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ABSTRAK 

Analisis pengaruh inflasi, tingkat suku bunga sbi dan nilai tukar  terhadap 
indeks saham sektor keuangan  

di bursa efek Jakarta 
 

Radityo Aji Nugroho 
F 0199055 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat inflasi, suku 
bunga SBI dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berpengaruh terhadap 
indeks saham sektor keuangan di Bursa Efek Jakarta untuk periode 1999-
2002. 

Sehubungan dengan masalah tersebut diajukan hipotesis yakni sebagai 
berikut : ada hubungan negatif antara tingkat inflasi, suku bunga SBI dan 
nilai tukar terhadap indeks saham sektor keuangan di BEJ. 

Penelitian ini merupakan analisis data sekunder, data yang digunakan 
adalah data deret waktu (time series) dari Januari 1999 – Desember 2002. 
Alat analisis yang digunakan adalah analisis model dinamis Error Corection 
Model (ECM), indeks saham sektor keuangan sebagai variabel dependen 
sedangkan tingkat inflasi, SBI, dan nilai tukar sebagai variabel indpenden. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat inflasi, suku bunga SBI 
pada jangka panjang dan nilai tukar rupiah pada jangka pendek tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap indeks saham sektor keuangan di 
Bursa Efek Jakarta. Sedangkan tingkat inflasi, suku bunga SBI pada jangka 
pendek dan nilai tukar pada jangka panjang berpengaruh secara signifikan 
terhadap indeks saham sektor keuangan di Bursa Efek Jakarta. 

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil 
penelitian yang dilakukan. Pemerintah harus dapat menerapkan kebijakan 
yang tepat untuk menekan laju inflasi dalam jangka pendek. Otoritas 
moneter diharapkan dapat memberlakukan kebijakan yang dapat 
mendukung iklim investasi sekuritas Indonesia. Salah satunya adalah 
menerapkan suku bunga yang dianggap wajar dan kompetitif. Perlunya 
sosialisasi instrumen reksadana bagi para investor yang awam agar pasar 
modal di Indonesia lebih berkembang. Komitmen pemerintah dalam 
menjalankan kebijakan politik & ekonomi yang konsisten dan kepastian 
hukum dengan harapan dapat mengembalikan kepercayaan investor dan 
meningkatkan iklim investasi di Indonesia. 
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MOTTO  

Sambutlah saat dukacita sebagai karunia, karena suka maupun duka 
datang daripada-Nya. Bila itu datang dari Dia, mengapa 

menolaknya? Tuhan selalu menyertai kita dan mengawasi kita. Bila 
dukacita membawa manfaat, Ia memberi dukacita; bila suka cita 

membawa manfaat, Ia memberi sukacita. Kedua-duanya kita 
peroleh sesuai kehendak-Nya. Bagaimanapun hebatnya orang 

menjunjung dan memfitnahmu, engkau tak boleh bersukacita bila 
dipuji dan dihormati, atau merasa sedih bila difitnah. Tunduklah 

pada kehendak Tuhan dan dimanapun Ia menempatkanmu, terimalah 
itu dengan gembira 

(Sabda Ilahi) 
 

Renungkan berapa banyak waktu yang telah kau sia-siakan dalam 
percakapan iseng. Waktu yang lewat tak mungkin kembali. Ingat 

bahwa engkau harus mati 
(Sabda Ilahi) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 
Pasar modal tempat dimana diperjual-belikan instrumen investasi berupa 
saham dan produk tahunannya selalu menarik untuk diteliti dan dianalisa. 

Sudah banyak peneliti yang mengupas tentang bursa saham karena memiliki 
hal-hal menarik untuk diteliti baik dari segi emiten, pelaku pasar, regulasi 

atau peraturan, maupun dari kinerja pasar modal tersebut. 
Dalam perekonomian modern, pasar modal berperan dalam menyediakan 

sumber dana alternatif jangka panjang kepada perusahaan-perusahaan. Selain itu 

pasar modal juga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan investasi dari 

kredit perbankan baik dalam negeri maupun luar negeri. 

Pada umumnya perusahaan di Indonesia masih dominan menggunakan kredit dari 

perbankan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan perusahaannya. Hal ini 
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berbeda dengan perusahaan-perusahaan di negara yang telah maju dimana 

pasar modal merupakan sumber pembiayaan yang paling dominan. 

Belum berkembangnya pasar modal di Indonesia disebabkan oleh 

beberapa faktor. Pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat akan manfaat dan 

kegiatan pasar modal. Kedua, budaya masyarakat Indonesia yang telah terbiasa 

memanfaatkan kredit perbankan dalam melakukan ekspansi dan diversifikasi 

usaha. Ketiga, adanya aturan-aturan yang mengharuskan untuk menyampaikan 

laporan tahunan kepada badan-badan tertentu serta pengungkapan informasi yang 

benar-benar terbuka. Keempat, kekurangan keleluasan bagi pemilik perusahaan 

jika perusahaannya masuk pasar modal (Sjahrir, 1992 : 140). 

Pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni fungsi ekonomi dan 

fungsi keuangan. Dalam menjalankan fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan 

fasilitas untuk memindahkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana 

(lenders) ke pihak yang memerlukan dana (borrowers). Lenders berharap akan 

memperoleh imbalan dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan borrowers akan 

menggunakan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu 

tersedianya dana dari operasi perusahaan. Mekanisme seperti ini bagi negara akan 

memacu peningkatan produksi yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan 

perusahaan dan kemakmuran masyarakat banyak. Sedangkan dalam menjalankan 

fungsi keuangannya, pasar modal menyediakan dana yang dibutuhkan para 

borrowers, sementara para lenders menyediakan dana tanpa harus terlibat 

langsung dalam kepemilikan aktiva riil yang diperlukan untuk investasi tersebut    

(Marzuki Usman, 1997:12). 

1 
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Fungsi pasar modal sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perantara 

keuangan lainnya seperti perbankan dan reksadana. Perbedaannya, kalau 

perbankan mengadakan dana jangka pendek, reksadana memperdagangkan dana 

jangka pendek maupun jangka panjang, maka pasar modal memperdagangkan 

khusus dana jangka panjang.  

Suatu perusahaan akan meggunakan semua sumber pembiayaan yang ada 

untuk kegiatan investasinya. Proporsi masing-masing sumber dana ini akan 

tergantung pada beberapa faktor, misalnya jangka waktu investasi (jangka pendek, 

menengah atau panjang) dan kebijakan deviden payout ratio. Apabila perusahaan 

membutuhkan dana untuk investasi jangka panjang, yakni lebih dari satu tahun, 

maka perusahaan tersebut akan lebih baik mencari sumber dana dari penyertaan 

modal berupa saham dan utang berupa obligasi yang dapat diperjualbelikan di 

pasar modal.  

