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ABSTRAK  

 

ANALISIS PENGARUH TINGKAT INFLASI,  
SUKU BUNGA SBI, DAN KURS TUKAR USD/IDR  

TERHADAP INDEKS LQ-45  
(PERIODE 2006-2008)  

 

Oleh:  
Sarah Riandita Sumarsono  

 
Dosen Pembimbing:  

M. T. Sabirin SE., MBA., Ak  
 

Investasi dalam pasar modal dapat memberikan hasil, dan juga 
mengandung risiko. Besar kecilnya risiko di pasar modal sangat dipengaruhi oleh 
kondisi dalam negeri dan luar negeri yang terjadi. Pada tahun 2006 hingga 2007 
kondisi pasar modal Indonesia mengalami kondisi bullish, dan pada pertengahan 
tahun 2008 pasar modal mengalami kondisi bearish. Hal tersebut merupakan 
salah satu imbas dari terjadinya krisis global yang diawali dengan krisis Subprime 
Mortgage di Amerika Serikat. Indonesia sebagai negara berkembang terpengaruh 
oleh kondisi perekonomian negara maju, walaupun secara fundamental kondisi 
makro perekonomian Indonesia masih cukup baik. Beberapa faktor makro 
ekonomi yang dapat mempengaruhi harga saham adalah tingkat inflasi, suku 
bunga SBI, dan kurs tukar USD/IDR.  

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi, suku 

bunga SBI, dan kurs tukar USD/IDR terhadap indeks LQ-45. Analisis data yang 
digunakan adalah metode regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa Tingkat Inflasi, Suku Bunga SBI, dan Kurs Tukar USD/IDR 
secara parsial (sendiri) maupun simultan (bersama-sama) berpengaruh tehadap 
Indeks LQ-45. Ketiga variabel independen ini memiliki pengaruh yang negatif 
terhadap Indeks LQ-45.  
 

 

 

Kata kunci: tingkat inflasi, suku bunga SBI, kurs tukar USD/IDR,  

 

 



ABSTRACT 

 

ANALYSIS THE INFLUENCE OF INFLATION RATE,  
INTEREST RATE OF SBI, AND USD/IDR EXCHANGE RATE  

TO LQ-45 INDEX  
(PERIOD IN 2006-2008)  

 

By:  
Sarah Riandita Sumarsono  

 
Advisor Lecturer:  

M. T. Sabirin SE., MBA., Ak.  
 

Investment in capital market yields return, although contained risk. Risk 
measurement in capital market influenced by internal and external country 
conditions. In 2006 until 2008 capital market condition in Indonesia has bullish 
and bearish conditions. It is the effect of global crisis which Subprime Mortgage 
is the beginner. Indonesia as development country influenced by economic 
condition in, even though basicly economic condition in Indonesia still good. The 
several macroeconomics factor that influence stock price is inflation rate, interest 
rate of SBI, and exchange rate of USD/IDR.  

This research has a purpose to know the influence of inflation rate, SBI 
rate, and USD/IDR exchange rate to LQ-45 index. Data analysis that used is 
doubled linear regression method. The result of this research showed that 
inflation rate, SBI rate, and USD/IDR exchange rate have significant impact to 
LQ-45 index as partial an simultaneous. All of the independent variable have a 
negative influence to LQ-45 index.  
 

 

 

Key words: inflation rate, SBI rate, USD/IDR exchange rate  

 
 

 

 

 



BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pada akhir tahun 2007, muncul kerisauan mengenai hadirnya kembali 

krisis ekonomi yang disertai dengan depresi panjang sebagaimana terjadi pada 

tahun 1930-an. Pada tahun 2008, dampak krisis kredit perumahan di AS telah 

merembet ke berbagai sektor sehingga menimbulkan kepanikan dari para pelaku 

ekonomi terutama di pasar finansial, dan juga meningkatkan ketidakpastian 

global.   

 Terkait dengan risiko resesi perekonomian AS yang kemudian disusul 

dengan risiko perlambatan ekonomi global, dinamika perekonomian Indonesia 

akan dipengaruhi oleh dua mekanisme yakni melalui jalur perdagangan (trade 

channel) dan melalui jalur aliran modal (capital channel) yang umumnya 

berwujud aliran modal jangka pendek. Karena prospek perekonomian AS 

menurun, maka kinerja perusahaan juga akan menurun. Akibatnya, harapan para 

investor terhadap emiten akan menurun pula, sehingga mereka memilih untuk 

menarik dananya dari pasar modal Indonesia untuk mengatasi krisis yang terjadi 

di negaranya.  

Pasar modal Indonesia masih tergolong pasar modal yang transaksinya 

tipis (thin market), yakni pasar modal yang sebagian sekuritasnya tidak aktif 

diperdagangkan. Indeks LQ-45 yang dibentuk dari 45 saham dengan likuiditas 

tinggi dan juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar digunakan oleh investor 

untuk mempermudah melihat aktif tidaknya pasar.    
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Negara Indonesia mendapat pengaruh yang cukup besar dari krisis 

keuangan global. Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk menutupi 

dampak dari krisis ini, dengan menaikkan tingkat suku bunga, harga bahan bakar 

minyak, maupun memperketat lalu lintas mata uang asing.  

Pasar modal memiliki peranan penting bagi perekonomian Indonesia. 

Indeks LQ-45 merupakan salah satu indeks harga saham yang dapat dijadikan 

sebagai salah satu indikator ekonomi di Indonesia. Pergerakan indeks sangat 

dipengaruhi oleh ekspektasi investor terhadap kondisi fundamental negara 

maupun global. Adanya informasi baru akan mempengaruhi indeks LQ-45 karena 

ekspektasi dari investor itu terpengaruh juga. Fluktuasi yang terjadi secara 

langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap pertimbangan investor 

dalam mengambil keputusan investasi, terutama terkait dengan ekspektasi investor 

akan return yang diperoleh.  

 Pergerakan indeks LQ-45 dipengaruhi oleh banyak hal. Beberapa faktor  

diantaranya adalah kondisi makro dan politik ekonomi yang merupakan faktor-

faktor fundamental suatu negara seperti inflasi, suku bunga, maupun kurs tukar 

USD/IDR yang dianggap dapat berpengaruh terhadap pergerakan indeks  (Dwi A, 

2004).  

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh 

faktor-faktor makro ekonomi yang mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG). Manurung (1996) melakukan penelitian mengenai pengaruh faktor 

domestik dan faktor luar negeri (asing) terhadap pergerakan Indeks Harga Saham 

Gabungan. Faktor domestik diproksi oleh inflasi, PDB, uang beredar, kurs tukar, 

dan SBI. Sedangkan faktor asing diproksi oleh Indeks Dow Jones, Indeks Hang 



Seng, Fed Rate, dan minyak mentah. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa 

faktor domestik tidak berpengaruh terhadap pergerakan IHSG. Sedangkan faktor 

asing (Indeks Hang Seng dan harga minyak mentah dunia) memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap pergerakan IHSG.  

Ajayi dan Mougoue (1996) juga menggunakan variabel makro ekonomi 

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

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

Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Hasil penelitiannya 

menunjukkan hubungan yang signifikan antara nilai tukar dan harga saham (pasar 

modal dan pasar uang).   

Gupta (2000) melakukan penelitian di Indonesia mengenai hubungan 

kausalitas antara tingkat bunga, nilai tukar, dan harga saham pada periode 1993-

1997. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan 

kausalitas antara tingkat bunga, nilai tukar, dan harga saham. Hasil ini bertolak 

belakang dengan Sitinjak dan Kurniasari (2003) yang menemukan bahwa nilai 

tukar dan tingkat bunga SBI berpengaruh terhadap IHSG. 

Sudjono (2002) meneliti keseimbangan dan hubungan simultan antara 

variabel makro ekonomi yakni tingkat bunga deposito, SBI, jumlah uang beredar, 

nilai tukar Rupiah, dan inflasi terhadap IHSG di Bursa Efek Jakarta dengan 

metode VAR dan ECM.  Hasilnya menunjukkan bahwa variable Rupiah, Depo 1 

dan SBI  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks harga saham. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ajayi dan Mougue (1996).   

Sitinjak dan Kurniasari (2003) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

variabel SBI, IHK, dan kurs terhadap pasar saham (IHSG). Mereka 



menyimpulkan bahwa jika kurs (nilai tukar US Dollar terhadap Rupiah) naik satu 

satuan berarti akan terjadi penurunan indikator pasar (IHSG) saham sebesar satu 

satuan. Terutama sekali pada saat kondisi pasar sedang bearish. Sedangkan pada 

pasar sedang bullish, indikator pasar saham dan indikator pasar uang secara 

bersama-sama berpengaruh positif. Terutama pada indikator pasar uang SBI, 

signifikan positif untuk mempengaruhi pasar saham. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian Ajayi dan Mougue (1996).  

Octavia (2007) dalam penelitiannya tentang analisis pengaruh nilai tukar 

Rupiah/US$ dan tingkat suku bunga SBI terhadap IHSG, menyimpulkan bahwa 

secara parsial maupun simultan, nilai tukar Rupiah/US$ dan tingkat suku bunga 

SBI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IHSG.  

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa 

variabel makro ekonomi berpengaruh terhadap indeks harga saham di suatu 

negara. Hasil penelitian-penelitian terdahulu tersebut masih menunjukkan hasil 

yang kontradiktif dan hanya dilakukan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG). IHSG terbentuk dari seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia, sedangkan indeks LQ-45 terbentuk dari 45 saham-saham yang aktif 

diperdagangkan dapat digunakan investor untuk memudahkannya dalam melihat 

keaktifan pasar. Sehingga perlu dilakukan penelitian yang sejenis untuk mengkaji 

faktor-faktor yang mempengaruhi indeks LQ-45.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Sitinjak dan Kurniasari (2003). Penelitian ini menggunakan variabel indeks LQ-

45 sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan dua variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian Sitinjak dan Kurniasari (2003) dan 



mengganti satu variabel independen yang lain sehingga penelitian ini 

menggunakan tiga variabel independen yaitu variabel tingkat inflasi, suku bunga 

SBI, dan kurs tukar USD/IDR. Alasan dilakukan penelitian ini adalah untuk 

menganalisa pengaruh variabel makro ekonomi terhadap indeks LQ-45.  

Apabila dibandingkan dengan penelitian Sitinjak dan Kurniasari (2003), 

penelitian ini memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah studi 

empiris dilakukan pada saham Perusahaan Tercatat yang masuk dalam 

penghitungan Indeks LQ-45. Alasan pemilihan indeks LQ-45 adalah karena 

merupakan indeks harga saham yang terbentuk dari saham-saham perusahaan 

yang memiliki likuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi sehingga hasil analisis 

diharapkan dapat menggambarkan kondisi pada pasar modal di Indonesia.  

Perbedaan kedua, penelitian ini dilakukan dalam periode tahun 2006-2008 yang 

memungkinkan diperolehnya data terbaru sehingga diharapkan penelitian ini 

sesuai dengan kondisi saat ini serta didasarkan pada kebutuhan data yang akan 

digunakan dalam analisis data. Perbedaan Ketiga, penelitian ini mengganti 

variabel Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan tingkat inflasi. 

Variabel tingkat inflasi digunakan sebagai variabel independen yang 

menggantikan variabel IHK dalam penelitian ini karena tingkat inflasi didasarkan 

perkembangan harga eceran yang tercermin pada perkembangan Indeks Harga 

Konsumen (IHK) yang merupakan indeks harga sekelompok barang dan jasa yang 

dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat (dalam bentuk prosentase).  

Disamping perbedaan tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan yang 

sama dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu untuk menganalisis dan 



memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh variabel ekonomi terhadap indeks 

harga saham.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya maka permasalahan yang 

akan diteliti adalah apakah variabel tingkat inflasi, suku bunga SBI, dan kurs tukar 

USD/IDR berpengaruh terhadap indeks LQ-45?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 

pengaruh dari tingkat inflasi, suku bunga SBI, dan kurs tukar USD/IDR terhadap 

indeks LQ-45 baik secara parsial maupun simultan.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Dari hasil penelitian ini diharapkan:  

1. Bagi investor, diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam 

menggunakan informasi yang tersedia untuk pengambilan keputusan 

investasi.  

2. Bagi regulator, diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi 

para regulator untuk dapat mengambil kebijakan yang tidak merugikan 

investor.  

