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ABSTRAK 

 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan 

keadaan ekonomi pada suatu negara. Semakin baik Indeks Harga Saham Gabungan, maka semakin 

baik pula perekonomian pada suatu negara tersebut. Di Indonesia Indeks Harga Saham Gabungan 

mengalami nilai yang fluktuatif dalam rentan waktu tiga belas tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis Determianan Variabel Moneter terhadap Indeks Harga Saham di Inonesia pada 

periode 2005-2018. Variabel Moneter yang digunakan adalah Inflasi dan BI Rate serta terdapat juga 

variabel pendukung seperti American Dollar dan Politik. Kebijakan Moneter dari pemerintah 

Indonesia memiliki dampak penting terhadap bagaimana negara-negara ini mengelola pasar 

modalnya. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi 

dengan perumusan pengaruh antar variabel. Hasil menunjukkan bahwa Variabel Moneter (Inflasi 

dan BI Rate), American Dollar, dan Politik memilki pengaruh yang negatif terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan, namun hanya variabel Inflasi yang memiliki pengaruh yang signifikan. 
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PENDAHULUAN 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

merupakan salah satu indikator yang digunakan 

investor untuk melihat kondisi perekonomian 

suatu negara. Pergerakan nilai Indeks Harga 

Saham Gabungan akan menunjukan situasi pasar 

yang sedang terjadi. Pasar yang sedang aktif 

ditunjukan dengan Indeks Harga Saham 

Gabungan yang mengalami kenaikan sedangkan 

pasar yang lesu ditunjukkan dengan penurunan 

nilai Indeks Harga Saham Gabungan. Melihat hal 

ini maka dilakukan penelitian mengenai faktor 

yang mempengaruhi Indeks Harga Saham 

Gabungan yaitu Inflasi, BI Rate, American 

Dollar, dan Politik. Menurut Widoatmojo (1996) 

Indeks Harga Saham Gabungan merupakan 

ringkasan dari dampak simultan dan kompleks 

atas berbagai macam faktor yang berpengaruh, 

terutama fenomena-fenomena ekonomi. Bahkan 

dewasa ini Indeks Harga Saham Gabungan 

dijadikan barometer kesehatan ekonomi suatu 

negara dan sebagai landasan analisis statistik atas 

kondisi pasar terakhir (current market). Dapat 

disimpulkan bahwa ketika Inflasi dan BI Rate 

mengalami peningkatan maka akan 

menimbulkan sinyal negatif bagi para investor di 

pasar modal karena ketika Inflasi dan BI Rate 

mengalami peningkatan maka akan menurunkan 

minat investor untuk berinvestasi. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengaruh Inflasi Terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) 

Yusup (2012), mengemukakan ada dua pendapat 

mengenai hubungan antara tingkat Inflasi dengan 

harga saham. Pendapat pertama menyatakan 

bahwa ada korelasi positif antara Inflasi dengan 

harga saham (demand pull inflation) yaitu Inflasi 

yang terjadi karena adanya kelebihan permintaan 

atas jumlah barang yang tersedia. Pada keadaan 

ini perusahaan dapat membebankan peningkatan 

biaya kepada konsumen dengan proporsi yang 

lebih besar sehingga keuntungan perusahaan 

meningkat. Dengan demikian, akan 

meningkatkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar deviden dan akan memberikan 

penilaian positif pada harga saham. Pendapat 

yang kedua menyatakan bahwa ada korelasi 

negatif antara Inflasi dengan harga saham. 

Pendapat ini didasarkan pada asumsi bahwa 

Inflasi yang terjadi adalah (cost push inflation), 

yaitu Inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya 

produksi, dengan adanya kenaikan harga bahan 

baku dan tenaga kerja, sementara perekonomian 

dalam keadaan Inflasi maka produsen tidak 

mempunyai keberanian untuk menaikkan harga 

produknya. 

Pengaruh BI Rate Terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) 

Tingkat BI Rate SBI merupakan salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi harga 

saham. Secara umum BI Rate SBI bisa 

mempengaruhi BI Rate deposito yang 

merupakan salah satu alternatif bagi investor 

untuk mengambil keputusan dalam menanamkan 

modalnya. Jika BI Rate SBI yang ditentukan 

meningkat, investor akan mendapat hasil yang 

lebih besar atas BI Rate deposito yang 

ditanamkan sehingga investor akan cenderung 

untuk mendepositokan modalnya dibandingkan 

menginvestasikan dalam saham. Hal ini 

mengakibatkan investasi di pasar modal akan 

semakin turun dan pada akhirnya berakibat pada 

melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan. 

Pengaruh American Dollar Terhadap Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) 

American Dollar merupakan BI Rate terkini dari 

negara-negara utama di seluruh dunia, yang 

ditetapkan oleh masing-masing bank sentral. 

Pada penelitian ini kami menerapkan sistem BI 

Rate internasional amerika atau disebut 

American Dollar adalah kurs referensi harian 

dari BI Rate yang ditawarkan dalam pemberian 

pinjaman tanpa jaminan oleh suatu bank kepada 

bank lainnya di pasar uang Amerika. 

