
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Adapun hasil uji Durbin Watson dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.8 

Hasil Uji LM 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.685101     Prob. F(2,35) 0.5107 

Obs*R-squared 1.544625     Prob. Chi-Square(2) 0.4619 

     
     Sumber : Data diolah penulis 

 Berdasarkan uji LM pada tabel di atas yang telah diolah oleh penulis, 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam regresi. Dapat 

diketahui bahwa nilai probabilitas dari Obs*R-Square sebesar 0,469 yang dimana 

nilai tersebut lebih besar dari signifikansi 5% (0,469 > 0,05) yang artinya terima Ho 

atau tidak ada autokorelasi.  

4.2.5 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data, 

sesuai dengan hasil Uji Hausman yang tertera pada tabel 4.6, diketahui bahwa 

penelitian ini menggunakan model Fixed Effect. Adapun hasil uji Fixed Effect dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini:  
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Tabel 4.9 

Hasil Regresi Metode Fixed Effect 

 
Dependent Variable: HARGASAHAM?  
Method: Pooled Least Squares   
Date: 08/18/13   Time: 13:58   
Sample: 2008 2012   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 9   
Total pool (unbalanced) observations: 42  
Cross sections without valid observations dropped 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -78.17989 37.09845 -2.107363 0.0436 

SUKUBUNGA? -17.89923 15.95136 -1.122113 0.2707 
NILAITUKAR? 4.820336 2.320791 2.077023 0.0465 

MONEYSUPPLY? 2.783964 1.288316 2.160933 0.0388 
Fixed Effects (Cross)     

_ASRI--C -0.395832    
_ELTY--C -0.691296    
_BKDP--C -0.411034    
_BSDE--C 0.613325    
_CTRA--C 0.482004    
_KPIG--C -0.544279    
_KIJA--C 0.317176    
_LPKR--C 0.222691    
_BKSL--C 1.018112    

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.733196     Mean dependent var 5.708721 

Adjusted R-squared 0.635367     S.D. dependent var 1.048551 
S.E. of regression 0.633166     Akaike info criterion 2.158787 
Sum squared resid 12.02696     Schwarz criterion 2.655264 
Log likelihood -33.33453     Hannan-Quinn criter. 2.340766 
F-statistic 7.494725     Durbin-Watson stat 1.267087 
Prob(F-statistic) 0.000005    

     
     

 Sumber : Data diolah penulis 

Berdasarkan hasil regresi metode Fixed Effect pada tabel di atas, dapat 

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:  

Harga saham = -78.17989 – 17.88923Sukubunga + 4.820336Nilaitukar  

    +2.783964Moneysupply 
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Adapun persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :  

a. Koefisien konstanta sebesar -78.17989 berarti jika variable suku 

bunga, nilai tukar dan money supply bernilai nol, maka harga saham 

perusahaan dalam Industri properti di BEI tahun 2008-2012 akan 

turun sebesar 78.17989 satuan.  

b. Koefisien regresi suku bunga sebesar –17.88923 berarti, variabel 

inflasi berpengaruh signifikan secara negatif terhadap harga saham 

sektor properti di BEI tahun 2008-2012. Jika suku bunga mengalami 

kenaikan satu satuan, maka harga saham perusahaan dalam properti 

di BEI tahun 2008-2012 akan mengalami penurunan sebesar 

17.88923 satuan dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan.  

c. Koefisien regresi nilai tukar sebesar 4.820336 berarti, variabel nilai 

tukar berpengaruh signifikan secara positif terhadap harga saham 

sektor properti di BEI tahun 2008-2012. Jika nilai tukar mengalami 

kenaikan satu satuan, maka harga saham perusahaan dalam sektor 

properti di BEI tahun 2008-2012 akan mengalami kenaikan sebesar 

4.820336 satuan dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan.  

d. Koefisien regresi money supply sebesar 2.783964 berarti, variabel 

money supply berpengaruh signifikan secara positif terhadap harga 

saham sektor properti di BEI tahun 2008-2012. Jika money supply 

mengalami kenaikan satu satuan, maka harga saham perusahaan 

dalam sektor properti di BEI tahun 2008-2012 akan mengalami 
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kenaikan sebesar 2.783964 satuan dengan asumsi kondisi variabel 

lainnya konstan. 