3. Sebagai masukan pemikiran bagi pihak lain yang ingin meneliti lebih 

lanjut untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru di bidang pasar 

modal.  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pasar Modal  

 Investasi adalah menempatkan uang atau dana pada saat ini dengan 

harapan untuk memperoleh keuntungan atas uang atau dana tersebut di masa yang 

akan datang. Tujuan dari seseorang (investor) melakukan investasi antara lain:  

1. Untuk meningkatkan nilai kekayaan. Maksudnya adalah dengan berinvestasi, 

seseorang akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan 

datang.  

2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam memilih 

perusahaan lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta 

miliknya tidak merosot nilainya karena digerogoti inflasi.  

3. Adanya dorongan untuk menghemat pajak. Hal ini terlihat dari beberapa negara 

di dunia banyak yang melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong 

tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan 

kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha 

tertentu.  

Investasi dapat dibedakan menjadi investasi pada aset-aset finansial 

(financial assets) dan aset-aset riil (real assets). Investasi pada aset-aset finansial 

dapat dilakukan di pasar uang, yang berupa sertifikat deposito, commercial paper, 

surat berharga pasar uang, dan lainnya. Dan dapat pula dilakukan di pasar modal, 

yang berupa saham, obligasi, waran, opsi, dan lain-lain. Sedangkan investasi pada 



aset riil dapat berupa pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan 

pertambangan, pembukaan perkebunan, dan lainnya.  

Pengertian pasar modal adalah pasar abstrak, sekaligus pasar konkret 

dengan barang yang diperjualbelikan adalah dana yang bersifat abstrak, dan 

bentuk konkretnya adalah lembar surat-surat berharga di bursa efek (Komaruddin, 

2004).  

Pasar modal merupakan sarana pembentuk modal dan akumulasi dana 

yang diarahkan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengarahan 

dana guna menunjang pembiayaan pembangunan nasional. Selain itu, pasar modal 

berperan untuk meningkatkan kebutuhan dana jangka panjang dengan menjual 

saham atau mengeluarkan obligasi.  

Menurut Dahlan Siamat (1999:216) dalam Irfani dan Akromul (2005) 

saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dapat digolongkan ke dalam 

tujuh kategori, yaitu:  

1. Blue-chips Stocks  

Merupakan saham-saham yang diterbitkan oleh beberapa perusahaan besar 

dan ternama di Indonesia. Saham-saham ini sangat aktif diperdagangkan di 

bursa, memiliki kinerja yang baik dalam membayar dividen dan memiliki 

capital gain yang besar.  

2. Growth Stocks  

Merupakan saham-saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan 

yang profitable, memiliki pertumbuhan kinerja fundamental dan pertumbuhan 

pasar yang baik, serta berkembang dengan reinvestasi laba. Saham-saham ini 

biasanya memiliki dividen kecil namun peluang capital gainnya besar.  



3. Emerging Growth Stocks  

Merupakan saham-saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang relatif 

kecil namun memiliki kinerja yang baik dalam kondisi ketidakpastian. Harga 

saham ini selalu berfluktuasi pada rentangan yang lebar dengan return dan 

risiko yang besar.  

4. Income Stocks  

Merupakan saham yang menjanjikan dividen besar dan proporsi pay-out 

yang melebihi proporsi reinvestasi. Namun saham ini kurang berfluktuasi dan 

memiliki capital gain yang kecil. Sehingga saham ini lebih cocok bagi 

investor penghindar risiko.  

5. Cyclical Stocks  

Merupakan saham yang diterbitkan oleh emiten yang beroperasi di bidang 

bisnis musiman. Saham ini memiliki capital gain yang berfluktuasi seiring 

dengan siklus bisnisnya. Dalam kondisi bisnis yang baik saham ini sangat 

menguntungkan, begitu pula sebaliknya.  

6. Defensive Stocks  

Merupakan saham yang diterbitkan oleh tipe perusahaan yang memiliki 

laba dan dividen yang stabil. Saham-saham ini memiliki risiko kecil dengan 

perkembangan harga yang relatif konstan walaupun dalam kondisi ekonomi 

yang tidak pasti.  

7. Speculative Stocks   

Merupakan saham-saham dengan ketidakpastian return, sangat berpotensi 

mengalami kerugian, dan pergerakan harganya tak menentu.  



 Sebagai investor harus rasional dalam menghadapi pasar jual beli saham. 

Selain itu, investor harus memiliki ketajaman perkiraan masa depan perusahaan 

yang sahamnya akan dibeli atau dijual.  

 

2.2 Efisiensi Pasar Modal  

2.2.1 Pengertian Efisiensi Pasar modal  

 Menurut Suad Husnan (1998:264) dalam Wijayanti (2001) pasar modal 

yang efisien adalah pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan 

semua informasi yang relevan. Semakin cepat informasi yang diperoleh investor 

tercermin pada harga sekuritas, semakin efisien pasar modal tersebut.  

 Pasar yang efisien dapat terwujud jika memenuhi beberapa kondisi berikut 

ini (Jones, 1997):  

1. Terdapat banyak investor yang rasional untuk memaksimalkan profit, 

yang secara aktif berpartisipasi dalam pasar dengan menganalisa, menilai 

dan memperdagangkan saham.  

2. Informasi dapat diperoleh tanpa biaya dan tersedia secara luas kepada 

partisipan pasar dalam waktu yang hampir bersamaan.  

3. Informasi dihasilkan secara acak dan pada dasarnya satu sama lain 

independen. 

4.  Investor bereaksi secara cepat dan penuh terhadap informasi baru, 

sehingga harga saham segera menyesuaikan.  

 

 

 



2.2.2 Bentuk – Bentuk Efisiensi Pasar  

 Bentuk efisiensi pasar dapat ditinjau dari segi ketersediaan informasinya 

atau dapat juga dilihat dari kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan 

keputusan berdasarkan analisis dari informasi yang tersedia.  

1. Efisiensi Pasar Secara Informasi  

Kunci utama untuk mengukur pasar yang efisien adalah hubungan antara 

harga sekuritas dengan informasi. Menurut Fama (1970) dalam Jogiyanto 

(2008:492) terdapat tiga macam bentuk efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam 

bentuk dari informasi, yaitu:  

a. Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas 

tercermin secara penuh (fully reflect) informasi masa lalu. Informasi masa 

lalu ini merupakan informasi yang sudah terjadi. Jika pasar efisien secara 

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

memprediksi harga sekarang. Ini berarti bahwa untuk pasar yang efisien 

bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu 

untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal.   

b. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semistrong form)  

Pasar dikatan efisien bentuk setengah kuat jika harga-harga sekuritas 

secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang 

dipublikasikan (all publicly available information) termasuk informasi 

yang berada di laporan-laporan keuangan emiten. Jika pasar efisien dalam 

bentuk setengah kuat, maka tidak ada investor yang dapat menggunakan 



informasi yang dipublikasikan untuk mendapatkan keuntungan tidak 

normal dalam jangka waktu yang lama.  

c. Efisiensi pasar bentuk kuat (strong form)  

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas 

secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang tersedia 

termasuk informasi yang privat. Jika pasar efisien dalam bentuk ini, maka 

tidak ada investor yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal 

(abnormal return) karena mempunyai informasi privat.  

 

2. Efisiensi Pasar Secara Keputusan   

Efisiensi pasar secara keputusan juga merupakan efisiensi pasar bentuk 

setengah kuat menurut versi Fama yang didasarkan pada informasi yang 

didistribusikan. Perbedaannya adalah jika efisiensi pasar secara informasi 

(informationally efficient market) hanya mempertimbangkan faktor ketersediaan 

informasi saja, maka efisiensi pasar secara keputusan (decisionally efficient 

market) mempertimbangkan faktor ketersediaan informasi dan kecanggihan 

pelaku pasar. Pasar yang efisien secara informasi belum tentu efisien secara 

keputusan. Untuk mengarah ke pasar yang efisien secara keputusan, maka 

pendidikan merupakan hal yang mutlak untuk membuat pelaku pasar menjadi 

canggih (sophisticated).  

  

2.3 Indeks Harga Saham di Indonesia  

 Indeks harga saham merupakan ringkasan dari pengaruh simultan dan 

kompleks dari berbagai macam variabel yang berpengaruh, terutama mengenai 



kejadian-kejadian ekonomi, selain itu kejadian sosial, politik, dan keamanan pun 

menjadi pertimbangan. Maka dari itu, indeks harga saham dapat dijadikan 

barometer kesehatan ekonomi suatu negara dan sebagai dasar melakukan analisis 

statistik atas kondisi pasar terakhir.   

 Menurut Fabozzi (2001:52) indikator pasar saham dapat mencakup seluruh 

atau sebagian saham yang diperdagangkan kepada masyarakat umum. Indeks 

pasar saham dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu indikator saham 

yang dihasilkan oleh sistem perdagangan berdasarkan seluruh saham yang 

diperdagangkan pada sistem tersebut, indeks yang dihasilkan oleh organisasi yang 

memilih saham secara subyektif untuk dimasukkan dalam indeks, dan indeks 

saham dimana pemilihan saham didasarkan pada ukuran obyektif seperti 

kapitalisasi pasar perusahaan.  

 Suatu indeks diperlukan sebagai sebuah indikator untuk mengamati 

pergerakan harga dari sekuritas-sekuritas. Hingga saat ini, Bursa Efek Indonesia 

memiliki beberapa indeks, yaitu:  

1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)  

IHSG pertama kali diperkenalkan pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan 

harga saham yang tercatat di bursa. IHSG meliputi pergerakan-pergerakan harga untuk 

saham biasa dan saham preferen. Indeks ini menggunakan seluruh saham yang 

tercatat di bursa sebagai komponen perhitungan indeks. Hari dasar perhitungan 

indeks adalah tanggal 10 Agustus 1982 dengan nilai 100.  

 
 
 
 
 
 



2. Indeks Sektoral  

Indeks sektoral BEI adalah sub indeks dari IHSG. Semua saham yang 

tercatat di BEI di klasifikasikan ke dalam sembilan sektor menurut klasifikasi 

industri yang telah ditetapkan BEI, yang diberi nama JASICA (Jakarta 

Industrial Classification). Ke sembilan sektor tersebut adalah:  

a. Sektor-sektor Primer (Ekstraktif) meliputi:  

1) Sektor 1 : Pertanian 

2) Sektor 2 : Pertambangan 

b. Sektor-sektor Sekunder (Industri Pengolahan/ Manufaktur) meliputi: 

1) Sektor 3 : Industri Dasar dan Kimia 

2) Sektor 4 : Aneka Industri 

3) Sektor 5 : Industri Barang Konsumsi 

c. Sektor-sektor Tersier (Industri Jasa/ Non-manufaktur) meliputi:  

1) Sektor 6 : Properti dan Real Estate 

2) Sektor 7 : Transportasi dan Infrastruktur 

3) Sektor 8 : Keuangan 

4) Sektor 9 : Perdagangan, Jasa dan Investasi  

 

3. Indeks Liquid-45 (Indeks LQ-45)  

Indeks ini merupakan indeks yang dapat digunakan oleh investor untuk 

memudahkannya dalam melihat keaktifan pasar karena terbentuk dari 45 

saham-saham yang aktif diperdagangkan. Pertimbangan yang mendasari 

pemilihan saham yang masuk dalam Indeks LQ-45 adalah likuiditas dan 

kapitalisasi pasar. Indeks LQ-45 dibentuk oleh Bursa Efek Indonesia.  



 Kriteria Pemilihan Saham Indeks LQ-45   

Sejak diluncurkan pada bulan Februari 1997 ukuran utama likuiditas 

transaksi adalah nilai transaksi di pasar reguler. Sesuai dengan perkembangan 

pasar, dan untuk lebih mempertajam kriteria likuiditas, maka sejak review 

bulan Januari 2005, jumlah hari perdagangan dan frekuensi transaksi 

dimasukkan sebagai ukuran likuiditas. Sehingga kriteria suatu saham untuk 

dapat masuk dalam perhitungan indeks LQ-45 adalah sebagai berikut: 

1) Telah tercatat di BEI minimal 3 bulan.  

2) Masuk dalam 60 saham berdasarkan nilai transaksi di pasar reguler.  

3) Dari 60 saham tersebut, 30 saham dengan nilai transaksi terbesar secara 

otomatis akan masuk dalam perhitungan indeks LQ-45.  