Pasar modal juga merupakan  salah satu instrumen ekonomi utama yang 

dapat digunakan oleh berbagai lembaga baik domestik maupun internasional 

karena keberadaan pasar modal dapat membuka kesempatan berusaha baru, baik 

bagi para emiten maupun lembaga penunjang pasar modal lainnya. Kesempatan 

yang diberikan kepada pihak swasta untuk mendirikan bursa efek di daerah-

daerah dan bursa paralel akan memberikan pemerataan yang akan semakin 

tampak, terutama tumbuhnya  sentra ekonomi baru di luar Jakarta. Pertimbangan-

pertimbangan inilah yang mendorong pemerintah Indonesia untuk terus 

menyempurnakan berbagai kebijaksanaan yang dapat merangsang semakin 

tumbuhnya pasar modal di Indonesia.   
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Bila kita baca di berbagai surat kabar banyak analisa yang memasukan  

banyak faktor, yang kadang-kadang sangat sulit dicerna bagaimana faktor-faktor 

yang disebutnya itu bisa memengaruhi harga saham. Faktor-faktor yang disebut 

adalah minat investor asing, APBN, harga minyak, tingkat suku bunga, banyaknya 

perusahaan yang go public, perkembangan harga saham di bursa-bursa negara 

lain, kasus Bapindo, isu kredit macet, dan masih banyak lagi (Kwik Kian Gie, 

1998 :365-366). 

Investasi di pasar modal dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor 

ekonomi maupun faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi 

adalah kondisi perekonomian makro dimana kondisi tersebut tercermin dari 

indikator-indikator perekonomian yang meliputi : Produk Domestik Bruto (PDB). 

inflasi, cadangan devisa, neraca pembayaran, jumlah uang beredar, tingkat suku 

bunga, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Indikator perekonomian tersebut 

pada akhirnya akan menentukan naik turunnya indeks di bursa saham (Laporan 

Tahunan BI, 2001).  

Faktor non ekonomi di sini maksudnya bahwa kondisi makro ekonomi 

suatu negara mengandung dimensi-dimensi politik. Stabilitas politik, masalah 

hutang luar negeri dan berlangsungnya proses pelembagaan pasar modal (Capital 

Market Institutionalization) adalah 3 faktor yang satu sama lain saling berkaitan 

dan memerlukan pemantauan pemeliharaan dan perhatian yang terus menerus dari 

seluruh lapisan masyarakat ekonomi, termasuk masyarakat peserta pasar modal 

sendiri (Sjahrir, 1995:32-33) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xx 

 Apabila keadaan ekonomi tidak membaik atau menurun dengan segera hal 

ini akan berdampak buruk pada pasar modal. Keadaan ini dapat terlihat pada saat 

krisis moneter berlangsung dimana IHSG pernah mencapai titik terendah pada 

level 231, sepanjang tahun 1998 dan 1999 tambahan emiten baru di bursa sedikit 

sekali. Pada tahun 1998 hanya ada satu emiten baru, dan sebaliknya pada tahun 

1999 yang terjadi adalah 12 emiten dikeluarkan (delisting).( JSX Statistic,1998-

1999). Hal ini mencerminkan bahwa aktivitas bisnis di pasar modal memiliki 

hubungan yang erat dengan kondisi ekonomi makro (Suta, 2000 : 13). Dampak 

yang lain akibat krisis moneter juga terjadi pada indeks saham sektor keuangan  

yang terjadi pada quarter ke-3 tahun 1997 pada periode akhir Juli s/d akhir 

September 1997 mengalami penurunan sebesar 43,129% yang ditunjukkan pada 

tabel berikut di bawah ini. 

 

 

   Tabel 1.1 Perubahan Indeks Sektoral di BEJ Periode Juli–
September 1997 

Sektor Indeks pada 
akhir Juli 

Indeks pada 
akhir September 

Perubahan 
(%) 
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1. Pertanian 
2. Pertambangan 
3. Industri Dasar 
4. Aneka 

Industri 
5. Industri 

Barang 
Konsumen 

6. Properti 
7. Infrastruktur 
8. Keuangan 
9. Perdagangan 

&  Jasa 
10. Indeks LQ 45 

469,854 
136,840 
112,797 
142,795 

 
117,826 

 
 

175,020 
128,365 
202,274 
160,021 

 
144,611 

547,583 
163,686 
81,838 
111,150 

 
98,902 

 
 

103,831 
117,227 
115,034 
116,227 

 
113,094 

16,595 
19,618 
-27.446 
-22.161 

 
-16.060 

 
 

-40,675 
-8,643 
-43,129 
-27,367 

 
-21.294 

  Sumber :  JSX Statistic (1997 : 3-8), diolah. 

Tabel diatas menjelaskan bahwa kondisi pasar mencerminkan kondisi 

perekonomian, oleh karena itu perubahan  kondisi suatu perekonomian tentu juga 

akan tercermin pada kondisi pasar. Semakin membaik kondisi perekonomian 

maka akan semakin baik pula kondisi pasar modal dimana proyeksi keuntungan 

yang dihasilkan oleh para emiten semakin besar yang pada akhirnya akan 

membesar pula deviden yang diterima para pemodal begitu pula sebaliknya. 

Baik buruknya kinerja suatu perusahaaan bisa saja disebabkan bukan oleh 

sebab-sebab dalam perusahaan itu sendiri, tetapi karena faktor lingkungan 

kerjanya yang mempengaruhi. Sukar untuk mencari dana, ekonomi dunia melorot, 

ekonomi dalam negeri stagnant, daya beli masyarakat menurun, dan macam-

macam (E.A. Koetin, 2002 : 95) 

Kondisi perekonomian yang baik tercermin  dari indikator-indikator 

perekonomian yang semakin membaik. Dengan semakin membaiknya 

perekonomian diharapkan dunia usaha akan memberikan keuntungan yang lebih 

besar dengan demikian akan mempengaruhi kinerja sahamnya di bursa efek.     
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Pengukuran kinerja di pasar modal Indonesia, dalam hal ini Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) dipergunakan indikator indeks. Indeks diciptakan untuk dapat 

menjadi tolok ukur dalam memantau kecenderungan pasar dan perkembangan 

harga saham yang diperdagangkan. Semakin besar indeks harga saham dan 

kapitalisasi pasar bisa dibilang semakin berhasil sistem ekonomi yang 

dikembangkannya. (I Putu Gede Ary Suta, 2000: 433-434). 