4.2.6 Pengujian Hipotesis 

4.2.6.1 Uji t (Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen yaitu inflasi, nilai tukar, suku bunga, money supply terhadap variabel 

dependen yaitu Harga Saham Sektor Properti dengan cara membandingkan nilai 

antara probabilitas dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Kriteria untuk uji t 

(parsial) ini adalah apabila probabilitasnya (signifikansi) ≤ 0,05 maka kesimpulannya 

adalah menolak Ho dan begitu pula sebaliknya, apabila probabilitas (signifikansi) > 

0,05 maka terima Ho. Adapun hasil uji t dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.10 

Hasil Uji t (Parsial) 

 
Dependent Variable: HARGASAHAM?  
Method: Pooled Least Squares   
Date: 08/18/13   Time: 13:58   
Sample: 2008 2012   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 9   
Total pool (unbalanced) observations: 42  
Cross sections without valid observations dropped 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -78.17989 37.09845 -2.107363 0.0436 

SUKUBUNGA? -17.89923 15.95136 -1.122113 0.2707 
NILAITUKAR? 4.820336 2.320791 2.077023 0.0465 

MONEYSUPPLY? 2.783964 1.288316 2.160933 0.0388 
     
     

 Sumber : Data diolah penulis 
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Hipotesis 1 :  

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara suku bunga secara 

parsial terhadap harga saham perusahaan dalam sektor properti 

di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011.  

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara antara suku bunga 

secara parsial terhadap harga saham perusahaan dalam sektor 

properti di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011.  

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.12, variable infalsi memiliki probabilitas 

sebesar 0.2707, hasil ini jauh di atas tingkat signifikansi sebesar 5% (0.2707 ≥ 0,05), 

yang artinya menerima Ho dan menolak Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa suku 

bunga secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham 

sektor properti 

Hipotesis 2 :  

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai tukar secara 

parsial terhadap harga saham perusahaan dalam sektor properti 

di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011.  

H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai tukar secara 

parsial terhadap harga saham perusahaan dalam sektor properti 

di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011.  

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.12, variabel suku bunga memiliki 

probabilitas sebesar 0.0465, hasil ini jauh di bawah tingkat signifikansi sebesar 5% 

(0.0465 ≤ 0,05), yang artinya menolak Ho dan menerima Ha. Hal ini 
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mengindikasikan bahwa variabel nilai tukar secara parsial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham sektor properti 

Hipotesis 3 :  

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara money supply 

secara parsial terhadap harga saham perusahaan dalam sektor 

properti di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011.  

H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara money supply secara 

parsial terhadap harga saham perusahaan dalam sektor properti 

di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011.  

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.12, variabel suku bunga memiliki 

probabilitas sebesar 0.0388, hasil ini jauh di bawah tingkat signifikansi sebesar 5% 

(0.0388 ≤ 0,05), yang artinya menolak Ho dan menerima Ha. Hal ini 

mengindikasikan bahwa variabel inflasi secara parsial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham sektor properti 

4.2.6.2 Uji F (Simultan) 

 Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh semua variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan antara probabilitas 

(F-statistik) dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Adapun hasil uji F dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji F (Simultan) 

 
Dependent Variable: HARGASAHAM?  
Method: Pooled Least Squares   
Date: 08/18/13   Time: 13:58   
Sample: 2008 2012   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 9   
Total pool (unbalanced) observations: 42  
Cross sections without valid observations dropped 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -78.17989 37.09845 -2.107363 0.0436 

SUKUBUNGA? -17.89923 15.95136 -1.122113 0.2707 
NILAITUKAR? 4.820336 2.320791 2.077023 0.0465 

MONEYSUPPLY? 2.783964 1.288316 2.160933 0.0388 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.733196     Mean dependent var 5.708721 

Adjusted R-squared 0.635367     S.D. dependent var 1.048551 
S.E. of regression 0.633166     Akaike info criterion 2.158787 
Sum squared resid 12.02696     Schwarz criterion 2.655264 
Log likelihood -33.33453     Hannan-Quinn criter. 2.340766 
F-statistic 7.494725     Durbin-Watson stat 1.267087 
Prob(F-statistic) 0.000005    

     
     

Sumber : Data diolah penulis 

Hipotesis :  

H0 :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi, suku 

bunga, nilai tukar, money supply secara simultan terhadap 

harga saham perusahaan dalam sektor properti di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2012.  