4) Untuk mendapatkan 45 saham akan dipilih 15 saham lagi dengan 

menggunakan kriteria Hari Transaksi di Pasar Reguler, Frekuensi 

Transaksi di Pasar Reguler dan Kapitalisasi Pasar. Metode pemilihan 15 

saham tersebut adalah: 

i. Dari 30 sisanya, dipilih 25 saham berdasarkan Hari Transaksi di 

Pasar Reguler. 

ii. Dari 25 saham tersebut akan dipilih 20 saham berdasarkan 

Frekuensi Transaksi di Pasar Reguler.  

iii. Dari 20 saham tersebut akan dipilih 15 saham berdasarkan 

Kapitalisasi Pasar, sehingga akan didapat 45 saham untuk 

perhitungan indeks LQ-45.  



5) Selain melihat kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar tersebut di atas, 

akan dilihat juga keadaan keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan 

tersebut. 

 Evaluasi Indeks dan Penggantian Saham  

Bursa Efek Indonesia secara rutin memantau perkembangan kinerja 

komponen saham yang masuk dalam penghitungan indeks LQ-45. Setiap tiga 

bulan sekali dilakukan evaluasi atas pergerakan urutan saham-saham tersebut. 

Penggantian saham akan dilakukan setiap enam bulan sekali, yaitu pada awal 

bulan Februari dan Agustus.  

 Komisi Penasehat  

Untuk menjamin kewajaran (fairness) pemilihan saham, BEI juga dapat 

meminta pendapat kepada komisi penasehat yang terdiri dari para ahli dari 

Bapepam, Universitas dan profesional di bidang pasar modal yang 

independen.  

 Hari Dasar Indeks LQ-45  

Indeks LQ-45 diluncurkan pada bulan Februari 1997. Akan tetapi untuk 

mendapatkan data historikal yang cukup panjang, hari dasar yang digunakan 

adalah tanggal 13 Juli 1994, dengan nilai indeks sebesar 100.  

 

4. Jakarta Islamic Index (JII)  

JII dibuat oleh BEI berkerjasama dengan PT Danareksa Investment 

Management. JII merupakan indeks yang berisi 30 saham perusahaan yang 

memenuhi kriteria investasi berdasarkan Syariah Islam, dengan ketentuan 

sebagi berikut:  



1) Saham dipilih harus sudah tercatat paling tidak tiga bulan terakhir, kecuali 

saham yang termasuk dalam 10 kapitalisasi besar.  

2) Memiliki rasio utang terhadap aktiva tidak lebih dari 90% di laporan 

keuangan tahunan atau tengah tahun.  

3) Dari yang masuk kriteria nomer 1 dan 2, dipilih 60 saham dengan urutan 

rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama satu tahun terakhir.  

4) Kemudian dipilih 30 saham dengan urutan tingkat likuiditas rata-rata nilai 

perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.  

 

5. Indeks Papan Utama atau Main Board Index (MBX) dan Indeks Papan 

Pengembangan atau Development Board Index (DBX)   

MBX dimaksudkan untuk menampung emiten yang berukuran besar dan 

mempunyai catatan kinerja yang baik. Sedangkan DBX dimaksudkan untuk 

penyehatan perusahaan-perusahaan yang kinerjanya menurun, perusahaan-

perusahaan yang berprospek baik tapi belum menguntungkan.  

 

6. Indeks Kompas100   

Indeks ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para investor, 

pengelola portofolio serta fund manager sehingga dapat digunakan sebagai 

acuan dalam menciptakan kreativitas (inovasi) pengelolaan dana yang berbasis 

saham. Proses pemilihan 100 saham yang masuk dalam penghitungan indeks 

Kompas100 mempertimbangkan faktor likuiditas, kapitalisasi pasar dan kinerja 

fundamental dari saham-saham tersebut. Kriteria pemilihan saham adalah 

sebagai berikut: 



1) Telah tercatat di BEI minimal 3 bulan. 

2) Masuk dalam 150 saham berdasarkan nilai transaksi di pasar reguler. 

3) Dari 150 saham tersebut, 60 saham dengan nilai transaksi terbesar secara 

otomatis akan masuk dalam perhitungan indeks Kompas100.  

4) Untuk mendapatkan 100 saham akan dipilih 40 saham lagi dengan 

menggunakan kriteria Hari Transaksi di Pasar Reguler, Frekuensi Transaksi 

di Pasar Reguler dan Kapitalisasi Pasar. Metode pemilihan 40 saham 

tersebut adalah: 

i. Dari 90 sisanya, dipilih 75 saham berdasarkan hari transaksi di pasar 

reguler. 

ii. Dari 75 saham tersebut akan dipilih 60 saham berdasarkan frekuensi 

transaksi di pasar regular.  

iii. Dari 60 saham tersebut akan dipilih 40 saham berdasarkan kapitalisasi 

pasar, sehingga akan didapat 100 saham untuk perhitungan indeks 

Kompas100.  

5) Sebagai saringan terakhir, BEI juga mengevaluasi dan mempertimbangkan 

faktor-faktor fundamental dan pola perdagangan. 

6) BEI memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pemilihan saham-

saham yang masuk dalam daftar indeks ini, dimana semua keputusan akan 

diambil dengan mempertimbangkan kepentingan investor maupun 

stakeholders lainnya.  

 

 

 



2.4 Inflasi  

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan 

terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi dapat disebabkan oleh 

berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya 

ketidaklancaran distribusi barang. Istilah inflasi juga digunakan untuk 

mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai 

penyebab meningkatnya harga.  

2.4.1 Penyebab dan Penggolongan Inflasi  

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan atau 

desakan biaya produksi. Inflasi tarikan permintaan terjadi akibat adanya 

permintaan total yang berlebihan sehingga terjadi perubahan pada tingkat harga. 

Bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya 

permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Meningkatnya permintaan terhadap 

faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. 

Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total selama 

perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment. 

Inflasi desakan biaya terjadi akibat meningkatnya biaya produksi (input) 

sehingga mengakibatkan harga produk-produk (output) yang dihasilkan ikut naik. 

Meningkatnya biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga,misalnya kenaikan 

bahan baku dan upah/gaji.  

Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi 

yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi 

yang berasal dari dalam negeri terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja 

yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat 



harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri 

adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa 

terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan 

tarif impor barang. 

Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap 

harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua 

barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup (closed inflation). Namun, 

apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi itu 

disebut sebagai inflasi terbuka (open inflation). Sedangkan apabila serangan 

inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan 

meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai 

uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (hyperinflation). 

Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan : 

1. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)  

2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)  

3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)  

4. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun) 

 

2.4.2 Pengukuran Inflasi  

Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan 

sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya (www.wikipedia.org): 

1. Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI)  

Adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli 

oleh konsumen.  



2. Indeks Biaya Hidup atau Cost of Living Index (COLI). 

3. Indeks Harga Produsen  

Adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang 

dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan 

untuk meramalkan tingkat IHK di masa depan karena perubahan harga bahan 

baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga 

barang-barang konsumsi.  

4. Indeks Harga Komoditas  

Adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.  

 5. Indeks harga barang-barang modal  

6. Deflator PDB, menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, 

barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.  

 

2.5 Sertifikat Bank Indonesia (SBI)  

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang dikeluarkan 

oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek (1-3 

bulan) dengan sistem diskonto/bunga.  

Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan 

oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. Sejak awal Juli 2005, BI 

menggunakan mekanisme "BI rate" (suku bunga BI), yaitu BI mengumumkan 

target suku bunga SBI yang diinginkan BI untuk pelelangan pada masa periode 

tertentu. BI rate ini kemudian yang digunakan sebagai acuan para pelaku pasar 

dalam mengikuti pelelangan.  

 



2.5.1 Tujuan Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia  

Sebagai otoritas moneter, BI berkewajiban memelihara kestabilan nilai 

Rupiah. Dalam paradigma yang dianut, jumlah uang primer (uang kartal + uang 

giral di BI) yang berlebihan dapat mengurangi kestabilan nilai Rupiah. SBI 

diterbitkan dan dijual oleh BI untuk mengurangi kelebihan uang primer tersebut. 

 

2.5.2 Karakteristik Sertifikat Bank Indonesia 

SBI memiliki karakteristik sebagai berikut (www.bi.go.id) : 

1. Jangka waktu maksimum 12 bulan dan sementara waktu hanya diterbitkan 

untuk jangka waktu 1 dan 3 bulan. 

2. Denominasi: dari yang terendah Rp 50 juta sampai dengan tertinggi Rp 100 

miliar. 

3. Pembelian SBI oleh masyarakat minimal Rp 100 juta dan selebihnya dengan 

kelipatan Rp 50 juta. 

4. Pembelian SBI didasarkan pada nilai tunai berdasarkan diskonto murni (true 

discount) yang diperoleh dari rumus berikut ini:  

Nilai Tunai = 
   

 I    
  

5. Pembeli SBI memperoleh hasil berupa diskonto yang dibayar di muka. 

Nilai Diskonto = Nilai Nominal – Nilai Tunai 

6. Pajak Penghasilan (PPh) atas diskonto dikenakan secara final sebesar 15 %. 

7. SBI diterbitkan tanpa warkat (scripless). 

8. SBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder. 

 

 



2.6 Kurs (Nilai Tukar) 

Menurut Adiningsih (1998:155) dalam Octavia (2007), nilai tukar Rupiah 

adalah harga Rupiah terhadap mata uang negara lain. Jadi, nilai tukar Rupiah 

merupakan nilai dari satu mata Rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang 

negara lain.  

Kurs merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi aktivitas di 

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

untuk melakukan investasi. Menurunnya kurs Rupiah terhadap mata uang asing 

khususnya Dolar AS memiliki pengaruh negatif terhadap ekonomi dan pasar 

modal (Sitinjak dan Kurniasari, 2003). 

2.6.1 Penentuan Nilai Tukar  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar, 

yakni (Madura, 1993) : 

1. Faktor Fundamental 

Berkaitan dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, 

perbedaan relatif pendapatan antar-negara, ekspektasi pasar dan intervensi 

Bank Sentral. 

2. Faktor Teknis 

Berkaitan dengan kondisi penawaran dan permintaan devisa pada saat-saat 

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

harga valas akan naik dan sebaliknya. 

3. Sentimen Pasar 

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

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



secara tajam dalam jangka pendek. Apabila rumor atau berita-berita sudah 

berlalu, maka nilai tukar akan kembali normal. 

2.6.2 Sistem Kurs Mata Uang  

Menurut Kuncoro (2001: 26-31), ada beberapa sistem kurs mata uang yang 

berlaku di perekonomian internasional, yaitu: 

1. Sistem kurs mengambang (floating exchange rate)  

Sistem kurs ini ditentukan oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa upaya 

stabilisasi oleh otoritas moneter. Di dalam sistem kurs mengambang dikenal 

dua macam kurs mengambang, yaitu : 

a. Mengambang bebas (murni) dimana kurs mata uang ditentukan sepenuhnya 

oleh mekanisme pasar tanpa ada campur tangan pemerintah. Sistem ini sering 

disebut clean floating exchange rate, di dalam sistem ini cadangan devisa tidak 

diperlukan karena otoritas moneter tidak berupaya untuk menetapkan atau 

memanipulasi kurs. 

b. Mengambang terkendali (managed or dirty floating exchange rate) dimana 

otoritas moneter berperan aktif dalam menstabilkan kurs pada tingkat tertentu. 

Oleh karena itu, cadangan devisa biasanya dibutuhkan karena otoritas moneter 

perlu membeli atau menjual valas untuk mempengaruhi pergerakan kurs. 

2. Sistem kurs tertambat (peged exchange rate).  

Dalam sistem ini, suatu negara mengkaitkan nilai mata uangnya dengan suatu 

mata uang negara lain atau sekelompok mata uang, yang biasanya merupakan 

mata uang negara partner dagang yang utama “Menambatkan“ ke suatu mata 

uang berarti nilai mata uang tersebut bergerak mengikuti mata uang yang 

menjadi tambatannya. Jadi sebenarnya mata uang yang ditambatkan tidak 



mengalami fluktuasi tetapi hanya berfluktuasi terhadap mata uang lain 

mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya. 

3. Sistem kurs tertambat merangkak (crawling pegs).  

Dalam sistem ini, suatu negara melakukan sedikit perubahan dalam nilai mata 

uangnya secara periodic dengan tujuan untuk bergerak menuju nilai tertentu 

pada rentang waktu tertentu. Keuntungan utama sistem ini adalah suatu negara 

dapat mengatur penyesuaian kursnya dalam periode yang lebih lama dibanding 

sistem kurs tertambat. Oleh karena itu, sistem ini dapat menghindari kejutan-

kejutan terhadap perekonomian akibat revaluasi atau devaluasi yang tiba-tiba 

dan tajam. 