Bursa Efek Jakarta menggunakan beberapa indeks yang dapat dipakai 

untuk memantau perdagangan saham. Indeks-indeks tersebut adalah IHSG (Indeks 

Harga Saham Gabungan) yang memuat seluruh saham emiten yang tercatat di 

bursa. Selain itu juga masih ada indeks LQ 45 yaitu berupa indeks saham 45 

emiten yang paling likuid (paling banyak diperdagangkan). 

 Indeks lain yang dipakai adalah indeks sektoral yang terdiri dari 9 macam 

sektor yaitu indeks keuangan, perdagangan, manufaktur, properti & real estate, 

pertambangan, pertanian, dan  indeks infrastruktur. Indeks keuangan di sini adalah 

indeks yang memuat saham-saham dari emiten yang bergerak di bidang keuangan 

yaitu lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang dihitung 

menggunakan rumus indeks umum. 

 Jumlah emiten yang terdaftar masuk dalam indeks keuangan ini sejumlah 

52 emiten (JSX Statistic 2001, 4st Quarter) atau ±16% dari seluruh emiten yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Dari ke-52 emiten yang termasuk dalam sektor 

keuangan menghasilkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 1.349.932.758.150,00. Oleh 

karena itu indeks ini dipandang penting karena lembaga-lembaga keuangan 
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memegang peranan penting dalam perekonomian modern, terlebih lagi dengan 

kapitalisasi pasar sebesar itu. 

 Penelitian ini merupakan suatu analisis tentang pengaruh inflasi, tingkat 

bunga (Sertifikat Bank Indonesia), dan nilai tukar (rupiah/US$) terhadap laju 

Indeks Keuangan di Bursa Efek Jakarta. Variabel-variabel independen tersebut 

dipilih karena merupakan indikator pokok ekonomi yang dapat digunakan untuk 

memperkirakan kondisi ekonomi nasional dan dapat mempengaruhi naik turunnya 

harga saham. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Dari uraian diatas dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap indeks saham sektor keuangan di 

Bursa Efek Jakarta tahun 1999-2002? 

2. Bagaimanakah pengaruh tingkat suku bunga SBI terhadap indeks saham sektor 

keuangan di Bursa Efek Jakarta tahun 1999-2002? 

3. Bagaimanakah pengaruh nilai tukar (rupiah/US$) terhadap indeks saham sektor 

keuangan di Bursa Efek Jakarta  tahun 1999-2002? 

 

C. Tujuan Penelitian 

  Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh dari inflasi terhadap indeks saham sektor 

keuangan di Bursa Efek Jakarta tahun 1999-2002. 
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2. Untuk Mengetahui pengaruh dari tingkat suku bunga SBI terhadap indeks 

saham sektor keuangan di Bursa Efek Jakarta tahun 1999-2002. 

3. Untuk mengetahui pengaruh dari nilai tukar (rupiah/US$) terhadap indeks 

saham keuangan di Bursa Efek Jakarta tahun 1999-2002. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi berbagai kalangan yang mempunyai minat 

terhadap pasar modal  terutama kalangan praktisi dan akademisi yaitu: 

1. Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sebagai bahan pertimbangan bagi 

mereka yang ingin berinvestasi di pasar modal Indonesia, terutama para 

praktisi yang tertarik pada emiten sektor keuangan. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan referensi bagi para akademisi 

khususnya yang tetarik meneliti pada bidang pasar modal. Selain itu manfaat 

lainnya adalah dapat memberikan suatu gambaran tentang prospek 

berinvestasi di pasar modal khususnya BEJ di masa yang akan datang. 

   

E. Hipotesis 

Variabel inflasi diduga berpengaruh negatif terhadap indeks saham sektor 

keuangan di BEJ. 

Variabel tingkat suku bunga diduga berpengaruh negatif terhadap indeks  saham 

sektor keuangan di BEJ. 

Variabel nilai tukar mata uang asing (khususnya dollar AS) diduga berpengaruh 

negatif terhadap indeks saham sektor keuangan di BEJ. 
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F.  Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

         

 

                                                            

 

Pasar Modal 
                   

                                                       

 

 

 Seperti yang telah dijelaskan bahwa investasi di pasar modal dipengaruhi 

oleh berbagai faktor yaitu faktor ekonomi dan non ekonomi. Baik buruknya 

kondisi makroekonomi sangat mempengaruhi kondisi pasar modal itu sendiri 

dimana kondisi makro tersebut tercermin dari indikator–indikator perekonomian 

Faktor Ekonomi Faktor Non 
Ekonomi 

 

Indikator 
Perekonomian :  
- Tingkat 

Inflasi 
- Tingkat Suku 

bunga SBI  
- Nilai Tukar 

(dollar AS) 
 

Stabilitas Politik 
Nasional 

Indeks Sektoral 

Indeks Sektor Keuangan 

Kebijakan Makro 
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yang pada akhirnya akan menentukan prospek & profitabilitas dari perusahaan 

yang bergerak di pasar modal.  

 Sedangkan faktor non ekonomi juga berperan dalam mempengaruhi 

pergerakan indeks dari bursa saham.  Stabilitas politik nasional akan menentukan 

tingkat rasio untuk berinvestasi di pasar modal. Tidak stabilnya iklim politik 

nasional akan semakin  menjauhkan investor baik asing maupun domestik untuk 

menanamkan modalnya.  

Pembahasan selanjutnya akan menggunakan faktor ekonomi yaitu dari 

kondisi makro perekonomian yang tercermin dari indikator perekonomian yaitu 

tingkat inflasi, tingkat suku bunga (SBI) dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.  

 Dalam jangka pendek pergerakan harga suatu saham tidak dapat diprediksi 

secara pasti. Hukum permintaan dan penawaran menentukan harga saham.Harga 

saham cenderung bergerak naik apabila makin banyak orang yang membeli 

saham. Sebaliknya, harga saham cenderung bergerak turun apabila banyak orang 

yang ingin menjual saham. 

 Secara teori, investasi berbanding terbalik dengan kurs valas, tingkat 

inflasi dan tingkat bunga. Begitu juga dengan investasi saham yang digambarkan 

melalui pergerakan indeks keuangan di BEJ.  

Meningkatnya tingkat inflasi akan menaikkan biaya operasional 

perusahaan sehingga akan menyebabkan menurunnya profit yang diperoleh 

perusahaan-perusahaan yang mencatatkan sahamnya di BEJ yang pada akhirnya 

akan memperkecil dividen yang diterima pemegang saham. Hal ini menyebabkan 

investor enggan untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Dengan 
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demikian inflasi berdampak negatif terhadap investasi saham di  Bursa Efek 

Jakarta khususnya di sektor keuangan yang diwakili oleh indeks keuangan BEJ. 