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi, suku bunga, 

nilai tukar, money supply secara simultan terhadap harga 
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saham perusahaan dalam sektor properti di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2012. 

Kriteria untuk uji F ini adalah apabila probabilitas (signifikansi F 

statistik) ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila probabilitas 

(signifikansi F statistik) > 0,05 maka terima Ho. Dari hasil uji F (Simultan) 

pada tabel 4.13, dapat diketahui nilai dari probabilitas (F-statistik) sebesar 

0.000005 dimana nilai probabilitas ini jauh di bawah tingkat signifikansi 

sebesar 5% (0.000005 ≤ 0,05). Dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji F 

(simultan) menolak Ho dan menerima Ha, yang artinya bahwa variabel suku 

bunga, nilai tukar, money supply secara simultan berpengaruh terhadap harga 

saham sektor properti 

4.2.6.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi 

variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Oleh karena penelitian 

ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka digunakan alternatif lain 

yaitu nilai adjusted r². Adjusted r² disesuaikan dengan jumlah variabel independen 

dan ukuran sampel.  

Adapun koefisien determinasi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini.  
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Tabel 4.12 

Hasil Koefisien Determinasi 

 
Dependent Variable: HARGASAHAM?  
Method: Pooled Least Squares   
Date: 08/18/13   Time: 13:58   
Sample: 2008 2012   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 9   
Total pool (unbalanced) observations: 42  
Cross sections without valid observations dropped 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -78.17989 37.09845 -2.107363 0.0436 

SUKUBUNGA? -17.89923 15.95136 -1.122113 0.2707 
NILAITUKAR? 4.820336 2.320791 2.077023 0.0465 

MONEYSUPPLY? 2.783964 1.288316 2.160933 0.0388 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.733196     Mean dependent var 5.708721 

Adjusted R-squared 0.635367     S.D. dependent var 1.048551 
S.E. of regression 0.633166     Akaike info criterion 2.158787 
Sum squared resid 12.02696     Schwarz criterion 2.655264 
Log likelihood -33.33453     Hannan-Quinn criter. 2.340766 
F-statistic 7.494725     Durbin-Watson stat 1.267087 
Prob(F-statistic) 0.000005    

     
     

Sumber : Data diolah penulis 

Dari hasil koefisien determinasi pada tabel 4.14, menunjukan bahwa 

nilai adjusted r² sebesar 0.635367 atau sebesar 63.5367%. Hal ini 

menunjukan bahwa variable suku bunga, nilai tukar, money supply mampu 

mempengaruhi dan menjelaskan nilai harga saham sektor properti sebesar 

63.5367%. Sisanya yaitu 0,364633 atau sebesar 36.4633 % dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini. 
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4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Pengaruh Suku Bunga terhadap Harga Saham Sektor Properti  

 Berdasarkan hasil uji hipotesa secara simultan atau bersama-sama pada uji F 

seperti di atas, dapat dilihat bahwa variabel suku bunga, nilai tukar dan money supply 

memiliki nilai probabilitas (F-statistik) sebesar 0.000005 dimana nilai probabilitas ini 

jauh di bawah tingkat signifikansi sebesar 5%. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari 

uji secara simultan menunjukkan bahwa tingkat harga saham sektor properti di BEI 

dipengaruhi oleh variabel suku bunga, nilai tukar, dan money supply apabila ketiga 

variabel ini digunakan secara bersama-sama. Ketika perusahaan menggunakan suku 

bunga, nilai tukar dan money supply secara bersama-sama maka pada akhirnya dapat 

meningkatkan harga saham yang diterima oleh pemegang saham.  

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, suku bunga memiliki nilai 

probabilitasnya sebesar 0.2707 di atas tingkat signifikansi sebesar 5%, artinya 

menerima Ho maka variabel suku bunga tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham. Hal ini dapat menunjukan bahwa variable suku bunga belum 

menjadi pertimbangan bagi investor untuk mengambil keputusan investasi yang pada 

akhirnya tidak mempengaruhi harga saham. Hasil penelitian  ini  berbeda dengan 

penelitian yag dilakukan oleh peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Aroni (2011) 

yang menemukan bahwa secara parsial suku bunga berpengaruh negatif terhadap 

harga saham.  