4. Sistem sekeranjang mata uang (basket of currencies).  

Banyak negara terutama negara sedang berkembang menetapkan nilai mata 

uangnya berdasarkan sekeranjang mata uang. Keuntungan dari sistem ini 

adalah menawarkan stabilitas mata uang suatu negara karena pergerakan mata 

uang disebar dalam sekeranjang mata uang. Seleksi mata uang yang 

dimasukkan dalam “keranjang“ umumnya ditentukan oleh peranannya dalam 

membiayai perdagangan negara tertentu. Mata uang yang berlainan diberi 

bobot yang berbeda tergantung peran relatifnya terhadap negara tersebut. Jadi 

sekeranjang mata uang bagi suatu negara dapat terdiri dari beberapa mata uang 

yang berbeda dengan bobot yang berbeda. 

5. Sistem kurs tetap (fixed exchange rate).  

Dalam sistem ini, suatu negara mengumumkan suatu kurs tertentu atas nama 

uangnya dan menjaga kurs ini dengan menyetujui untuk menjual atau membeli 



valas dalam jumlah tidak terbatas pada kurs tersebut. Kurs biasanya tetap atau 

diperbolehkan berfluktuasi dalam batas yang sangat sempit. 

 

2.7 Kerangka Berfikir dan Hipotesis   

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir  
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Berdasarkan uraian di atas, terdapat tiga variabel independen yang diduga 

berpengaruh terhadap pergerakan indeks LQ-45. Variabel tersebeut adalah tingkat 

inflasi, suku bunga SBI, dan kurs tukar USD/IDR. Hubungan masing-masing 

variabel independen (variabel makro ekonomi) terhadap indeks LQ-45 dapat 

dijelaskan sebagai berikut :  

 1. Hubungan Tingkat Inflasi terhadap Indeks LQ-45 

Inflasi merupakan perubahan harga secara agregat. Dalam Brigham 

(2009), tingginya inflasi yang dipicu oleh jumlah uang beredar yang berlebihan, 

akan menyebabkan penurunan nilai tukar mata uang domestik (IDR) terhadap 

mata uang asing (USD). Penurunan nilai tukar ini berdampak pada investor asing 

yang menanamkan dananya di pasar modal Indonesia, terutama berkaitan dengan 

konversi return yang diperolehnya ke dalam mata uang negara investor. Investor 

akan merasa rugi, karena dividen maupun capital gain yang diterimanya apabila 

dikonversikan dalam mata uang asing nilainya akan lebih rendah. Akibatnya 

investor akan menjual saham-saham yang dimilikinya untuk menghindari 

kerugian tersebut. Apabila hal ini terjadi terus menerus akan menyebabkan 

kelesuan pasar modal, yang terlihat dari kecenderungan penurunan indeks-indeks 

harga saham.  

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Manurung (1996), Sudjono (2002) 

dan Sitinjak dan Kurniasari (2003), tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap IHSG. Dari uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis :  

 : Variabel tingkat inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks 

LQ-45.  

 



2. Hubungan Tingkat Suku Bunga SBI terhadap Indeks LQ-45  

Tingkat suku bunga merupakan tingkat pengembalian aset yang 

mempunyai risiko mendekati nol. Investor dapat menggunakan tingkat suku 

bunga sebagai patokan (benchmark) untuk perbandingan bila ingin berinvestasi. 

Umumnya tingkat suku bunga mempunyai hubungan negatif dengan bursa saham. 

Bila pemerintah mengumumkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi maka 

investor akan menjual sahamnya dan mengganti pada instrumen berpendapatan 

tetap yang memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi.  

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sudjono (2002) dan Octavia (2007), 

tingkat suku bunga SBI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IHSG. Hasil 

tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Sitinjak dan Kurniasari 

(2003) bahwa tingkat suku bunga SBI berpengaruh terhadap IHSG, sedangkan 

hasil penelitian Manurung (1996) dan Gupta (2000) menyatakan bahwa tingkat 

suku bunga SBI tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IHSG. Dari uraian 

tersebut, dapat dirumuskan hipotesis : 

 : Variabel tingkat suku bunga SBI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

indeks LQ-45.   

 

3. Hubungan Kurs Tukar USD/IDR terhadap Indeks LQ-45  

Kurs dapat direpresentasikan sebagai sejumlah mata uang lokal yang 

dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang asing (Faisal, 2001). Perubahan 

kurs yang tidak diantisipasi oleh perusahaan akan berpengaruh pada nilai 

perusahaan tersebut. Fluktuasi kurs tukar USD/IDR yang stabil akan sangat 

mempengaruhi iklim investasi di dalam negeri. Inflasi dapat mengakibatkan 



berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, 

mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan 

pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan 

merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat (Houstan dan 

Brigham, 2009).  

 Hasil penelitian Ajayi dan Mougoue (1996) juga didukung oleh hasil 

penelitian Sudjono (2002), Sitinjak dan Kurniasari (2003), dan Octavia (2007) 

yang juga menyatakan bahwa kurs tukar USD/IDR berpengaruh signifikan 

terhadap IHSG. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Manurung (1996) dan Gupta 

(2000) yang menyimpulkan bahwa kurs tukar USD/IDR tidak berpengaruh 

terhadap IHSG. Dari uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis : 

 : Variabel kurs tukar USD/IDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

indeks LQ-45.  

 

4. Hubungan Tingkat Inflasi, Suku Bunga SBI, dan Kurs Tukar USD/IDR 

terhadap Indeks LQ-45  

 Penelitian yang dilakukan Octavia (2007) menyimpulkan bahwa secara 

serentak variabel tingkat suku bunga SBI dan kurs tukar USD/IDR berpengaruh 

terhadap IHSG. Maka dari itu, dapat dirumuskan hipotesis : 

 : Variabel tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan kurs tukar USD/IDR 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks LQ-45.  

 

 

 



BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah hypothesis testing yang bertujuan untuk 

menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Penelitian ini 

adalah penelitian kuantitatif karena menguji teori-teori yang ada dengan 

menggunakan angka dan metode statistik dalam melakukan analisis data. Dalam 

penelitian ini terdapat empat hipotesis yang akan di analisis dan hasil penelitian 

ini adalah untuk menerima atau menolak hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya.  

  

3.2 Sumber dan Metode Pengumpulan Data  

3.2.1 Sumber Data  

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

yang sudah tersedia. Sumber data tersebut diperoleh dari JSX Yearly Statistics, 

IDX Yearly Statistics, dan Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia.  

 Data-data yang digunakan adalah:  

1. Data indeks LQ-45 selama periode 2006 hingga 2008, yang diperoleh dari 

JSX Yearly Statistics periode 2006 dan IDX Yearly Statistics periode 2007-

2008.  

2. Data tingkat inflasi, suku bunga SBI, kurs tukar USD/IDR atas dasar kurs 

tengah IDR di Bank Indonesia secara bulanan yang diperoleh dari Laporan 

Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia periode 2006-2008. 



3.2.2 Metode Pengumpulan Data  

 Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara 

dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari 

dan menyalin dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang menjadi 

fokus penelitian.  

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti apakah tingkat inflasi, suku bunga 

SBI, dan kurs tukar USD/IDR berpengaruh terhadap Indeks LQ-45 di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Karena yang menjadi obyek penelitian adalah Indeks LQ-45, 

maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah indeks harga saham LQ-

45 yang tercatat di BEI yang dari 1 Januari 2006 sampai 31 Desember 2008. 

Sementara penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling 

jenuh atau sampel sensus, yaitu teknik penentuan sampel dimana semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 

jumlah sampel (n) selama periode tahun 2006 hingga tahun 2008 sebanyak 36 

sampel. 

Dipilihnya indeks LQ-45 sebagai obyek penelitian karena merupakan 

indeks harga saham yang terbentuk dari saham-saham perusahaan yang umumnya 

memiliki kepastian akan return dan memiliki kinerja dan fundamental perusahaan 

yang baik (blue chips stocks) (Cohen et.al, 1987) dalam Dwi A (2004).  

 

 

 



3.4 Definisi Operasional Variabel   

3.4.1 Variabel Dependen  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah indeks LQ-45.  Indeks LQ-

45 merupakan salah satu indikator pergerakan harga saham di Bursa Efek 

Indonesia. Indeks LQ45 yang digunakan merupakan rata-rata aritmatik dari indeks 

LQ-45 harian tiap bulannya.    

 

3.4.2 Variabel Independen  

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:  

3.4.2.1 Tingkat Inflasi   

Merupakan perkembangan harga eceran yang tercermin pada 

perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang merupakan indeks harga 

sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat, 

yang diukur berdasarkan inflasi bulanan.  

Inflasi  = ( Inflasi  ‐ Inflasi ) x 100% 

Pengukuran yang digunakan adalah satuan persentase dan data yang diambil 

adalah tingkat inflasi satu bulanan mulai bulan Januari 2006 - Desember 2008. 

 

3.4.2.2 Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia  

Tingkat suku bunga SBI adalah ukuran keuntungan investasi berupa 

sertifikat bank Indonesia yang dapat diperoleh pemodal dan juga biaya modal 

yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menggunakan dana dari pemodal. 

Pengukuran yang digunakan adalah satuan persentase dan data yang diambil 



adalah tingkat suku bunga SBI satu bulanan yang dikeluarkan oleh BI mulai bulan 

Januari 2006 - Desember 2008. 

 

3.4.2.3 Kurs Tukar USD/IDR 

Merupakan nilai tukar nominal IDR terhadap USD atas dasar kurs tengah 

IDR pada akhir periode. Kurs tengah IDR dihitung atas dasar kurs jual dan beli 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Data yang diambil adalah nilai tukar 

USD/IDR mulai bulan Januari 2006 - Desember 2008. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Model Analisis 

 Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode regresi linear 

berganda untuk menguji pengaruh tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan 

kurs tukar USD/IDR terhadap indeks LQ-45. Persamaan regresi linear berganda 

tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut :  

Y = a + β X  + β X  + β X  + e 

Dimana :  

Y                     = Indeks LQ-45 

a            = Konstanta  

β , β , β  = Koefisien Regresi  

X             = Tingkat Inflasi  

X             = Tingkat Suku Bunga SBI   

X             = Kurs Tukar USD/IDR  

e              = Faktor pengganggu  



3.5.2 Pengujian Asumsi Klasik  

 Pengujian asumsi klasik dilakukan pada model regresi yang digunakan 

dalam penelitian dengan tujuan agar model yang disajikan dapat dianalisis dan 

memberikan hasil yang representatif atau bersifat BLUE (Best linear Unbiased 

Estimation). Gujarati (1995) menyatakan bahwa model regresi yang dianggap 

baik jika memenuhi asumsi normalitas, tidak terjadi multikolinieritas, tidak terjadi 

heteroskedastisitas dan tidak terjadi autokorelasi.  

3.5.2.1 Uji Normalitas  

Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal 

ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal. Uji 

normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal 

pada suatu grafik (Santoso, 2001:214). Dasar pengambilan keputusan yang 

digunakan adalah sebagai berikut:  

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.  

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.  

 

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas  

Tujuan Uji Multikolinieritas adalah menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi di antara variabel-variabel independen. Jika terjadi 

korelasi maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas (multiko). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 



Untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari 

besarnya nilai variance influence factor (VIF)  dan nilai torelance (Santoso, 

2001:206) dengan ketentuan:  

a. Jika nilai torelance < 0,10 dan nilai variance influence factor (VIF) > 10 

maka terdapat korelasi antar variabel independen (terjadi 

multikolinieritas).  

b. Jika nilai torelance > 0,10 dan nilai variance influence factor (VIF) < 10 

maka tidak terdapat korelasi antar variabel independen (tidak terjadi 

multikolinieritas).   

 

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas  

Tujuan Uji Heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu  pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Jika varians 

berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. Untuk menguji terjadi tidaknya heteroskedastisitas dilakukan 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik, dimana sumbu X dan Y 

yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah di-studentized (Santoso, 2001:211). Dasar pengambilan 

keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut:  

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

telah terjadi heteroskedastisitas.  



b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  

 

3.5.2.4 Uji Autokorelasi  

Tujuan Uji Autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi digunakan 

Durbin Watson Test (Santoso, 2001: 219). Kriteria pengujian Durbin Watson 

adalah sebagai berikut: 

a. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.  

b. Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.  

c. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.   