Apabila tingkat suku bunga SBI menurun maka hal ini akan 

mempengaruhi tingkat bunga deposito, sehingga bank komersial akan 

menurunkan tingkat bunga depositonya sekitar 1% agar dapat memperoleh margin 

bila bank komersil tersebut menempatkan dananya di SBI (Bambang Hermanto 

dan Adler Haymans Manurung, 2002 : 35-39). Akibat penurunan tingkat bunga 

SBI ini, investor akan mengalihkan investasinya pada saham yang relatif lebih 

profitable dan memberikan tingkat pengembalian yang tinggi, akibatnya indeks 

akan naik. Sebaliknya apabila tingkat bunga naik, maka investor akan menjual 

seluruh/sebagian sahamnya untuk dialihkan investasinya pada instrumen 

berpendapatan tetap dan bebas resiko, akibatnya indeks akan turun. Dengan 

demikian tingkat bunga akan memberikan  pengaruh negatif terhadadap indeks 

keuangan di BEJ.  

 Apabila kurs valas menguat, maka para investor saham akan cenderung 

menjual seluruh/sebagian saham yang dimilikinya dan mengalihkannya pada valas 

lalu dinvestasikan ke tempat lain yang relatif lebih menguntungkan dan bebas 

resiko misalnya untuk tabungan (saving),  sehingga harga saham akan turun. 

 Sebaliknya apabila kurs valas melemah maka para investor yang memiliki 

dollar akan melepaskan dollarnya kemudian membeli mata uang domestik untuk 

dialihkan membeli saham, akibatnya harga saham cenderung naik sehingga indeks 

saham sektor keuangan akan naik  Dengan demikian kurs valas akan memberikan 

pengaruh negatif terhadap indeks keuangan di BEJ. 
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G. Metode Penelitian 

1. Ruang lingkup penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang menggunakan data runtun 

waktu (time series) bulanan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. 

 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 5 macam, yaitu indeks saham 

sektor keuangan, inflasi, tingkat suku bunga SBI dan nilai tukar dollar AS 

terhadap rupiah. Variabel tersebut dibedakan menjadi variabel dependen & 

variabel independen dimana indeks saham sektor keuangan merupakan 

variabel dependen (varabel terikat) sedangkan inflasi, tingkat suku bunga SBI 

dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS  merupakan variabel independen 

(variabel bebas). 

a. Indeks saham sektor keuangan. 

 Indeks saham sektor keuangan adalah indeks dari beberapa emiten yang 

bergerak di sektor keuangan yang di hitung menggunakan rumus indeks umum  

yaitu (Buku Panduan Indeks BEJ, hal 15) 

∑ nilai pasar Indeks = 
∑ nilai dasar 

x100 

Keterangan: 

Nilai pasar : Jumlah saham hari ini x harga pasar hari ini ( kapitalisasi pasar). 

Nilai dasar : Jumlah saham pada hari dasar x harga pasar pada hari dasar. 
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b.  Inflasi 

Variabel yang digunakan adalah tingkat inflasi bulanan yang merupakan 

perubahan kenaikan harga-harga umum secara terus menerus, yang dihitung 

dari perubahan Harga Konsumen Gabungan 43 kota di Indonesia yang 

dinyatakan dalam persen dengan tahun dasar 1999. 

 

 

 

 

c.  Tingkat suku bunga                              

Variabel tingkat suku  bunga yang digunakan adalah tingkat suku bunga SBI berjangka 28 hari dalam satuan 
persen/tahun. 

d.   Nilai tukar mata uang asing. 

Variabel nilai tukar yang dipakai adalah nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dinyatakan dalam rupiah / US $. 

3. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Jakarta, 

Biro Pusat Statistik dan Laporan Bank Indonesia. 

4. Teknik pengumpulan data 

Dalam memperoleh data penulis mempergunakan teknik kepustakaan dengan 

jalan mengumpulkan berbagai data maupun teori yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 

5. Teknik Analisis Data 

a. Regresi linier deret waktu 

Spesifikasi model dinamik merupakan suatu hal yang penting dalam pembentukan 

model ekonomi dan analisis yang menyertainya. Hal ini dikarenakan sebagian 
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besar analisis ekonomi berkaitan erat dengan analisis deret waktu (time series) 

yang sesering diwujudkan dengan hubungan antara perubahan suatu besaran 

ekonomi dan kebijakan ekonomi pada suatu waktu serta pengaruhnya 

terhadap gejala dan perilaku ekonomi di saat yang lain. Hubungan semacam 

ini telah banyak dicoba untuk dirumuskan dalam model linier dinamik 

(MLD). 

Pada dasarnya spesifikasi MLD lebih ditekankan pada struktur dinamik hubungan 

jangka pendek (short run) antara variabel dependen dengan variabel 

independen. Sedangkan teori ekonomi tidak terlalu banyak menggambarkan 

tentang model dinamik (jangka pendek), tetapi lebih memusatkan pada 

hubungan variabel dalam keseimbangan jangka panjang (Modul III Pelatihan 

Ekonometrika Dasar, 2000 : 13). Hal ini disebabkan perilaku jangka panjang 

akan selalu terfokus pada sifat jangka panjang. 

Dilain pihak, banyak peneliti yang sudah puas dengan nilai R2 yang tinggi dan 

kurang tanggap pada uji asumsi klasik (multikolinieritas, heterokedastisitas 

dan autokorelasi) dari alat analisis yang digunakan. Padahal R2 yang tinggi 

hanyalah satu kriteria dipilihnya suatu persamaan regresi, namun bukan syarat 

utama dalam pemilihan model. Pada dasarnya R2 yang tinggi dari hasil regresi 

atau estimasi tersebut adalah hasil regresi yang menyesatkan (spurious 

regression). 

Sehubungan dengan masalah di atas dan seiring dengan perkembangan metode 

ekonometrika, terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk menghindari 

regresi yang menyesatkan. Metode pertama adalah uji stasioneritas data yaitu 
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dengan pembentukan model linier dinamik seperti model penyesuaian parsial 

(PAM), model koreksi kesalahan (ECM) dan model koreksi kesalahan 

Insukindro (I-ECM). 