Variabel suku bunga tidak berpengaruh terhadap harga saham dapat 

disebabkan karena tipe investor di Indonesia merupakan tipe investor yang senang 

melakukan transaksi saham jangka pendek (trader/spekulan), sehingga investor 
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cenderung melakukan aksi profit taking dengan harapan memperoleh capital gain 

yang cukup tinggi di pasar modal dibandingkan berinvestasi di deposito. (Manullang, 

2008). Selain itu, perusahaan-perusahaan emiten yang memberikan deviden yang 

cukup tinggi bagi pemegang sahamnya juga menjadi salah satu stimulus bagi investor 

untuk berinvestasi di saham dibandingkan dalam bentuk surat berharga di pasar uang. 

Alasan lain yang menyebabkan suku bunga tidak berpengaruh terhadap harga 

saham adalah dikarenakan investor yang membutuhkan dana untuk modal dalam 

kegiatan usahanya, sehingga apapun yang terjadi dalam suku bunga (peningkatan atau 

penurunan) tidak akan berpengaruh terhadap harga saham, karena ia akan tetap 

meminjam uang di bank untuk mendanai kegiatan usahanya. 

4.3.3 Pengaruh Nilai Tukar terhadap Harga Saham Sektor Properti  

Berdasarkan pengujian secara parsial (uji t), nilai tukar berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap harga saham. Pengaruh positif menandakan bahwa 

melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar dapat berakibat pada 

peningkatan harga saham. Kondisi ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

Aroni (2011) tapi sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sundari (2001) 

Adanya depersiasi rupiah terhadap dollar menunjukan semakin memburuknya 

keadaan perekonomian di Indonesia, sebaliknya dengan adanya aperesiasi rupiah 

menunjukan makin kuatnya mata uang rupiah.  

Depresiasi nilai mata uang menyebabkan investor yang memegang dollar 

mendapat keuntugan, sehingga pada saat terjadi depresiasi mata uang, investor 

cenderung menjual dollar dan membeli rupiah. Sehingga pada saat investor 

memegang rupiah dapat mengakibatkan peningkatan daya beli akan produk-produk 
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Indonesia, disamping itu investor juga akan mencari cara untuk mengalokasikan 

rupiahnya, sehingga dia mencari alternatif seperti membeli surat-surat berharga, salah 

satunya saham, jika permintaan akan saham meningkat, maka akan mengakibatkan  

peningkatan harga saham.  

4.3.4 Pengaruh Money Supply terhadap Harga Saham Sektor Properti  

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan  program eviews 

yaitu uji hipothesis secara parsial dapat diperoleh hasil bahwa variabel money supply 

memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0388 terhadap variabel harga saham sektor 

property, hasil ini jauh di bawah tingkat signifikansi sebesar 5%, yang artinya 

menolak Ho dan menerima Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa variable money 

supply memiliki pengaruh yang signifikan parsial terhadap harga saham sektor 

properti, namun jika dilihat dari angka koefisien pada uji parsial diperoleh angka 

sebesar 2.783964. Angka positif ini menunjukan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan secara positif antara money supply dengan harga saham sektor properti 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2012.  

Hasil penelitian ni sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aroni 

(2011) yang menyatakan bahwa inflasi dan money suppy berpengaruh positif terhadap 

stock price. Ia juga menyatakan bahwa semakin banyak uang yang beredar ditangan 

masyarakat maka akan semakin tinggi harga saham, karena ketika jumlah uang 

beredar meningkat maka akan meningkatkan daya beli masyarakat akan produk 

konsumsi termasuk berinvestasi dengan cara membeli surat- surat berharga, salah 

satunya saham. Sehingga permintaan akan saham meningkat dan terjadi kenaikan 
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harga saham. Maka, sebelum berinvestasi investor sebaiknya juga melakukan analisis 

terhadap perkembangan atau perubahan jumlah uang beredar. 

4.5 Implikasi Manajerial 

Dari pengujian yang diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa dari semua 

variabel independen dalam penelitian ini hanya variabel nilai tukar dan money supply 

secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham sektor 

properti, sedangkan suku bunga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham sektor property. Secara simultan atau secara keseluruhan, suku bunga, 

nilai tukar dan money supply berpengaruh signifikan terhadap harga saham properti. 