 

3.6 Pengujian Hipotesis  

Sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan peneliti, maka pengujian 

hipotesis dilakukan sebagai berikut:  

3.6.1 Uji Parsial (T Test)  

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005:127). Uji parsial 

dilakukan untuk menguji hipotesis pertama, kedua, dan ketiga. Kaidah 

pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis adalah: 



a. Jika tingkat signifikansi (Sig t) < 0,05 maka hipotesis alternatif diterima 

(signifikan), artinya secara parsial variabel bebas tersebut berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel terikat.  

b. Jika tingkat signifikansi (Sig t) > 0,05 maka hipotesis alternatif ditolak 

(tidak signifikan), artinya secara parsial variabel bebas tersebut tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

 

3.6.2 Uji Simultan (F Test)  

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. 

(Ghozali, 2005:127). Uji Simultan dilakukan untuk menguji hipotesis keempat. 

Kaidah pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis adalah: 

a. Jika tingkat signifikansi (Sig. F) <  0,05, maka secara simultan semua variabel 

bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

b. Jika tingkat signifikansi (Sig. F) >  0,05, maka secara simultan semua variabel 

bebas tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.  

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil  

4.1.1 Kondisi Makro Ekonomi Indonesia  

Arah perkembangan perekonomian yang terus membaik sejak pertengahan 

tahun 2006, telah memunculkan optimisme akan terjadinya perbaikan kinerja 

perekonomian Indonesia dalam tahun 2007. Dengan optimisme tersebut, secara 

keseluruhan di tahun 2007 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,3 persen, 

yang didukung pula oleh stabilitas ekonomi makro yang masih tetap terjaga.  

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diindikasikan 

melalui perbaikan kinerja konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor pada sisi 

permintaan, serta penguatan kinerja sektor-sektor perekonomian.  

Investasi terus mengalami  penguatan. Pertumbuhan investasi yang positif 

didukung oleh peningkatan kredit investasi, meskipun belum terlalu kuat. 

Demikian pula realisasi penanaman modal terus menunjukan tren meningkat. 

Dalam periode Januari–September 2007 (yearly basis), realisasi penanaman 

modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) secara 

kumulatif tumbuh masing-masing sebesar 95,7 persen dan 164,5 persen. Kondisi 

ini mencerminkan terus meningkatnya kepercayaan investor dalam dan luar negeri 

atas perkembangan ekonomi makro dan penurunan tingkat risiko investasi, serta 

meningkatnya keyakinan atau kepercayaan akan kebijakan pemerintah yang 

diambil selama ini sehingga tertarik untuk melakukan investasi dalam jangka 

panjang.  



Di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dan masih terbatas, 

stabilitas ekonomi makro Indonesia masih tetap terjaga. Hal ini dapat ditunjukkan 

oleh pergerakan nilai tukar USD/IDR yang cenderung menguat, tingkat inflasi 

yang relatif terkendali, dan suku bunga yang cenderung menurun. Dalam periode 

bulan Januari 2006 – Oktober 2007 rata-rata nilai tukar USD/IDR menunjukkan 

penguatan, yaitu dari rata-rata Rp. 9.178 menjadi Rp 9.106. Penguatan tersebut 

ditopang oleh membaiknya faktor fundamental, seperti peningkatan cadangan 

devisa, imbal hasil Rupiah yang tetap menarik, serta faktor risiko yang tetap 

terjaga.  

Penguatan nilai tukar USD/IDR diikuti pula dengan tetap terkendalinya 

inflasi. Hal ini tercermin pada tingkat inflasi dalam periode Januari-Oktober 2007 

yang mencapai 6,88 persen.  Inflasi pada bulan Oktober 2007 sedikit lebih tinggi 

dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006 atau sebesar 6,29 persen. 

Relatif rendahnya laju inflasi dalam sembilan bulan pertama tahun 2007 didorong 

oleh kebijakan moneter yang cenderung berhati-hati, minimalnya tekanan inflasi 

kelompok barang yang harganya dikendalikan pemerintah (administered prices) 

dan kondisi permintaan agregat yang belum begitu menguat, serta relatif 

rendahnya tekanan inflasi dari sisi eksternal seiring dengan tren penguatan nilai 

tukar Rupiah.   

Seiring dengan menguatnya nilai tukar Rupiah dan menurunnya inflasi, 

suku bunga perbankan dalam periode Januari–Desember 2007 secara bertahap 

juga mengalami penurunan. Hal ini tidak terlepas dari langkah-langkah yang 

ditempuh Bank Indonesia dalam menurunkan suku bunga BI Rate secara bertahap, 

terukur dan berhati-hati sebagai perwujudan dari transformasi kebijakan moneter 



yang cenderung ketat (tight bias policy) menjadi sedikit longgar (cautious easing). 

Penurunan BI Rate diikuti oleh menurunnya suku bunga SBI 1 bulan, yaitu dari 

9,75 persen pada akhir tahun 2006 menjadi 8 persen pada akhir tahun 2007. 

Kondisi ini selain didorong oleh masih tingginya ekses likuiditas perbankan, juga 

disebabkan oleh masih optimisnya dunia perbankan terhadap kondisi 

perekonomian ke depan.  

Di pertengahan tahun 2008, makro perekonomian Indonesia menghadapi 

masalah tingkat inflasi yang relatif tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. 

Kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh perekonomian global yang secara 

keseluruhan juga menghadapi masalah yang sama. 

Laju inflasi pada bulan Januari–Juni 2008 sebesar 7,37 persen, sedangkan 

laju inflasi year on year (Juni 2008 terhadap Juni 2007) sebesar 11,03 persen. 

Inflasi selama periode Januari hingga Juni 2008 tersebut terjadi karena adanya 

kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok barang dan 

jasa.  

Nilai tukar USD/IDR berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 

30 Juni 2008 sebesar Rp 9.225 atau menguat sebesar 2,06 persen dibandingkan 

dengan posisi kurs per tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp 9.419. Penguatan 

IDR tidak terlepas dari upaya BI untuk menstabilkan nilai Rupiah yang dalam 

beberapa bulan terakhir selalu mengalami tekanan akibat pesimisme terhadap 

ekonomi global dan tingginya harga minyak dunia.  

Kecenderungan peningkatan BI Rate selama semester I tahun 2008 telah 

diikuti oleh peningkatan suku bunga SBI pada periode Mei hingga Juni 2008. 

Kebijakan Bank Indonesia untuk kembali menaikkan tingkat suku bunga SBI 



menjadi 8,5 persen sejak Juni 2008 dimaksudkan untuk mengendalikan laju 

inflasi.  

 

4.1.2 Pasar Modal Indonesia  

Semakin membaiknya kinerja berbagai indikator ekonomi makro yang 

diiringi dengan tetap terjaganya stabilitas ekonomi makro turut mempengaruhi 

optimisme dan meningkatnya kepercayaan investor asing, terutama di pasar 

saham dan obligasi, sehingga mendorong investor asing untuk menambah 

portofolio dalam bentuk saham dan obligasi. Tingginya animo investor asing 

dalam perdagangan saham turut mempengaruhi investor lokal untuk melakukan 

hal yang sama, sehingga menyebabkan indeks harga saham gabungan (IHSG) 

menguat. Pada penutupan perdagangan akhir tahun 2007 IHSG mencapai 2.745,8 

atau naik sebesar 52,08 persen dibandingkan indeks pada akhir tahun 2006 yang 

mencapai 1.805,5.    

Prospek investasi saham, obligasi, dan reksa dana di Indonesia masih 

menjanjikan mengingat kinerja emiten cukup baik. Kelesuan pasar di tahun 2008 

bukan cerminan dari buruknya fundamental perusahaan, namun akibat sentimen 

global dan kekhawatiran inflasi yang tinggi seiring melambungnya harga 

komoditas dunia.  

Lesunya pasar menyebabkan nilai aset finansial turun signifikan. 

Kapitalisasi pasar turun sekitar Rp 911,84 triliun dari Rp 1.988,33 triliun pada 

akhir Desember 2007 menjadi Rp 1.076,49 triliun pada akhir Desember 2008. 

Tekanan di pasar modal disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global yang 



disusul dengan lonjakan harga minyak dan pangan. Inflasi ini mengancam dunia, 

termasuk Indonesia yang membuat pasar saham dan obligasinya lesu.  

Para investor di Indonesia diharapkan mampu menghilangkan herd 

mentality, yakni ketika investor asing melakukan aksi beli, maka investor lokal 

ikut-ikutan beli, demikian juga sebaliknya. Sikap seperti itu justru akan merugikan 

investor lokal dan menguntungkan investor asing.  

Meski perekonomian dunia sedang lesu, kinerja emiten yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) masih baik. Bahkan, laba bersih emiten di tahun 2008 

bisa meningkat rata-rata 20 hingga 30 persen.  

 Penurunan indeks hanya terpicu faktor global, sementara fundamental 

emiten kita membaik. Kapitalisasi pasar kita memang turun, namun tidak 

signifkan. Kinerja emiten menjadi salah satu faktor pendorong penguatan Indeks 

LQ-45. Selain kinerja emiten, pasar global juga mulai recovery karena total 

kerugian subprime mortgage sudah bisa dihitung secara menyeluruh.  

Kenaikan harga minyak bumi menjadi faktor negatif bagi pergerakan 

indeks. Kenaikan harga minyak bumi menyebabkan inflasi serta kenaikan harga 

bahan baku lainnya. Gejolak pasar keuangan global merupakan  faktor penyebab 

rontoknya  indeks harga saham. Hal tersebut sempat menyebabkan Bursa Efek 

Indonesia untuk menghentikan kegiatan perdagangan pada awal Oktober 2008.  

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan indikator pergerakan 

harga saham di Bursa Efek Indonesia. Tetapi, karena pasar modal di Indonesia 

masih tergolong pasar modal yang transaksinya tipis (thin market), yaitu pasar 

modal yang sebagian sekuritasnya tidak aktif diperdagangkan maka pada 



penelitian ini digunakan Indeks LQ-45 yang dapat mempermudah investor dalam 

melihat keaktifan pasar.   

Indeks LQ-45 memasuki triwulan II tahun 2008 masih menunjukkan 

volatilitas yang tinggi akibat investor yang belum yakin dengan kondisi pasar 

keuangan global. Akibat kondisi tersebut membuat indeks bergerak fluktuatif dan 

pada tanggal 30 Juni 2008 ditutup pada level 495,17 atau turun sebesar 17,45 

persen dibandingkan akhir tahun 2007. Pada akhir bulan Oktober, indeks merosot 

tajam hingga 241,35. Sepanjang Oktober hingga Desember 2008, bursa saham 

global lesu, tak terkecuali Bursa Efek Indonesia.  

Sejak tahun 2006 hingga awal 2008, perdagangan Indeks LQ-45 di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tumbuh signifikan. Sepanjang tahun 2006, pertumbuhan 

dikisaran 54,6 persen atau terjadi penguatan Indeks LQ-45 dari level 254,35 ke 

level 393,11. Pada tahun berikutnya atau sepanjang tahun 2007, Indeks LQ45 

tumbuh 52,6 persen dari level 393,11 ke posisi 599,82. Artinya potensi di pasar 

saham waktu itu sangat besar dan investasi cukup menguntungkan. Pertumbuhan 

tercatat masih berlangsung di awal tahun 2008, bahkan indeks LQ-45 pernah 

mencapai level tertinggi di 615,99.   

Namun begitu krisis global menghantam, perlahan bursa efek mulai 

goyah. Hedge fund atau investor asing yang selama ini menanamkan sahamnya di 

Indonesia mulai menarik dana. Keluarnya dana asing ini membuat Indeks LQ-45 

kelimpungan. Krisis mulai terasa sejak perdagangan Indeks LQ-45 di bursa efek 

turun tajam sampai 11,42 persen dan menyebabkan perdagangan disuspensi pada 

8 Oktober 2008.  



Penarikan dana oleh investor asing yang terjadi, menjadi salah satu faktor 

anjloknya Indeks LQ-45. Hal ini didukung pula oleh total kepemilikan asing di 

bursa efek yang sangat dominan. Kepemilikan asing di Bursa Efek Indonesia 

mencapai 73 persen. Kepemilikan asing itu terlalu besar sehingga dengan 

banyaknya investor asing yang keluar dari bursa membuat Indeks LQ-45 terus 

turun hingga di level 200an.   

Akibat tekanan jual dan keluarnya dana dari bursa efek, sepanjang Oktober 

hingga akhir November 2008, IHSG turun 57,59 persen. Penurunan ini tercatat 

sebagai yang terbesar ketiga di dunia. Penurunan terbesar pertama diduduki 

Indeks Shanghai yaitu turun 64,1 persen, diikuti Indeks Shenzen yang turun 63,26 

persen dan IHSG turun 57,59 persen.  