Penggunaan MLD selain dapat menghindari regresi yang menyesatkan juga dapat 

digunakan untuk mengamati hubungan jangka panjang antar variabel seperti 

yang diharapkan dalam teori yang terkait. Metode yang kedua, dengan 

menggunakan uji stasioneritas data dan atau meggunakan pendekatan 

kointegrasi (cointegration approach),  dimana pendekatan ini pada dasarnya 

merupakan uji terhadap teori dan merupakan bagian penting dalam perumusan 

dan estimasi MLD. 

b. Pemilihan Model Koreksi Kesalahan (ECM) 

 Pemilihan terhadap ECM didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang 

dianalisis adalah deret waktu (time series) alat analisis ini menjadi lebih 

relevan jika variabel (data) yang digunakan sebagai penentu variabel 

dependen kebanyakan bersifat tidak stasioner, sebab salah satu persyaratan 

penting untuk mengaplikasikan model regresi (regresi persamaan tunggal) 

adalah dipenuhinya asumsi/sifat data yang stasioner/normal/stabil dari 

variabel-variabel pembentuk persamaan regresi. Jika analisis regresi terhadap 

data deret waktu yang tidak stasioner dipaksakan, maka akibat yang timbul 

antara lain akan diperoleh koefisien regresi penaksir yang tidak efisien, 

peramalan berdasarkan persamaan regresi tersebut akan menyimpang serta uji 

baku yang umum untuk koefisien regresi menjadi tidak valid lagi (Insukindro, 

1992b : 260 dalam Mulyanto, 1999 : 2). Lebih jauh disebutkan pula bahwa 
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penyimpangan terhadap stasioner mengakibatkan prosedur pengujian hipotesis 

yang konvensional yang didasarkan pada uji t, uji F, uji chi square serta 

berbagai bentuk uji lain tidak valid atau akan didapat hasil  yang menyesatkan 

(Gujarati, 1995 : 707-709 dalam Mulyanto, 1999 : 76). Salah satu alternatif 

untuk memecahkan masalah variabel deret waktu yang mempunyai sifat non 

stasioner adalah dengan menggunakan beda pertama (first difference) dari 

masing-masing variabel, untuk model regresi yang dirumuskan. Tranformasi 

ini biasanya sudah menghasilkan sifat yang stasioner (Piazolo, 1995 : 118 

dalam Mulyanto, 1999 : 76). 

Dengan berbagai kelemahan yang terdapat pada variabel ekonomi deret waktu 

yang kebanyakan mempunyai sifat yang non stasioner, maka dalam penelitian 

ini digunakan pendekatan model koreksi kesalahan (error correction 

model/ECM). Sebelum melakukan estimasi dengan menggunakan ECM, maka 

dilakukan uji akar-akar unit dan uji derajat integrasi untuk mengetahui apakah 

data deret waktu yang digunakan stasioner atau tidak. Kemudian setelah 

variabel-variabel yang diamati memiliki derajat integrasi yang sama maka 

dilakukan estimasi regresi kointegrasi. Jika hasil iuji tersebut memberikan 

hasil yang stasioner, dapat diputuskan bahwa model dinamik yang cocok 

adalah ECM (Kusumastuti, 1996 : 283 dalam Mulyanto, 1999 : 88). 

c. Keunggulan Pendekatan ECM  

 Secara umum dapat dikatakan bahwa ECM sering dipandang sebagai salah 

satu model dinamik yang sangat popular dan banyak diterapkan dalam studi 

empiris, terutama sejak kegagalan model penyesuaian parsial (PAM) pada 
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tahun 1970-an dalam menjelaskan perilaku dinamik permintaan uang serta 

munculnya pendekatan kointegrasi dalam analisis ekonomi deret waktu.  

ECM relatif lebih unggul jika dibandingkan dengan PAM, misalnya karena 

kemampuan yang dimiliki ECM dalam mencakup lebih banyak variabel untuk 

menganalisis fenomena jangka pendek dan jangka panjang, kemudian dapat 

mengkaji konsisiten tidaknya model empiris dengan teori ekonometrika, serta 

dalam upaya mencari pemecahan mengenai persoalan variabel deret waktu 

yang tidak stasioner dan regresi yang meyesatkan atau korelasi yang 

menyesatkan pada analisis ekonometrika. 

 Selain itu ECM dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa pelaku 

ekonomi menghadapi adanya ketidakseimbangan dalam konteks bahwa 

fenomena yang diinginkan oleh pelaku ekonomi belum tentu sama dengan 

kenyataan sehingga penting untuk melakukan penyesuaian sebagai akibat 

adanya perbedaan fenomena aktual yang dihadapi antar waktu. Terakhir 

dengan meggunakan ECM dapat dianalisis secara teoritis dan empiris model 

yang dihasilkan konsisten dengan teori atau tidak. 

d. Penurunan ECM 

 Penurunan model dinamik dapat dilakukan dengan dua pendekatan. 

Pertama, pendekatan autoregressive distrubuted lag (ADL) dan yang kedua 

fungsi biaya kuadrat (quadratic cost function)  atau sering disebut dengan 

pendekatan teori ekonomi terhadap model dinamik. Dalam ECM digunakan 

dua pendekatan tersebut. Pendekatan ADL dilakukan dengan cara 

memasukkan variabel kelambanan ke dalam model, sedangkan pada 
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pendekatan fungsi biaya kuadrat dianggap bahwa dalam model terjadi 

ketidakseimbangan dan biaya penyesuaian. Fungsi biaya kuadrat itu sendiri 

terdiri atas fungsi biaya kuadrat tinggal dan fungsi biaya kuadrat majemuk.  

 Dalam kaitannya dengan fungsi biaya kuadrat, bahwa fungsi biaya kuadrat 

tunggal merupakan fungsi biaya yang paling sesuai dengan dibandingkan 

funsi biaya kuadrat majemuk untuk menggambarkan masalah-masalah yang 

dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini 

disebabkan unsur kelembagaan dan struktur ekonomi yang masih bersifat 

khusus seperti pasar uang yang belum maju, informasi yang langka, jangka 

waktu perencanaan yang pendek dan masih banyaknya aktiva keuangan yang 

tidak mudah untuk saling menggantikan (Insukindro,1989 : 117-119 ; 1990b : 

41 dan 1993 : 123 dalam Mulyanto, 1999 : 89), akibatnya terjadi biaya 

ketidakseimbangan dan biaya penyesuaian. 

 Domowitz dan Elbadawi juga memperkenalkan fungsi biaya kuadrat 

tunggal yang sesuai untuk menurunkan ECM, yaitu dengan memasukkan 

vektor yang mempengaruhi variabel dependen dengan bobot tertentu dan 

diasumsikan secara linier tergantung pada variabel independen dalam 

komponen biaya penyesuaian. 

