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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. 
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Introduction: 

Fungsi utama dari pasar modal adalah untuk memperoleh keuntungan dari pertukaran 

saham yang dilakukan penjual dan pembeli dengan tujuan memperdagangkan saham dan 

sekuritas lainya yang diterbitkan oleh perusahaan trading yang sudah di publikasikan (Monther 

& Kaothar, 2010). Untuk urusan pertukaran, harga saham berubah tergantung dari aktifitas yang 
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dipaksa oleh permintaan dan penawaran. Jika ada permintaan yang tinggi terhadap saham,  

harganya akan naik. Kebaikanya, jika ada lebih banyak orang yang ingin menjual daripada 

membeli, pasar akan mengalami excess supply (seller) dibandingkan demand (buyers) dan efek 

dari ini akan mendorong harga ke bawah yang mengharuskan pasar untuk beroprasi secara bebas 

Tetapi, hanya dalam jumlah sedang penelitian empiris telah dilakukan untuk menguji 

hubungan antara suku bunga, nilai tukar dan money supply terhadap harga saham. Hubungan 

yang rumit mengenai konstruksi ini belum sepenuhnya terungkap dan dipahami. Juga, studi 

empiris dari aliran pemasaran dan ekonomi telah menghasilkan penemuan yang bertentangan 

mengenai peran suku bunga, nillai tukar dan money supply dalam menentukan harga saham 

Untuk itu, penelitian ini mencoba untuk mengurangi kesenjangan ini dengan menyelidiki 

keterkaitan antara tiga konstruksi variable makroekonomi terhadap harga saham sektor properti. 

Pendekatan yang digunakan oleh penulis melibatkan pertimbangan suku bunga, nilai tukar dan 

money supply terhadap harga saham dengan objek penelitian saham-saham properti yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia. Maka, Secara khusus berikut empat pertanyaan penelitian yang 

diteliti adalah: 

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. Literature Review 

1.1 Suku Bunga 

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  
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dalam  perekonomian,  khususnya  dalam  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. 

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.  

1.2 Nilai Tukar 

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. 

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) 
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1.3 Jumlah Uang Beredar (Money Supply) 

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

berfungsi sebagai  alat  tukar  yang  diterima  umum.  Uang juga merupakan alat 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) 

 

1.4 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 
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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. 

2. Hypothesis dan Model Penelitian 

Penelitian ini merupakan replikasi dari Aroni, 2010. Pembahasan yang dilakukan 

mengenai  FACTORS INFLUENCING STOCK PRICES FOR FIRMS LISTED IN THE 

NAIROBI STOCK EXCHANGE di Kenya. Dari model tersebut maka peneliti ingin melakukan 

penelitian terhadap Suku Bunga, Nilai Tukar dan Money Supply terhadap Harga Saham Sektor 

Properti yang tercatat di BEI 

2.1 Hubungan Tingkat bunga dengan Investasi 

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 harga saham akan mengalami penurunan 

seiring dengan kenaikan suku bunga SBI. Secara teoritis juga jika suku bunga SBI mengalami 

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. 

Berdasarkan fakta tersebut maka digunakan hypothesis sebagai berikut : 

H1:     Suku Bunga memiliki hubungan yang signifikan terhadap Harga Saham Sektor 

Properti 

2.2 Nilai Tukar Rupiah dan Harga Saham 

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 
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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. Berdasarkan fakta tersebut 

maka digunakan hypothesis sebagai berikut : 

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

Properti 

2.3 Jumlah Uang Beredar (Money Supply) dan Harga 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) 

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. Oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut maka digunakan 

hypothesis sebagai berikut : 

H3:   Jumlah Uang Beredar memiliki hubungan yang signifikan terhadap Harga Saham 

Sektor Properti 
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Berdasarkan pengembangan hypothesis yang telah diuraikan sebelumnya , maka dapat 

diilustrasikan model penelitian sebagai berikut: 

 

     H1 

      H2 

     H3 

 

Gambar 1. Model Penelitian 

(Sumber : Aroni, 2010) 

 

3. Metodologi Penelitian 

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. 

Suku Bunga 

Nilai Tukar 

Money Supply 

IHS Sektor 

Properti 
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Berdasarkan tujuannya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengujian hipotesis 

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

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. 

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 

Adapun ringkasan definisi operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini : 
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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  uang  yang  beredar  

ditangan 

masyarakat. (Sri,2010) 

M = 
   

 
 

Dimana:  

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 = 
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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. 

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 

http://lib.ibs.ac.id/index.php?author=%22Brigham%2C+Eugene+F.%22&search=Search
http://lib.ibs.ac.id/index.php?author=%22Brigham%2C+Eugene+F.%22&search=Search
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(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).  

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. 

3.9 Penentuan 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 antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu, atau hasil analisis regresi 
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dianggap berlaku pada semua objek pada semua waktu (Winarno, 2011). 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). Masalah yang diatasidengan 

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).  

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 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 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).  
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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.  

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.  

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).  

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 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. 
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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. 

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).  

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.  

4. Hasil Penelitian 

4.1 Deskriptif Statistik 

Dapat dilihat pada tabel, 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 
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untuk nilai tukar dan money supply 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. 

4.2.3 Penentuan Model Regresi Data Panel  

4.2.3.1 Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect 

 Berdasarkan uji Chow pada tabel 4.4, 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 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 

 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 probabilitas Hausman sebesar 
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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). 

4.2.4.1 Uji Multikolinearitas     

 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. 
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4.2.4.2 Uji 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.  

4.2.4.3 Uji Autokorelasi 

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 

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 

4.2.6 Pengujian Hipotesis 

4.2.6.1 Uji t (Parsial) 

Hipotesis 1 :  

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 
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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 :  

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 mengindikasikan bahwa variabel nilai tukar 

secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham sektor properti 

Hipotesis 3 :  

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) 

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 

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 
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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. 

5. Kesimpulan  

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.  

2. Variabel nilai tukar secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap 

harga saham properti di BEI periode 2008-2012.  

3. Variabel money supply secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan positif 

terhadap harga saham properti di BEI periode 2008-2012. 

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.  

6. 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. 
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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 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 

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 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber : Data diolah penulis 
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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



 
 

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 

Tabel 4.6 

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 

Tabel 4.7 

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 

 

 

 

 



 
 

Tabel 4.8 

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 

Tabel 4.9 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 4.11 

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 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 4.12 

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 

Tabel 4.13 

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 

Tabel 4.14 

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 

 