Pengaruh Politik Terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) 

Usai tahun pemilu 2014, misalnya, 

aliran masuk modal asing mencapai USՖ 26 

miliar dalam setahun. Aliran tersebut meningkat 

di tengah ketidakpastian global. Sementara pada 

masing-masing mencapai USՖ 20 miliar dan 

USՖ 21 miliar. Meski pada tahun politik faktor 

politik memang tidak terlalu dikhawatirkan oleh 

investor seperti halnya kondisi ekonomi global. 

Terkait kondisi politik saat ini responden 

investor institusi menyakini bahwa saat ini 

politik dalam negeri dalam kondisi yang stabil 

terlepas dari dinamika yang berkembang di 

masyarakat.  

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

penelitian dilakukan di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dengan menggunakan data-

data  yang dipublikasikan oleh BPS Nasional dan  

Bank Indonesia yang memiliki kaitan dengan 

obyek periode 2005-2018. Obyek dalam 

penelitian ini yaitu Indeks Harga Saham 

Gabungan, American dollar, BI Rate, Inflasi, dan 

Politik pada waktu Pemilu di  Indonesia Periode 

2005-2018. 

Model Analisis Data 

Model Estimasi 

Metode analisis data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah model 

regresi berganda. Analisis regresi adalah studi 

ketergantungan dari variabel dependen pada satu 



atau lebih variabel lain, yaitu variabel 

independen. Penelitian ini menggunakan analisis 

berganda dengan data runtut waktu (time series). 

Analisis data dilakukan dengan bantuan Uji 

Statistik dengan tujuan untuk melihat pengaruh 

variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependennya. 

𝑌𝑖𝑡= 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑛𝑓𝑙𝑖𝑡 + 𝛽2𝐵𝑟𝑖𝑡 + 𝛽3𝐴𝑑𝑖𝑡 + 

𝛽4𝑃𝑙𝑡𝑘𝑖𝑡 + 𝔲𝑖𝑡 

Ket:  

Y  =IHSG (rupiah) 

𝛽1, 𝛽2  =Parameter 

𝛽0   = Kostanta 

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑖𝑡    = Inlasi (persen) 

𝐵𝑟𝑖𝑡   = BI Rate (persen) 

𝐴𝑑𝑖𝑡   = American dollar (persen) 

𝑃𝑙𝑡𝑘𝑖𝑡  = Politik (Dummy Pemilu) 

𝔲𝔦𝑡   =  Error Term 

Hasil dan Pembahasan 

Uji Regresi Linier Berganda 
Variabel Koefisien 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  

Konstanta 

Inflasi 

BI Rate 

American 

Dollar 

Politik 

Adj R 

9. 601972 

-.0840936 

-.0068338 

-.2637465 

-.0521334 

0.5679 

12.16 

-2.96 

-0.84 

-1.72 

-0.16 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi  pada 

tabel satu, yaitu : 

 𝑌𝑖𝑡= 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑛𝑓𝑙𝑖𝑡 + 𝛽2𝐵𝑟𝑖𝑡 + 𝛽3𝐴𝑑𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝑙𝑡𝑘𝑖𝑡 

+ 𝔲𝑖𝑡 , maka persamaan regresi diperoleh : 

 IHSG = 9. 601– 0.084 Inf - 0.683 Br - 0.263 Ad 

- 0.052 Pltk + 𝔲𝑖𝑡 , 

Nilai konstanta sebesar 9. 601972, menyatakan 

bahwa jika variabel independen dianggap 

konstan, maka Indeks Harga Saham Gabungan 

akan meningkat sebesar 9. 6 persen. Koefesien 

regresi Inflasi  sebesar -.0840936yang artinya 

jika Inflasi meningkat sebesar 1 persen , maka 

Indeks Harga Saham Gabungan akan menurun 

sebesar 8 persen. Koefesien regresi BI Rate 

sebesar -.0068338 yang artinya jika BI Rate  

meningkat sebesar persen, maka Indeks Harga 

Saham Gabungan akan menurun sebesar 0,6 

persen. Koefesien regresi American dollar 

sebesar -.2637465 persen yang artinya jika 

American dollar   meningkat sebesar 1 persen  

maka Indeks Harga Saham Gabungan akan 

menurun sebesar 26 persen. Koefesien regresi 

tahun politik sebesar -.0521334 yang artinya jika 

tahun politik meningkat sebesar 1 persen  maka 

Indeks Harga Saham Gabungan akan menurun  

sebesar 5 persen. 

Hasil Uji F (Uji Simultan) 
ANOVAa 

 

Model  F Sig. 

1 Model  5.27 0.0182 

Residual   

Total   

a. Dependent Variable: IHSG  

b. Predictors: (Constant), american dollar, BI Rate, Inflasi, 

tahun politik  

Dari hasil analisis data uji f atau uji 

simultan atau uji keseluruhan variabel diperoleh 

Nilai f  5.27 dengan tingkat signifikansi 0.000 

dimana nilai signifikansi 0.0182 < 0,05 yang 

diartikan bahwa secara simultan hubungan antara 

variabel  Inflasi, BI Rate, American Dollar, tahun 

Politik memiliki hubungan yang signifikan 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di 

indonesia. 