 Beberapa tahapan penurunan ECM dalam penurunan ECM dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

LIK     =   f (Inflasi, SBI, LKurs) 

Keterangan     : 

LIK       :  Indeks saham keuangan di BEJ 
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INFLASI  :  Inflasi bulanan. (%) 

SBI       :  Tingkat Suku Bunga SBI (% / tahun) 

LKURS    :  Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar(Rp/US $) 

 Penurunan model ECM untuk fungsi tersebut mengacu pada model dari 

Domowitz dan Elbadawi yang menurunkan ECM dari fungsi biaya kuadrat 

tunggal.(Insukindro, 1992 : 12-16 dalam Mulyanto, 1999 : 80)  

Fungsi biaya yang dihadapi oleh pelaku ekonomi adalah fungsi biaya 

kuadrat tunggal, yaitu : 

Cte = e1 ( Xt – Xt
* )2 +  e2  [  ( 1 – B ) Xt – ft  ( 1 – B ) Zt  ]

2…………...(1.1) 

Cte  : Biaya 

e1 ( Xt  - Xt
* ) 2 : Biaya ketidakseimbangan 

e2 [ ( 1- B ) Xt – ft  ( 1 – B ) Zt ]
2 : Biaya penyesuaian  

dimana   Zt = f (Inflasi, SBI, LKurs) 

Zt : vektor variabel yang menentukan indeks keuangan atau fungsi inflasi, 

SBI dan LKurs. 

ft : vektor deret yang memberi bobot pada Zt 

LIKt  = a0 + a1 Inflasit + a2SBIt + a3 LKurst ………………………….(1.2) 

Minimisasi fungsi biaya berhadap Ct : 

dCt 

 ¾  = 0…………………………………….………….………………(1.3) 
dXt    
 
0 = 2 e1 ( Xt – Xt

* )  + 2 e2 [ ( 1 – B ) Xt  - ft  ( 1 – B ) Zt  ] 

0 = e1 ( Xt  - Xt
* ) + e2 [ ( 1 – B ) Xt – ft ( 1 – B ) Zt  ] 

0 = e1 Xt – e1 Xt
* + e2 Xt – e2 BXt  - e2 ft  ( 1- B ) Zt   
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e1Xt + e2Xt  = e1Xt
* + e2BXt + e2ft  ( 1 – B ) Zt 

 ( e1+ e2 ) Xt = e1Xt
* + e2BXt + e2ft  ( 1- B ) Zt 

 Xt = [ e1/ ( e1+ e2 ) ]Xt
* + [ e2/ ( e2 + e1 ) BXt + [ e2 / ( e2 + e1 ) ]  

         ft (1 – B ) Zt ………………………..…………….……………...(1.4) 

Persamaan diatas identik Dengan :  

Xt = eXt
* + ( 1- e ) BXt + (1 - e ) ft ( 1- B ) Zt  ………...…………….(1.5) 

Dimana e = e1 / ( e1 + e2  ) 

Subtitusi model dasar ke dalam persamaan (1.5) menghasilkan 

LIKt =   c0 + c1 eInflasit + c2 eSBIt + c3eLKurst + (1 - e) BLIKt +   (1 – e) f1  

             (1 – B)Inflasit + ( 1- e )f2 ( 1- B )SBI t + ( 1-e )f3 (1 – B )LKurs t …..(1.6) 

Persamaan (1.6) Identik Dengan :  

LIKt =  c0 + c1 eInflasit + (1- e )f1 (Inflasit – BInflasit ) + c2eSBIt + ( 1 – e 
)f2  

             (SBIt – BSBIt) + c3eLKurst + (1- e)f3 (LKurst – BLKurst) + (1 – e ) 

             BLIKt 
……………………………………………………...…..…....(1.7) 

Persamaan Diatas Identik Dengan : 

LIKt = c0+ (c1e + (1 – e)f1)Inflasit – (1 – e)f1 BInflasit + (c2e + (1 –e)f2)SBI 

t  

             – ( 1 – e )f2)BSBIt + ( c3e + (1 – e )f3)LKurs 3 – (1 – e )f3 BLKurs3 +    

           (1 – e 
)BLIKt………………………………………………………….(1.8) 

Atau : 

LIKt = b0 + b1Inflasit + b2SBIt + b3LKurst + b4BInflasit + b5BSBIt + 
b6BLKurst                                +b7BLIKt 
………..……………….……….……………………….…(1.9) 

Dimana : b0 = c0 , sehingga 

b1 = c1e +  ( 1 – e )f1     b2  = c2 + ( 1 – e )f2   

b3 = c3 + ( 1 – e )f3       b4  = - ( 1 – e )f1  

   b5 = - ( 1 – e )f2                b6  = - ( 1 – e )f3   

   b7 = ( 1 –e ) 
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LIKt  - BLIKt  =   b0 + [ b1 ( Inflasit – BInflasit ) +  b1 BInflasit ] + [b2 ( SBIt –     
BSBIt ) +  b2 BSBIt  ] + [ b3 ( LKurst – BLKurst ) + b3 BLKurst  ] 
+ b4  BInflasit + b5 BSBIt + b6 BLKurst + b7 BLIKt] + (b7 
BInflasit – b7BInflasit – BInflasit + BInflasit ) + (b7 BSBIt – 
b7BSBIt – BSBIt + BSBIt ) +(b7 BLKurst – b7BLKurst – BLKurst 
+ BLKurst ) – BLIKt………………………..…………..…(1.10) 

Persamaan Diatas Identik Dengan : 

(1 – B )LIKt = b0 + b1 (Inflasit – BInflasit ) + b1BInflasit+ b4BInflasit + b7BInflasit     
– BInflasit + b2 ( SBIt – BSBIt ) + b2BSBIt + b5 BSBIt + b7 BSBIt – 
BSBIt + b3 (LKurst – BLKurst ) + b3LKurst + b6BLKurst + 
b7BLKurst – BLKurst + BInflasit – b7BInflasit + BSBIt – b7BSBIt 
+BLKurst– b7BLKurst– BLIKt+ b7BLIKt …………….….....(1.11) 

 

Persamaan (1.11) Identik Dengan :  

( 1 – B )LIKt = b0 + b1 ( Inflasit – BInflasit ) + (b1 + b4 + b7 – 1 )BInflasit +                                     
b2 (SBIt – BSBIt ) + (b2 + b5 + b7 – 1 )BSBIt + b3 ( LKurst – 
BLKurst ) + (b3 + b6 + b7 – 1 )BLKurst + ( 1 – b7 ) BInflasit + 
BSBIt + BLKurst  – ( 1 – b7)BLIKt ………………………..(1.12) 

Persamaan Diatas Identik Dengan : 

(1 – B)LIKt = b0 + b1 (Inflasit – BInflasit ) + (b1 + b4 + b7 – 1 )BInflasit +                                   
b2 ( SBIt – BSBIt ) + ( b2 + b5 + b7 – 1 ) BSBIt + b3 ( LKurst – 
BLKurst ) + (b3 + b6 + b7 – 1)BLKurst + ( 1 – b7 ) B ( Inflasit + 
SBIt + LKurst – LIKt )…………………………..…………(1.13) 