Peningkatan dan penurunan yang terjadi pada indeks LQ-45 selama tahun 

2006 hingga 2008 dapat teringkas dalam tabel berikut ini:  

Tabel 4.1 

Rincian Fluktuasi Indeks LQ-45 Periode 2006-2008 

Periode Indeks LQ-45 Perubahan 

(%) 

2006 254,35 menjadi 393,11 + 54,55 

2007 393,11 menjadi 599,82 + 52,58 

Juni 2008 495,17 - 17,45 

Oktober 2008 241,35 - 11,42 

Desember 2008 270,23 + 11,97 

  

Fluktuasi pasar saham yang terjadi saat ini sifatnya sesaat dan lebih tepat 

lagi karena aspek psikologis dari pasar. Risiko pasar adalah sebuah risiko yang 

sama sekali tidak bisa dijelaskan secara ekonomi. Misalnya pertumbuhan ekonomi 



bagus, inflasi terkendali, tingkat suku bunga stabil, tetapi bisa saja, pada suatu 

kondisi pasar justru bergerak negatif karena ekspektasi investor tidak sama 

dengan ekspektasi pasar.  

Dalam konteks perdagangan saham, ketika pasar turun bisa saja ekspektasi 

sebagian investor justru naik. Perbedaan ekspektasi ini selalu terjadi, karena 

investasi saham adalah investasi pada prospek, sedangkan penciptaaan harga 

saham yang dibuat pasar adalah harga yang terjadi pada saat selama pasar 

berlangsung sehingga ekspektasi investor dengan ekspektasi pasar pada hari itu 

akan berbeda. Risiko pasar sering terjadi di pasar modal karena kondisi yang tidak 

bisa dijelaskan secara ekonomi. Faktor regional dan global juga bisa berpengaruh 

terhadap kondisi harga saham di lantai bursa secara mendunia.  

Pasar modal merupakan salah satu gambaran kondisi perekonomian di 

suatu negara. Memang kondisi pasar modal dan kondisi sektor riil sangat berbeda. 

Tidak ada hubungan antara kondisi lantai bursa dan fundamental ekonomi. 

Perdagangan di lantai bursa yang nilai transaksi per hari mencapai Rp 1,8 triliun 

di tahun 2006 terus berkembang dari tahun ke tahun, mencapai Rp 4,43 triliun di 

tahun 2008. Selain itu, sektor finansial merupakan salah satu faktor pada 

perekonomian pula. Jadi, gejolak yang terjadi di sana dapat menjadi indikator 

kondisi makro. Penurunan kinerja sektor finansial tersebut secara jelas 

mempengaruhi ekspektasi investor mengenai apa yang terjadi ke depan.  

Jadi, meskipun tidak ada hubungan primer antara sektor finansial di pasar 

bursa dan sektor riil, tampak keduanya mempunyai hubungan yang berbading 

lurus, dengan meningkatnya kondisi makro akan turut menghiasi gemerlapnya 

lantai bursa.  



 Dengan terjadinya kondisi makro ekonomi dan pasar modal Indonesia 

seperti yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti melakukan penelitian mengenai 

pengaruh faktor makro ekonomi yang diproksikan oleh tingkat inflasi, tingkat 

suku bunga SBI, dan kurs tukar USD/IDR terhadap indeks LQ-45 periode 2006-

2008.  

 

4.1.3 Data  

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari JSX Yearly 

Statistics, IDX Yearly Statistics, Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan Bank 

Indonesia (www.bi.go.id). Data yang menjadi sampel adalah data indeks LQ-45, 

tingkat inflasi, suku bunga SBI, dan kurs tukar USD/IDR.   

 Seperti yang telah dijelaskan, sampel dalam penelitian adalah indeks LQ-

45 yang dibentuk dari saham-saham yang tercatat dalam LQ-45 dari tahun 2006 

hingga 2008 yang terdiri dari enam periode. Saham-saham tersebut adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 4.2 

Daftar Saham Perusahaan Tercatat dalam LQ-45  

No. 

PERIODE 

I* II* III* IV* V* VI* VII* 

KODE EMITEN  

1. AALI AALI AALI AALI AALI AALI AALI 
2. ADHI ADHI ADHI ADHI ADHI ADHI AKRA 
3. ADMG ADMG ADMG ANTM ANTM ANTM ANTM 
4. ANTM ANTM ANTM APEX ASII ASII ASII 
5. ASII ASII APOL APOL BBCA BBCA BBCA 
6. BBCA BBCA ASII ASII BBKP BBNI BBNI 
7. BBRI BBRI BBCA BBCA BBRI BBRI BBRI 
8. BDMN BDMN BBRI BBRI BDMN BDMN BDMN 



9. BLTA BLTA BDMN BDMN BHIT BHIT BISI 
10. BMRI BMRI BLTA BLTA BLTA BKSL BLTA 
11. BNBR BNBR BMRI BMRI BMRI BLTA BMRI 
12. BNGA BNGA BNBR BNBR BMTR BMRI BNBR 
13. BNII BNII BNGA BNGA BNBR BMTR BNGA 
14. BNLI BNLI BNII BNII BNGA BNBR BNII 
15. BRPT BUMI BRPT BTEL BNII BNGA BTEL 
16. BUMI CMNP BTEL BUMI BRPT BNII BUMI 
17. CMNP CTRS BUMI CMNP BTEL BRPT CPIN 
18. ENRG ENRG CMNP CTRA BUMI BTEL CPRO 
19. GGRM GGRM CTRS CTRS CMNP BUMI CTRA 
20. GJTL GJTL ENRG ENRG CPRO CPIN DEWA 
21. INCO INCO GGRM EPMT CTRA CPRO ELTY 
22. INDF INDF GJTL GGRM CTRS CTRA ENRG 
23. INKP INKP INCO GJTL ELTY ELTY INCO 
24. INTP INTP INDF INCO ENRG ENRG INDF 
25. ISAT ISAT INKP INDF INCO FREN INKP 
26. JIHD JIHD INTP INKP INDF INCO ISAT 
27. KIJA KIJA ISAT INTP INKP INDF ITMG 
28. KLBF KLBF KIJA ISAT ISAT INKP KIJA 
29. LPBN LPBN KLBF KIJA KIJA ISAT LPKR 
30. LSIP LSIP LPKR KLBF KLBF KIJA LSIP 
31. MEDC MEDC LSIP LPKR LSIP KLBF MEDC 
32. PGAS MLPL MEDC LSIP MEDC MEDC MIRA 
33. PLAS PGAS MPPA MEDC PGAS PGAS MNCN 
34. PNBN PLAS PGAS PGAS PNBN PNLF PGAS 
35. PNLF PNBN PNBN PNBN PNLF PTBA PNBN 
36. PTBA PNLF PNLF PNLF PTBA SMCB PTBA 
37. RALS PTBA PTBA PTBA SMCB SULI  SGRO 
38. SMCB SMCB RALS SMCB SULI TBLA SMCB 
39. SMRA SMRA SMCB SULI TINS TINS SMGR 
40. TINS TINS SMRA TLKM TLKM TLKM TBLA 
41. TKIM TKIM TKIM TOTL TOTL TOTL TINS 
42. TLKM TLKM TLKM TSPC TRUB TRUB TLKM 
43. UNSP UNSP UNSP UNSP TSPC UNSP TRUB 
44. UNTR UNTR UNTR UNTR UNSP UNTR UNSP 
45. UNVR UNVR UNVR UNVR UNTR UNVR UNTR 

Sumber: www.idx.co.id  

 

 



*Keterangan:  I    = Agustus 2005 – Januari 2006  

  II   = Februari 2006 – Juli 2006  

  III  = Agustus 2006 – Januari 2007  

  IV  = Februari 2007 – Juli 2007  

  V   = Agustus 2007 – Januari 2008  

  VI  = Februari 2008 – Juli 2008  

  VII = Agustus 2008 – Januari 2009  

 

 Penelitian ini dilakukan terhadap saham-saham LQ-45 periode 1 Januari 

2006 hingga 31 Desember 2008. Selama periode penelitian, terdapat beberapa 

saham yang delisting dari kelompok saham LQ-45. Saham-saham tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.3 

Daftar Saham yang Delisting Periode 2006-2008  

Periode 
Kode 

Emiten 
Nama  

Perusahaan Keterangan 

1 Februari 2006 
– 

31 Juli 2006 

 BRPT 
 
 RALS 

Barito Pasific Timber 
Tbk 
Ramayana Lestari 
Sentosa Tbk 

Saham-sahamnya sudah 
tidak aktif 

diperdagangkan 

1 Agustus 2006  
–  

31 Januari 2007 

 JIHD  
 
 LPBN 
 PLAS 
 TINS 

Jakarta Int’l Hotel & 
Dev. Tbk  
Bank Lippo Tbk  
Palm Asia Corpora Tbk 
Timah Tbk   

Saham-saham tersebut 
keluar dari urutan 60 
saham dengan nilai 
kapitalisasi pasar 

terbesar 

1 Februari 2007 
 –  

31 Juli 2007 

 ADMG 
 

 BNLI  
 SMRA 

 
 TKIM 

 
Polychem Indonesia 
Tbk 
Bank Permata Tbk 
Summarecon Agung 
Tbk 
Pabrik Kertas Tjiwi 
Kimia Tbk 

Saham TKIM masuk 
dalam 20 losers pada 

Kuarter IV 2006, 
sedangkan ketiga saham 

lainnya keluar dari 
urutan 60 saham dengan 
nilai transasksi terbesar 

di pasar reguler 

1 Agustus 2007  
–  

31 Januari 2008 

 GGRM 
 GJTL 
 INTP  

 
 UNVR 

Gudang Garam Tbk  
Gajah Tunggal Tbk  
Indocement Tunggal 
Prakasa Tbk  
Unilever Indonesia Tbk 

Saham GJTL tidak 
masuk dalam urutan 60 

saham dengan nilai 
kapitalisasi pasar 

terbesar, sedangkan 
ketiga saham lainnya 
tidak masuk dalam 



urutan 60 saham dengan 
nilai transaksi terbesar di 

pasar reguler 

1 Februari 2008  
–  

31 Juli 2008 

 CMNP 
 
 LSIP 

 
 PNBN 

Citra Marga Nusaphala 
Persada Tbk  
PP London Sumatera 
Tbk  
Bank Pan Indonesia 
Tbk  

Saham-saham tersebut 
keluar dari urutan 60 
saham dengan nilai 
kapitalisasi pasar 

terbesar 

1 Agustus 2008  
–  

31 Januari 2009 

 ADHI 
 
 KLBF 
 PNLF 

Adhi Karya (Persero) 
Tbk  
Kalbe Farma Tbk  
Panin Life Tbk  

Saham tersebut keluar 
dari urutan 60 saham 
dengan nilai transaksi 

terbesar di pasar reguler  
  

Dari data makro ekonomi yang dilampirkan, untuk mengetahui jumlah 

sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata serta standar deviasinya 

maka dilakukan penghitungan statistik deskriptif.  

 

4.1.4 Statistik Deskriptif  

  Statistik deskriptif merupakan bidang ilmu pengetahuan statistik yang 

mempelajari tata cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan dalam 

suatu penelitian, misalnya dalam bentuk tabel, frekuensi atau grafik, dan 

selanjutnya dilakukan pengukuran nilai-nilai statistiknya. Pengukuran statistik ini 

digunakan untuk mempermudah pengamatan, yaitu dengan perhitungan nilai 

tendensi sentral maka dapat diperoleh gambaran sampel penelitian secara garis 

besar, sehingga dapat mendekati kebenaran populasinya. Pengukuran statistik 

deskriptif ini dilakukan dengan menggunakan program Statistical Package for 

Social Science (SPSS) 15.00 for MS Windows. Hasil perhitungan statistik 

deskriptif tampak pada tabel berikut ini:  

 

 



Tabel 4.4 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Inflasi 36 5.27 17.92 10.0147 3.96317 
SBI 36 7.93 12.75 9.8722 1.72041 
Kurs 36 8775.00 12151.00 9353.8889 651.88350 
Indeks_LQ45 36 242.32 602.96 405.5645 107.11491 
Valid N (listwise) 36      

         Sumber: Lampiran 2 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.4 dapat dijelaskan 

variabel terikat (Indeks LQ-45) dan variabel bebas (Tingkat Inflasi, Tingkat Suku 

Bunga SBI, dan Kurs Tukar USD/IDR) selama periode pengamatan yakni dari 

tahun 2006 hingga 2008 adalah sebagai berikut:  

1. Variabel Indeks LQ-45 mengalami titik terendah pada nilai 242,32 di bulan 

November 2008, titik tertinggi mencapai nilai 602,96 pada Desember 2007, 

sedangkan nilai rata-ratanya sebesar 405,56 dan standar deviasi sebesar 

107,11.  