Uji Parsial ( Uji t) 

 
Tabel uji t menunjukkan bahwa variabel Inflasi, 

BI Rate, American Dollar dan Politik memilki 

pengaruh yang negatif terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan di Indonesia. Namun, variabel 

yang memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Indeks Harga Saham Gabungan yaitu variabel 

Inflasi. Artinya, hal ini menandakan bahwa 

ketika variabel Inflasi, BI Rate, American Dollar, 

dan Politik mengalami penurunan maka Indeks 

Harga Saham Gabungan mengalami peningkatan 

dan begitupula sebaliknya. 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Model Summary 

Model 

1 

R Square 

.7009 

Adjusted R 

Square 

.5679 

Nilai koefiesien determinasi sebesar 0,7009 hal 

ini berarti variabel independen dapat 

menjelaskan variabel dependen sebesar 70 

persen. Artinya pengaruh BI Rate internasional, 

BI Rate Indonesia, Inflasi, dan Politik terhadap 

Indeks Harga Saham Gabungan  sebesar 70 

persen. Sedangkan 30 persen dijelaskan oleh 

variabel lain diluar model penelitian ini. 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Heteroskedastisitas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons     9.601972   .7898803    12.16   0.000     7.815139    11.38881

        var5    -.0521334    .324896    -0.16   0.876    -.7870993    .6828325

        var4    -.0840936    .028381    -2.96   0.016    -.1482959   -.0198914

        var3    -.0068338   .0081596    -0.84   0.424    -.0252921    .0116245

        var2    -.2637465   .1533617    -1.72   0.120    -.6106749    .0831818

                                                                              

        IHSG        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    3.96299705    13  .304845927           Root MSE      =  .36292

                                                       Adj R-squared =  0.5679

    Residual    1.18541269     9  .131712521           R-squared     =  0.7009

       Model    2.77758436     4   .69439609           Prob > F      =  0.0182

                                                       F(  4,     9) =    5.27

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      14



 

 

Berdasarkan grafik scatterplot terlihat bahwa 

plot menyebar secara acak dimaupun di bawah 

angka nol pada sumbu Regression Stu-entized 

Residual. Oleh karena itu, berdasarkan 

heterokedastisitas menggunakan metode analisis 

grafik dinyatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Multikolinearitas 
  C0llinearity Stastistics 

Model   Tolerance VIF 

1. (Constant)   

 American 

Dollar 

.158 6.403 

 BI Rate .128 7.799 

 Inflasi .786 1.272 

 Politik  .728 1.374 

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada 

Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa nilai Tolerance 

masing-masing variabel independen lebih besar 

dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Hal ini 

menunjukkan dalam model regresi tidak terjadi 

multikolinieritas. 

Uji Nomalitas 

 

 

 

 

 

 

Hasil pengujian menunjukka bahwa titik-titik 

berada di sekitar garis diagonal dan 

penyebarannya masih berada disekitar garis 

diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi secara normal. 

Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 

Mod

el 

R R 

Squ

are 

Adjuste

d R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin- 

watson 

      

1. .837a .70

1 

.568 .15762 1.463 

uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin-Watson 

(DW) sebesar 1.463, berarti nilai DW berada 

diantara -2 sampai 2 (-2 < 1.463 < 2) maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Dengan 

terpenuhnya uji asumsi klasik seperti yang telah 

dipaparkan maka analisis regresi layak 

dipergunakan dalam model penelitian karena 

persyaratan statistik terpenuhi.  

PENUTUP 

Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, 

artikel  yang berjudul “Determinan variabel 

moneter terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan di Indonesia” dapat ditarik 

kesimpulan bahwa secara parsial ketika variabel 

Inflasi, BI Rate, dan American dollar dan Politik 

mengalami penurunan maka Indeks Harga 

Saham Gabungan mengalami peningkatan yang 

signifikan dan begitupula sebaliknya. Namun, 

variabel inflasi mempunyai pengaruh yang 

negatif dan signifikan terhadap variabel Indeks 

Harga Saham Gabungan. Hal ini menandakan 

bahwa pengaruh negatif yang ditimbulkan 

variabel Inflasi sangat penting untuk dikaji lebih 

dalam. Secara simultan Inflasi, BI Rate, 

American dollar, dan tahun Politik memilki 

pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan. 

Saran Model  yang dikembangkan dalam 

penelitian ini masih terbatas karena hanya 

melihat pengaruh dari beberapa variabel seperti 

Inflasi, BI Rate, American Dollar, dan Politik 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di 

Indonesia. Penelitian selanjutnya di harapkan 

menggunakan data yang relevan dan dalam 

rentan waktu jangka panjang. Penelitian ini 

hanya menggunakan variabel ekonomi makro 

sebagai ukuran kinerja Indeks Harga Saham 

Gabungan, padahal masih banyak faktor lain 

yang bisa mempengaruhi objek penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