Atau : 

DLIKt= c0 + c1DInflasit + c2DSBIt + c3DLKurst + c4BInflasit + c5BSBIt +        
c6BLKurst + c8 B(Inflasit + SBIt + LKurst – LIKt )….…..…………(1.14) 

 

Keterangan : 

LIK : Indeks saham keuangan (poin)  

Inflasi : Inflasi (persen)         

SBI : Tingkat Suku Bunga SBI (persen)       

Kurs : Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar AS (rupiah) 

DInflasi : Perubahan Inflasi dalam Jangka Panjang   

DSBI : Perubahan Tingkat Suku Bunga SBI dalam Jangka Panjang  

DLKurs    : Perubahan Kurs dalam jangka panjang 

B : backward lag operator 
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ECT : biaya ketidaksesuaian simpanan masyarakat akibat variabel-   
variabel bebas dalam model 

c0 : Intersep 

c1,c2,c3, : Koefisien Asli Regresi ECM dalam Jangka Panjang  

c4,c5,c6, : Koefisien Regresi ECM dalam Jangka pendek 

c8 :  Koefisen Regresi ECT 

Dimana : 

DLIK :   LIKt – LIKt-1 BLKurs :    LKurst-1 

BInflasi :   Inflasit-1 DLKurs :    LKurst – Kt-1 

DInflasi :   Inflasit – Inflasit-1  

BSBI :   SBIt-1                                          

DSBI :   SBIt – SBIt-1             

ECT :    Inflasit -1 + SBIt-1 + LKurst-1  –  IKt-1 

 Bentuk persamaan ini dalam analisis deret waktu dikenal sebagai model 

koreksi kesalahan (ECM) yang baku (standard error correction model). Perlu 

diperhatikan bahwa nilai koefisien ECT harus signifikan secara statistik dan 

bernilai positif. Jika tidak signifikan, yang berarti koefisien ECT sama dengan nol, 

maka hasil estimasi persamaan diatas hanya diketahui koefisien jangka 

pendeknya, sedangkan koefisien jangka panjang dari variabel-variabel independen 

yang digunakan tidak diketahui padahal tujuan ekonometrika adalah kembali ke 

teori ekonomi yang terkait (jangka panjang). Sehingga dapat dikatakan jika ECT 

sama dengan nol maka tujuan studi empiris gagal. 

 Setelah hasil estimasi dari persamaan regresi diatas diperoleh, tahap 

berikutnya adalah pengujian terhadap hasil estimasi ECM, dimana uji tersebut 

meliputi dua bagian, yaitu uji statistik dan ekonometrika (uji asumsi klasik). 

a. Uji Statistik  

1) Uji goodness of fit (uji kecocokan model) 
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 Uji ini dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R2). Semakin tinggi 

nilai koefisien determinasi (mendekati nilai 1)  maka semakin tepat model tersebut 

dalam menerangkan variabel atau perubahan variabel independen. (Modul 

Pelatihan Ekonometrika Dasar, 2000 : 13) 

2) Uji signifikansi regresi secara keseluruhan (overall test). 

 Pengujian regresi secara keseluruhan ini untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Hipotesisnya adalah : 

Ho :  b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = 0 

Ha : b1 ¹ b2 ¹ b3 ¹ b4 ¹ b5 ¹ 0 

F hitung  = 
k))/(nr(1

1)/(kR
2

2

--
-

   ;   F tabel = Fa (k-1 ; n-k) 

 Derajat signifikansi tertentu, jika F hitung > Ftabel, maka Ho ditolak yang 

berarti bahwa semua variabel independen yang digunakan secara bersama-sama 

dapat menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. (Modul Lab 

Ekonometrika, 2002 : 17) 

3) Uji t 

Uji t ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing 

variabel independen. Hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

Ho : ia = 0 

Ha : ia ¹ 0 
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Pengujian dengan uji t adalah sebagai berikut : 

t hitung = 
)Se(α

α

i

i  

      ia adalah koefisien regresi, Se adalah standar error koefisien regresi. 

a. Jika | t hitung | < | t tabel |, maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya variabel 

independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

b. Jika | t hitung | > | t tabel |, maka Ho di tolak dan Ha diterima artinya variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

b. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji multikolinieritas  

Uji Multikolinieritas adalah suatu kondisi dimana terdapat korelasi linier 

antara masing-masing variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinieritas maka digunakan metode Klein yang dikemukakan oleh L.R. 

Klein (Damodar Gujarati, 1995 : 336). Metode ini membandingkan r2 Xi, Xj 

(korelasi antar masing-masing variabel independen) dengan R2y Xi, Xj,…..,Xn 

(koefisien determinasi). Jika R2y Xi, Xj,…..,Xn > r2 Xi, Xj  maka tidak terjadi 

masalah multikolinieritas. 

2) Uji heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas akan muncul jika terjadi gangguan pada fungsi regresi 

yang mempunyai varian tidak sama sehingga penaksir OLS tidak lagi efisien baik 

dalam sampel kecil maupun sampel besar (tetapi tetap tidak bias dan konsisten). 

Salah satu cara untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas adalah dengan uji 

Park. Selanjutnya, dari hasil uji tersebut apabila ditemukan masalah 
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heteroskedastisitas, maka tindakan perbaikan yang harus dilakukan adalah dengan 

menggunakan metode weighted least square. 

3) Uji autokorelasi 

 Adalah uji untuk mengetahui apakah variabel gangguan di satu observasi 

berkorelasi dengan variabel gangguan pada observasi lainnya. Asumsi ini untuk 

menegaskan bahwa nilai variabel dependen hanya diterangkan (secara sistematis) 

oleh variabel independen dan bukan oleh variabel gangguan.   Salah satu cara 

untuk menguji autokorelasi yang digunakan di sini adalah dengan menggunakan 

lagrange multiplier test. Uji ini sangat berguna untuk mengidentifikasi masalah 

autokorelasi tidak hanya pada derajat pertama (first order) tetapi bisa juga 

digunakan pada tingkat derajat. 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.   Definisi dan Pengertian Investasi 

Istilah investasi bisa diartikan dengan bermacam aktivitas. Investasi dapat 

diartikan sebagai komiten atas sejumlah dana sumberdaya lainnya yang dilakukan 

pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan 

datang (E. Tandelilin 2001:3) 
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Investasi atau penanaman modal merupakan salah satu komponen yang 

menentukan tingkat pengeluaran agregat, selain pengeluaran konsumsi rumah 

tangga, pengeluaran pemerintah dan ekspor bersih (Sukirno, 1999 : 107). 