2. Variabel Tingkat Inflasi mengalami titik terendah di 5,27% pada bulan 

November 2007, titik tertinggi mencapai 17,92% pada Februari 2006, 

sedangkan nilai rata-ratanya sebesar 10,01% dan standar deviasi sebesar 3,96.  

3. Variabel Tingkat Suku Bunga SBI mengalami titik terendah di 7,93% pada 

bulan Februari 2008, titik tertinggi mencapai 12,75% pada Januari 2006, 

sedangkan nilai rata-ratanya 9,87% dan standar deviasi sebesar 1,72.  

4. Variabel Kurs Tukar USD/IDR mengalami level terendah sebesar Rp 8.775 

pada bulan April 2006, level tertinggi mencapai Rp 12.151 pada November 

2008, sedangkan nilai rata-ratanya sebesar Rp 9.353,89 dan standar deviasi 

sebesar 651,88.   
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4.1.5 Hasil Pengujian Asumsi Klasik  

 Model persamaan regresi dapat dianalisis dan memberikan hasil yang 

representatif apabila telah bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimation) atau 

telah dilakukan pengujian asumsi klasik.  Pengujian asumsi klasik yang dilakukan 

pada model regresi dalam penelitian ini meliputi uji multikolinieritas, 

heteroskedastisitas dan autokorelasi.  

4.1.5.1 Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi 

normal. Normalitas dapat terdeteksi dengan melihat grafik berikut ini:  

Grafik 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran 3 

 

 



Dari grafik 4.1 di atas, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis 

diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi 

ini memiliki distribusi normal.  

 

4.1.5.2 Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Metode yang 

digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dengan menggunakan nilai 

tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Hasil uji multikolinieritas 

disajikan pada tabel berikut:  

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel 

Independen 
Tolerance VIF Kesimpulan 

Inflasi 0.315 3.175 Tidak terjadi multikolinieritas 

SBI 0,311 3.213 Tidak terjadi multikolinieritas 

Kurs 0,972 1.029 Tidak terjadi multikolinieritas 

          Sumber: Lampiran 4  

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, semua variabel independen menunjukkan 

nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel 

independen dalam model regresi.  
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4.1.5.3 Heteroskedastisitas   

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Pengujian terhadap gejala heterokedastisitas dilakukan 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik berikut ini:   

Grafik 4.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran 5   

Berdasarkan grafik 4.2 di atas, terlihat titik-titik menyebar secara acak, 

tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas 

maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi.   

 

 

 



4.1.5.4 Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu antar periode. Untuk dapat 

mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi maka dilakukan pengujian Durbin-

Watson Test. Hasil Uji Durbin-Watson (DW) Test disajikan sebagai berikut:  

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi  

Model R R Square 
Adjusted  
R Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .933(a) .870 .858 40.39864 .627 
a  Predictors: (Constant), Kurs, Inflasi, SBI 
b  Dependent Variable: Indeks_LQ45  
Sumber: Lampiran 6 

Pada tabel 4.6 di atas, terlihat angka D-W sebesar +0,627. Hal ini berarti 

model regresi tersebut tidak mengindikasikan adanya autokorelasi, terlihat dari 

angka D-W yang berada di antara -2 dan +2.  

 

4.1.6 Hasil Analisis Regresi Linear   

 Untuk membuktikan adanya pengaruh tingkat inflasi, tingkat suku bunga 

SBI, dan kurs tukar USD/IDR terhadap indeks LQ-45. Hasil analisis regresi 

dengan  sebesar 0,05 disajikan pada tabel berikut ini:  

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.7 

Hasil Analisis Regresi  

Variabel Koefisien  Sig. t Keterangan  

(Constant) 1350.111 12.981 .000  

Inflasi -9.340 -3.042 .005 Signifikan 

SBI -70.586 -9.922 .000 Signifikan 

Kurs -0.36 -3.433 .002 Signifikan 

 = 0,870 F = 71.352 Sig. F = 0,000  = 0,05   

       Sumber: Lampiran 4 

Persamaan regresi berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel 

4.7 di atas adalah :  

Y = 1350,111 - 9,340 X1 - 70,586 X2 - 0,36 X3   

Interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. a = 1350,111 

Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa Indeks LQ-45 (Y) sebesar 1.350,11 

sebelum atau tanpa adanya variabel tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI, 

dan kurs tukar USD/IDR (X1, X2, dan X3 = 0).  

2. b1 = -9,340 

Nilai koefisien regresi X1 ini menunjukkan bahwa setiap variabel tingkat 

inflasi meningkat 1 kali, maka Indeks LQ-45 (Y) akan menurun 9,34 kali 

atau dengan kata lain setiap penurunan Indeks LQ-45 (Y) dibutuhkan 

variabel tingkat inflasi sebesar 9,34, dengan asumsi variabel tingkat suku 

bunga SBI dan kurs tukar USD/IDR (X2 dan X3 = 0).  

3. b2 = -70,586 

Nilai koefisien regresi X2 ini menunjukkan bahwa setiap variabel tingkat 

suku bunga SBI meningkat 1 kali, maka Indeks LQ-45 (Y) akan menurun 



70,59 kali atau dengan kata lain setiap penurunan Indeks LQ-45 (Y) 

dibutuhkan variabel tingkat suku bunga SBI sebesar 70,59, dengan asumsi 

variabel tingkat inflasi dan kurs tukar USD/IDR (X1dan X3 = 0).  

4. b3 = -0,36 

Nilai koefisien regresi X3 ini menunjukkan bahwa setiap variabel kurs tukar 

USD/IDR meningkat 1 kali, maka Indeks LQ-45 (Y) akan menurun 0,36 kali 

atau dengan kata lain setiap penurunan Indeks LQ-45 (Y) dibutuhkan 

variabel kurs tukar USD/IDR sebesar 0,36, dengan asumsi variabel tingkat 

inflasi dan tingkat suku bunga SBI (X1, dan X2 = 0).  

 

4.1.7 Hasil Pengujian Hipotesis  

 Pengujian Hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linear berganda 

dengan tujuan untuk membuktikan pengaruh variabel independen (Tingkat Inflasi, 

Tingkat Suku Bunga SBI, dan Kurs Tukar USD/IDR) terhadap variabel dependen 

(Indeks LQ-45), baik secara parsial (sendiri) maupun secara simultan (bersama-

sama).  

4.1.7.1 Hasil Uji T 

 Uji T digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel bebas secara 

parsial (sendiri) terhadap variabel terikat. Berikut ini tabel yang menunjukkan 

hasil Uji T dan besarnya level of significance terletak pada α = 0,05.  

 

 

 

 



Tabel 4.8 

Hasil Uji T  

H Hipotesis  Sig t Keterangan 
1 Tingkat Inflasi memiliki 

pengaruh signifikan terhadap 
Indeks LQ-45 

 
-3,042 

 

 
0,005 

 

H01 ditolak dan Ha1 

diterima 

2 Tingkat Suku Bunga SBI 
memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap Indeks 
LQ-45 

-9,922 
 

0,000 
 

 
H02 ditolak dan Ha2 

diterima 

3 Kurs Tukar USD/IDR 
memiliki pengaruh signifikan 
terhadap Indeks LQ-45 

-3,433 0,002 
H03 ditolak dan Ha3 

diterima 

  Sumber: Lampiran 4  

 

4.1.7.2 Hasil Uji F  

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas 

(Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga SBI, dan Kurs Tukar USD/IDR) yang 

dimasukkan dalam model secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (Indeks LQ-45). Berikut ini adalah tabel hasil 

Uji F dan besarnya level of significance terletak pada α = 0,05.  

Tabel 4.9 

Hasil Uji F 

H Hipotesis  Sig f Keterangan 
4  Tingkat Inflasi, Tingkat Suku 

Bunga SBI, dan Kurs Tukar 
USD/IDR memiliki pengaruh 
signifikan terhadap Indeks 
LQ-45  

71,532 0,000 
H04 ditolak dan Ha4 

diterima  

  Sumber: Lampiran 4  

Berdasarkan tabel 4.8 dan 4.9 di atas, maka dapat disimpulkan hasil 

pengujian terhadap hipotesis alternatif sebagai berikut:  



1. Pengujian Hipotesis ke-1 

Pengujian hipotesis ke-1 bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan dari variabel tingkat inflasi terhadap indeks LQ-45. 

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan nilai Sig t lebih kecil dari 

nilai α (0,005 < 0,05) yang berarti bahwa H01 ditolak dan Ha1 diterima. Hasil 

tersebut membuktikan bahwa variabel tingkat inflasi berpengaruh signifikan 

terhadap indeks LQ-45 atau dengan kata lain penelitian ini berhasil 

membuktikan hipotesis ke-1.  

2. Pengujian Hipotesis ke-2  

Pengujian hipotesis ke-2 bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan dari variabel tingkat suku bunga SBI terhadap indeks 

LQ-45. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan nilai Sig t lebih 

kecil dari nilai α (0,000 < 0.05) yang berarti bahwa H02 ditolak dan Ha2 

diterima. Hasil tersebut membuktikan bahwa variabel tingkat suku bunga SBI 

berpengaruh signifikan terhadap indeks LQ-45 atau dengan kata lain 

penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis ke-2. 

3. Pengujian Hipotesis ke-3 

Pengujian hipotesis ke-3 bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan dari variabel kurs tukar USD/IDR terhadap indeks 

LQ-45. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan nilai Sig t lebih 

kecil dari nilai α (0,002 < 0.05) yang berarti bahwa H03 ditolak dan Ha3 

diterima. Hasil tersebut membuktikan bahwa variabel kurs tukar USD/IDR 

berpengaruh signifikan terhadap indeks LQ-45 atau dengan kata lain 

penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis ke-3. 



4. Hasil Pengujian Hipotesis ke-4 

Pengujian hipotesis ke-4 bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan variabel tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI, 

dan kurs tukar USD/IDR terhadap indeks LQ-45. Hasil analisis regresi linier 

berganda menunjukkan nilai Sig F lebih kecil dari nilai α (0,000 < 0.05) yang 

berarti bahwa H04 ditolak dan Ha4 diterima. Hasil tersebut membuktikan 

bahwa secara bersama-sama variabel Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga 

SBI, dan Kurs Tukar USD/IDR berpengaruh signifikan terhadap Indeks LQ-

45 atau dengan kata lain penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis ke-4.  

 

4.1.8 Koefisien Determinasi (R2)  

Besarnya koefisien determinasi (R2) menunjukkan sampai seberapa besar 

proporsi perubahan variabel independen  mampu menjelaskan variasi perubahan 

variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan bahwa 

variabel independen yang digunakan sebagai prediktor perubahan variabel 

dependen memiliki ketepatan prediksi yang tinggi. Berdasarkan hasil analisis 

regresi linear berganda pada tabel 4.6 di atas, diperoleh nilai R2  sebesar 0,870. 

Hasil ini menunjukkan bahwa dari persamaan regresi yang terbentuk, variabel 

independen mampu menjelaskan variasi perubahan variabel dependen sebesar 

87% sedangkan sisanya sebesar 13% dijelaskan oleh variabel lain di luar 

penelitian ini.  

 

 

 



4.2 Pembahasan  

4.2.1 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-1 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ke-1, penelitian ini berhasil 

membuktikan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel tingkat inflasi 

terhadap indeks LQ-45. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pergerakan indeks 

saham dipengaruhi oleh kondisi makro yang ada. Inflasi merupakan 

kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. 

Tingginya inflasi akan menyebabkan kurs tukar USD/IDR, yang akan berdampak 

pada investor yang menanamkan dananya di pasar modal Indonesia. investor akan 

merasa rugi, karena dividen maupun capital gain yang diterimanya apabila 

dikonversikan dalam mata uang asing nilainya akan lebih rendah. Akibatnya 

investor akan menjual saham-sahamnya sehingga dapat menyebabkan kelesuan 

pasar modal yang terlihat dari penurunan indeks-indeks harga saham. Hubungan 

yang ditunjukkan oleh tingkat inflasi dengan indeks LQ-45 adalah negatif. Begitu 

juga sebaliknya, tingkat inflasi menurun akan meningkatkan indeks LQ-45. 

Dengan demikian, tinggi rendahnya indeks LQ-45 akan dipengaruhi oleh tinggi 

rendahnya tingkat inflasi.  