Hasil penelitian tersebut mesti dicermati baik oleh para investor maupun pihak 

manajemen perusahaan properti sebagai bahan informasi dalam pengambilan 

keputusan. Bagi para investor, informasi ini harus diperhatikan sebelum mengambil 

keputusan unuk menanamkan modalnya pada saham-saham properti. Sedangkan bagi 

pihak manajemen perusahan dalam hal ini perusahaan properti, informasi tersebut 

dapat digunkan untuk memproyeksi harga saham dan menentukan kebijakan-

kebijakan perusahaan di masa datang. 

Fluktuasi nilai tukar, tingkat suku bunga, dan money supply merupakan faktor 

eksternal yang perlu segera disikapi karena sektor properti sangat rentan dengan 

perubahan yang terjadi pada ketiga variabel tersebut. Hasil penelitian di atas 

menunjukan bahwa nilai tukar dan money supply merupakan indikator perekonomian 

yang secara signifikan mempengaruhi harga saham sektor properti. Sedangkan untuk 

varibel suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham sektor 

property. Kenaikan nilai tukar dan dan kenaikan money supply akan berdampak 
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positif pada harga saham sektor properti. Apresiasi rupiah berpengaruh pada 

mengurangnya beban hutang yang harus ditanggung perusahaan karena adanya 

pengurangan beban hutang jika dikonversi dalam rupiah. Kenaikan jumah uang 

beredar juga akan mengakibatkan peningkatan harga saham sektor properti karena 

masyarakat akan mencari cara untuk mengalokasikan dana mereka. Sehingga 

sebelum berinvestasi investor sebaiknya juga melakukan analisis terhadap 

perkembangan atau perubahan jumlah uang beredar.  

Kondisi ini akan mempengaruhi keuntungan perusahaan, yang kemudian 

berpengaruh pada keuntungan investasi yang diterima investor. Jika keuntungan 

investasi rendah, maka minat investor pada saham-saham property akan berkurang, 

sehingga pada akhirnya kan mempengaruhi harga saham sektor properti. 

Perubahan-perubahan yang terjadi baik berupa kenaikan maupun penurunan 

pada variabel-variabel penelitian ini, yaitu suku bunga, nilai tukar dan money supply 

dapat digunakan untuk memproyeksi harga saham sektor properti karna perubahan-

perubahan tersebut dapat mencerminkan perubahan harga saham sektor properti. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, 

maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :  

1. Variabel suku bunga secara parsial tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan  terhadap harga saham sektor properti di BEI periode 2008-

2011. Hal ini dapat menunjukan bahwa variable suku bunga belum 

menjadi pertimbangan bagi investor untuk mengambil keputusan investasi 

yang pada akhirnya tidak mempengaruhi harga saham. 

2. Variabel nilai tukar secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan 

positif terhadap harga saham properti di BEI periode 2008-2012. Pengaruh 

positif  menandakan bahwa menguatnya nilai tukar mata uang rupiah 

terhadap dollar dapat berakibat pada peningkatan harga saham..  

3. Variabel money supply secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan 

positif terhadap harga saham properti di BEI periode 2008-2012. Hal ini 

menunjukan bahwa ketika money supply meningkat, harga saham juga 

akan meningkat. Hal ini dikarenakan semakin banyak uang yang beredar 

ditangan masyarakat maka akan menyebabkan masyarakat mencari cara 

untuk mengalokasikan dana mereka. 
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4. Variabel suku bunga, nilai tukar dan money supply secara simultan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terhadap harga saham  sektor 

properti di BEI periode 2008-201. Hal ini menunjukan ketika variabel 

suku bunga, nilai ukar dan money supply digunakan secara bersama-sama 

dalam kegiatan perusahaan, maka akan meningkatkan harga saham 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut:  

1. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel bebas dimana keempat 

variabel tersebut adalah faktor makro, sedangkan harga saham juga  

dipengaruhi oleh faktor non makro, sehingga disarankan analisis harga 

saham tidak hanya dengan melihat ketiga variabel tersebut tetapi juga 

memperhatikan variabel lain. 

2. Bagi Peneliti  selanjutnya,  dengan  penelitian ini diharapkan  peneliti  

selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih lanjut berkaitan dengan  

faktor-faktor  yang  mempengaruhi  harga saham. Dengan menambahkan 

periode penelitian terbaru,  mengganti  objek  penelitian  pada  sektor atau  

indeks  yang  lain  dan  menambah  variabel penelitian seperti inflasi, 

kinerja perusahaan dan faktor  fundamental  lain. 

3. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal pengumpulan data. Data 

yang digunakan hanyalah berasal dari informasi-informasi eksternal dan 
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data-data sekunder. Oleh sebab  itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan  

agar penelitian selanjutnya menggunakan data-data yang lebih kompleks.    

4. Bagi Investor, dapat lebih memperhatikan faktor fundamental dan variabel  

ekonomi makro dalam berinvestasi, karena prospek perusahaan sangat 

tergantung dari keadaan ekonomi secara keseluruhan tanpa mengabaikan 

faktor makro ekonomi itu sendiri.  

5. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan 

untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja perusahaan 

dengan lebih maksimal 
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LAMPIRAN 

  HargaSaham Sukubunga  NilaiTukar MoneySupply 

ASRI 3,912023005 0.0925 9,184058734 14,45517204 

  4,65396035 0.065 9,25530053 14,57696277 

  5,686975356 0.065 9,119577388 14,71948521 

  6,131226489 0.06 9,084769176 14,87233511 

  6,396929655 0.0575 9,15161635 15,01083961 

ELTY 4,276666119 0.0925 9,184058734 14,45517204 

  5,262690189 0.065 9,25530053 14,57696277 

  5,056245805 0.065 9,119577388 14,71948521 

  4,779123493 0.06 9,084769176 14,87233511 

  3,988984047 0.0575 9,15161635 15,01083961 

BKDP 3,912023005 0.0925 9,184058734 14,45517204 

  5,030437921 0.065 9,25530053 14,57696277 

  4,753590191 0.065 9,119577388 14,71948521 

  4,744932128 0.06 9,084769176 14,87233511 

  4,477336814 0.0575 9,15161635 15,01083961 

BSDE 4,553876892 0.0925 9,184058734 14,45517204 

  6,779921907 0.065 9,25530053 14,57696277 

  6,802394763 0.065 9,119577388 14,71948521 

  6,887552572 0.06 9,084769176 14,87233511 

  7,012115294 0.0575 9,15161635 15,01083961 

CTRA 5,214935758 0.0925 9,184058734 14,45517204 

  6,184148891 0.065 9,25530053 14,57696277 

  5,857933154 0.065 9,119577388 14,71948521 

  6,29156914 0.06 9,084769176 14,87233511 

  6,684611728 0.0575 9,15161635 15,01083961 

KPIG 5,768320996 0.0925 9,184058734 14,45517204 

  5,752572639 0.065 9,25530053 14,57696277 

  5,978885765 0.065 9,119577388 14,71948521 

  6,536691598 0.06 9,084769176 14,87233511 

  7,313220387 0.0575 9,15161635 15,01083961 

KIJA 3,912023005 0.0925 9,184058734 14,45517204 

  4,779123493 0.065 9,25530053 14,57696277 

  4,787491743 0.065 9,119577388 14,71948521 

  5,247024072 0.06 9,084769176 14,87233511 
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  5,298317367 0.0575 9,15161635 15,01083961 

LPKR 6,684611728 0.0925 9,184058734 14,45517204 

  6,234410726 0.065 9,25530053 14,57696277 

  6,522092798 0.065 9,119577388 14,71948521 

  6,492239835 0.06 9,084769176 14,87233511 

  6,907755279 0.0575 9,15161635 15,01083961 

BKSL 4,189654742 0.0925 9,184058734 14,45517204 

  4,574710979 0.065 9,25530053 14,57696277 

  4,691347882 0.065 9,119577388 14,71948521 

  5,579729826 0.06 9,084769176 14,87233511 

  5,241747015 0.0575 9,15161635 15,01083961 

SMRA 5,111987788 0.0925 9,184058734 14,45517204 

  6,396929655 0.065 9,25530053 14,57696277 

  6,993932975 0.065 9,119577388 14,71948521 

  7,122866659 0.06 9,084769176 14,87233511 

  7,549609165 0.0575 9,15161635 15,01083961 
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