 

4.2.2 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-2 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ke-2, penelitian ini berhasil 

membuktikan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel tingkat suku bunga 

SBI terhadap indeks LQ-45. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat 

suku bunga SBI berpengaruh terhadap tinggi rendahnya indeks LQ-45. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sudjono 



(2000), Sitinjak dan Kurniasari (2003), dan Octavia (2007) yang menyimpulkan 

bahwa Tingkat Bunga SBI berpengaruh signifikan terhadap IHSG. 

 Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga dalam mata uang 

Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka 

waktu pendek. Sedangkan suku bunga adalah jumlah bunga yang harus dibayar 

per unit waktu. Jadi, tingkat suku bunga SBI adalah jumlah bunga yang harus 

dibayar per unit waktu untuk SBI. Hubungan yang ditunjukkan oleh tingkat suku 

bunga SBI dengan indeks LQ-45 adalah negatif. Apabila terjadi kenaikan tingkat 

suku bunga SBI akan potensial mendorong investor mengalihkan dananya ke 

pasar uang atau tabungan maupun deposito sehingga investasi di lantai bursa 

turun dan selanjutnya dapat menurunkan harga saham, yang nantinya akan terjadi 

penurunan pada indeks LQ-45. Begitu juga sebaliknya, tingkat suku bunga SBI 

menurun, para investor akan menanamkan dananya pada pasar modal, sehingga 

harga saham akan meningkat selanjutnya terjadi peningkatan pada indeks LQ-45. 

Dengan demikian, tinggi rendahnya indeks LQ-45 akan dipengaruhi oleh tinggi 

rendahnya tingkat suku bunga SBI.  

 

4.2.3 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-3 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ke-3, penelitian ini berhasil 

membuktikan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel kurs tukar USD/IDR 

terhadap indeks LQ-45. Hal ini menunjukkan bahwa kuat lemahnya kurs tukar 

USD/IDR berpengaruh terhadap kuat lemahnya indeks LQ-45. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian Ajayi dan Mougoue (1996) yang menunjukkan adanya 

hubungan dinamis antara harga saham dan nilai tukar di 8 (delapan) negara maju 



(Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat). 

Demikian juga penelitian Sudjono (2002), Sitinjak dan Kurniasari (2003), serta 

Octavia (2007) memiliki pendapat yang sama bahwa variabel kurs tukar 

USD/IDR mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks harga saham. 

Hubungan yang ditunjukkan oleh kurs tukar USD/IDR dengan indeks LQ-

45 adalah negatif. Fluktuasi kurs tukar USD/IDR yang stabil akan sangat 

mempengaruhi iklim investasi di dalam negeri. Inflasi dapat mengakibatkan 

berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, 

mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan 

pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan 

merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat (Houstan dan 

Brigham, 2009). Maka dari itu, apabila kurs tukar USD/IDR menguat akan 

menurunkan indeks LQ-45. Begitu juga sebaliknya, kurs tukar USD/IDR 

melemah akan meningkatkan indeks LQ-45. Semakin kuat kurs tukar USD/IDR 

menunjukkan perekonomian yang semakin membaik. Dengan demikian 

menguatnya kurs tukar USD/IDR adalah faktor penting yang dapat meningkatkan 

indeks LQ-45.  

 

4.2.4 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-4  

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ke-4, penelitian ini berhasil 

membuktikan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel tingkat inflasi, 

tingkat suku bunga SBI, dan kurs tukar USD/IDR memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2006 – 2008.  

Keadaan ini menunjukkan bahwa penggabungan variabel tingkat inflasi, suku 



bunga SBI, dan kurs tukar USD/IDR relevan digunakan untuk memprediksi 

Indeks LQ-45 di masa yang akan datang. Nilai koefisien determinasi (Adjusted 

R2) sebesar 0,870 juga menunjukkan bahwa kontribusi tingkat inflasi, suku bunga 

SBI, dan kurs tukar USD/IDR dalam menjelaskan variansi Indeks LQ-45 sebesar 

87 % dan sisanya 13 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.  

Walaupun hasil tersebut bertolak belakang dengan Gupta (2000) yang 

menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara tingkat bunga, nilai 

tukar, dan harga saham. Namun hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

Sitinjak dan Kurniasari (2003) dimana mereka menyimpulkan bahwa kurs 

berpengaruh signifikan negatif dan SBI berpengaruh signifikan positif terhadap 

pasar saham. Hasil ini juga didukung oleh hasil penelitian Octavia (2007) bahwa 

secara serempak variabel tingkat suku bunga SBI dan kurs tukar USD/IDR 

berpengaruh terhadap indeks harga saham. Kondisi perekonomian yang stabil 

akan memberikan imbas pada perusahaan-perusahaan yang menerbitkan 

sahamnya di pasar modal. Dengan demikian ketiga variabel bebas ini dapat 

dijadikan sebagai faktor-faktor dalam membentuk indeks LQ-45.   

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

5.1.1 Umum  

Di era globalisasi ini, hampir semua negara menaruh perhatian besar 

terhadap pasar modal karena memiliki peranan strategis bagi penguatan 

ketahanan ekonomi suatu negara. Terjadinya pelarian modal ke luar negeri 

(capital flight) bukan hanya merupakan dampak merosotnya nilai rupiah atau 

tingginya inflasi dan rendahnya suku bunga, tetapi karena tidak tersedianya 

alternatif investasi yang menguntungkan di negara tersebut, atau pada saat yang 

sama, investasi portofolio di bursa negara lain menjanjikan keuntungan yang jauh 

lebih tinggi. Keadaan ini terjadi sebagai konsekuensi dari terbukanya pasar 

saham terhadap investor asing. 

Pasar modal merupakan salah satu media yang memberikan kesempatan 

berinvestasi bagi investor perorangan maupun institusional. Pasar modal 

memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Pasar modal yang 

ada di Indonesia merupakan pasar yang sedang berkembang (emerging market) 

yang dalam perkembangannya sangat rentan terhadap kondisi makro ekonomi 

secara umum.  

Indeks LQ-45 sebagai salah satu indikator perekonomian sangat 

dipengaruhi oleh ekspektasi investor atas kondisi fundamental negara maupun 

global. Adanya informasi baru akan mempengaruhi ekspektasi investor yang pada 

akhirnya akan berpengaruh pada indeks LQ-45.  



Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2006 hingga 2007 mengalami 

peningkatan. Hal tersebut terlihat dari peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, 

penguatan investasi, serta menguatnya nilai tukar Rupiah. Pada pertengahan tahun 

2008, makro perekonomian Indonesia menghadapi masalah, sebagai dampak dari 

krisis Subprime Mortgage di Amerika Serikat yang berujung pada lesunya pasar 

modal Indonesia. Kondisi seperti ini menyebabkan indeks harga saham di Bursa 

Efek Indonesia merosot tajam, walaupun secara fundamental kondisi ekonomi 

makro Indonesia cukup baik.  

Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui apakah variabel tingkat inflasi, 

tingkat suku bunga SBI, dan kurs tukar USD/IDR berpengaruh secara parsial 

maupun simultan terhadap indeks LQ-45. Periode penelitian dilakukan selama 

tiga tahun yaitu tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Hal ini dikarenakan 

kondisi perekonomian Indonesia dan pasar modal Indonesia mengalami kenaikan 

dan penurunan (fluktuasi) yang cukup signifikan.  

 

5.1.2 Khusus  

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis ke-1, ke-2, dan ke-3 dengan 

menggunakan analisis regresi linear berganda (Uji T), dapat disimpulkan 

bahwa secara parsial variabel tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan 

kurs tukar USD/IDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks LQ-

45.  



2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ke-4 dengan menggunakan analisis 

regresi linier berganda (Uji F), dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat 

inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan kurs tukar USD/IDR secara simultan 

(bersama-sama) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Indeks LQ-

45. 

3. Penelitian ini menghasilkan R Square sebesar 87% yang berarti bahwa 

variasi nilai Indeks LQ-45 yang dapat dijelaskan oleh variabel tingkat inflasi, 

tingkat suku bunga SBI, dan kurs USD/IDR dalam persamaan regresi sebesar 

87%, sedangkan sisanya sebesar 13% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan penelitian merupakan kekurangan atau kelemahan yang ada 

dalam penelitian yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Penelitian ini 

memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel tingkat inflasi, tingkat suku bunga 

SBI, dan kurs USD/IDR yang mewakili faktor makro ekonomi.  

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada periode yang relatif singkat yaitu tahun 

2006 sampai dengan tahun 2008. 

 

 

 

 

 



5.3 Saran 

1. Penelitian selanjutnya apabila dimungkinkan bisa dikembangkan dengan 

memperhatikan beberapa kaktor makro ekonomi lainnya yang diduga 

berpengaruh terhadap pergerakan indeks LQ-45.  

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian dengan periode 

pengamatan yang lebih panjang sehingga dapat diketahui apakah hasilnya 

konsisten dari tahun ke tahun.   
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LAMPIRAN 1 

 
DATA INDEKS LQ-45, TINGKAT INFLASI, SUKU BUNGA SBI, DAN 

KURS TUKAR USD/IDR PERIODE 2006-2008  

 

Variabel  Bulan  
PERIODE  

2006 2007 2008 

Indeks LQ-45  

Januari  269.037 383.809 568.925
Februari 272.849 377.396 583.522
Maret  281.999 377.856 532.531
April  313.424 418.368 490.418
Mei  319.342 431.048 518.96
Juni  284.003 439.823 501.711
Juli  293.019 476.384 472.818
Agustus  314.123 446.509 440.905
September  327.58 476.28 389.237
Oktober  340.246 551.776 266.654
November  366.184 584.809 242.318
Desember  386.654 602.964 256.841

Tingkat  

Inflasi  

Januari  17.03 6.26 7.36
Februari 17.92 6.3 7.4
Maret  15.74 6.52 8.17
April  15.4 6.29 8.96
Mei  15.6 6.01 10.38
Juni  15.53 5.77 11.03
Juli  15.15 6.06 11.9
Agustus  14.9 6.51 11.85
September  14.55 6.95 12.14
Oktober  6.29 6.88 11.77
November  5.27 6.71 11.68
Desember  6.6 6.59 11.06

Tingkat  

Suku Bunga  

SBI  

Januari  12.75 9.5 8
Februari 12.74 9.25 7.93
Maret  12.73 9 7.96
April  12.74 9 7.99
Mei  12.5 8.75 8.31
Juni  12.5 8.5 8.73
Juli  12.25 8.25 9.23
Agustus  11.75 8.25 9.28
September  11.25 8.25 9.71
Oktober  10.75 8.25 10.98
November  10.25 8.25 11.24
Desember  9.75 8 10.83

 



Kurs Tukar 

USD/IDR 

Januari  9395 9090 9291
Februari 9230 9160 9051
Maret  9075 9118 9217
April  8775 9083 9234
Mei  9220 8828 9318
Juni  9300 9054 9225
Juli  9070 9186 9118
Agustus  9100 9410 9153
September  9235 9137 9378
Oktober  9110 9103 10995
November  9165 9376 12151
Desember  9020 9419 10950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 2  

 

STATISTIK DESKRIPTIF  

 

Descriptive Statistics 

 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Inflasi 36 5.27 17.92 10.0147 3.96317

SBI 36 7.93 12.75 9.8722 1.72041

Kurs 36 8775.00 12151.00 9353.8889 651.88350

Indeks_LQ45 36 242.32 602.96 405.5645 107.11491

Valid N (listwise) 36      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 3 

 

UJI NORMALITAS 
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LAMPIRAN 4 

 

HASIL ANALISIS REGRESI DAN UJI MULTIKOLINIERITAS 

 

ANOVA(b) 

 

Model   

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 349350.549 3 116450.183 71.352 .000(a)

  Residual 52225.615 32 1632.050    

  Total 401576.163 35     

a  Predictors: (Constant), Kurs, Inflasi, SBI 
b  Dependent Variable: Indeks_LQ45 
 

 

Coefficients(a) 
 
Model  Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity  
Statistics 

B  Std. Error Beta  Tolerance VIF  
1 (Constant) 1350.111 104.006  12.981 .000   
  Inflasi 9.340 3.070 .346 3.042 .005 .315 3.175
  SBI -70.586 7.114 -1.134 -9.922 .000 .311 3.213
  Kurs -.036 .011 -.222 -3.433 .002 .972 1.029

a  Dependent Variable: Indeks_LQ45 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 5 

 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 
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LAMPIRAN 6  

 

UJI AUTOKORELASI DAN R2 

 

Model Summary(b) 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .933(a) .870 .858 40.39864 .627

a  Predictors: (Constant), Kurs, Inflasi, SBI 
b  Dependent Variable: Indeks_LQ45  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