Investasi didefinisikan sebagai pengeluaran masyarakat yang ditujukan 

untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal dan kekayaan 

(Dornbusch & Fisher, 1996 : 268). 

Selanjutnya E.A Koetin (2002:16) mendefinisikan investasi sebagai 

penggunaan uang untuk objek-objek tertentu dengan tujuan bawa nilai objek 

tersebut selama jangka waktu itu pula, memberikan hasil secara teratur. 

1. Tujuan Investasi 

Pada dasarnya, tujuan orang berinvestasi adalah mendapatkan hasil dan 

nilai tambah. Investasi dapat menghasilkan pendapatan secara teratur, dapat pula 

menghasilkan pertambahan nilai jumlah pokok (capital gain) dan sifatnya likuid, 

terutama investasi dalam surat berharga. (E.A Koetin, 2001: 17) 

 

 

2. Faktor-faktor Penentu Investasi    

Faktor-faktor penentu investasi menurut Samuelson dan Nordhaus 

(1989:183) terdiri atas tiga yaitu: 

Hasil (revenue)  

 Faktor penentu yang sangat penting dalam investasi adalah keseluruhan 

jumlah output (atau GNP). Perusahaan-perusahaan tidak akan berkeinginan 

untuk membangun pabrik atau fasilitas produk baru jika pabrik-pabrik 

25 
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beroperasi di bawah kapasitas normalnya, jadi tingkat investasi rendah. Dengan 

kata lain, jumlah investasi bergantung pada hasil pendapatan penjualan yang 

akan diperoleh dari seluruh kegiatan ekonomi. 

Biaya investasi yang ditentukan oleh kebijakan suku bunga  dan pajak. 

Suku bunga pinjaman merupakan harga yang harus di bayar untuk uang 

pinjaman selama beberapa periode. Ketika  suku bunga turun, biaya investasi 

pun turun, tentunya perusahaan akan membeli lebih banyak perlengkapan, 

peralatan dan lainnya, begitu sebaliknya. Sedangkan tinggi rendahnya tingkat 

pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk menghambat atau mendorong 

investasi di sektor usaha  

Harapan mengenai masa depan 

Investasi dapat dikatakan sebagai perjudian mati-matian mengenai masa 

depan, taruhan bahwa hasil sekarang dan masa depan akan lebih besar daripada 

biaya sekarang dan masa yang akan datang. 

 

 

Pengetahuan Pasar Modal 

1.    Definisi Pasar Modal 

 Secara umum definisi pasar modal adalah pasar abstrak sekaligus pasar 

konkrit dengan barang yang diperjualbelikan adalah dana yang bersifat abstrak 

(jangka panjang) dan bentuk konkritnya adalah lembar surat berharga di bursa 

efek. Sedangkan pengertian bursa efek adalah suatu sitem yang terorganisir 
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dengan mekanisme resmi untuk mempertemukan penjual dan pembeli efek secara 

langsung atau melalui wakil-wakilnya ( E. Tandelilin, 2001: 8). 

Menurut Bambang Tri Cahyono (1999 : 248), pasar modal adalah tempat 

pertemuan antara mereka (perorangan atau badan usaha) yang memiliki dana 

menganggur (idle fund) dengan badan usaha yang butuh modal tambahan untuk 

beroperasi. 

Ada tiga definisi pasar modal ( Komaruddin Ahmad, 1996 : 18) yaitu : 

a.  Definisi yang luas 

      Pasar modal adalah kebutuhan sistem keuangan yang terorganisasi, 

termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan, serta 

surat-surat kertas berharga/klaim, jangka panjang dan jangka pendek, primer 

dan yang tidak langsung. 

b.  Definisi dalam arti menengah 

Pasar modal adalah semua pasar yang terorganisasi dan lembaga-lembaga 

yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya yang berjangka waktu 

lebih dari satu tahun) termasuk saham-saham, obligasi, pinjaman berjangka 

pendek  dan tabungan serta deposito berjangka. 

 

c.  Definisi dalam arti sempit 

      Pasar modal adalah tempat pasar terorganisasi yang memperdagangkan 

saham-saham dan obligasi-obligasi dengan memakai jasa dari makelar, 

komisioner dan para underwiter. 

2.  Fungsi Pasar Modal 
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Fungsi  dari pasar modal adalah mengalokasikan secara efisien arus dana 

dari unit ekonomi yang mempunyai surplus tabungan (saving surplus unit) kepada 

unit ekonomi yang mempunyai defisit tabungan (saving defisit unit) (Sem Setia 

Jaya dalam BambangTri Cahyono, 1999:248). 

  Pada dasarnya terdapat empat fungsi pasar modal bagi perekonomian 

negara yaitu (Marzuki Usman, 1997:14) : 

a. Sebagai sumber penghimpun dana.  

b. Sebagai alternatif investasi para pemodal.  

c. Biaya penghimpun dana melalui pasar modal relatif rendah. 

d.   Bagi negara, pasar modal akan mendorong perkembangan investasi. 

3.  Jenis Pasar Modal 

 Secara garis besar, pasar modal digolongkan menjadi 2 macam yakni pasar 

perdana (premier market) dan pasar sekunder (secondary market). 

 Menurut Algifari (1999:116) dalam menjalankan fungsinya pasar modal 

dibagi menjadi tiga macam yaitu pasar perdana, pasar sekunder dan bursa paralel. 

 Bursa paralel merupakan pelengkap bursa efek yang ada. Bagi perusahaan 

yang menerbitkan efek yang akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan 

melalui bursa paralel. Tidak semua efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang go 

publik dapat menjual sahamnya di bursa efek. Ini dikarenakan persyaratan untuk 

listing di bursa efek tersebut cukup berat dan sangat ketat. Bursa paralel 

merupakan alternatif bagi perusahaan yang go public memeperjualbelikan 

efeknya, jika ia tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan pada bursa efek. 
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Bursa paralel yang ada di Indonesia adalah BES yang diselenggarakan oleh 

persatuan perdagangan uang dan efek-efek (PPUE). 

Menurut Jogiyanto (2000 : 15-16) pasar modal dapat dibagi menjadi empat 

jenis tipe pasar yaitu : 

a.   Pasar Primer (primary market) 

   Surat berharga yang baru dikeluarkan perusahaan dijual di pasar primer. 

Surat berharga yang baru dijual dapat berupa penawaran perdana ke publik 

(Initial Public Offering)  ataupun tambahan jumlah baru jika perusahaan 

sudah go publik. Jadi pasar primer mempertemukan penjual yaitu emiten 

dengan pembeli yakni investor.  

b.   Pasar Sekunder (secondary market) 

           Setelah proses penawaran selesai, surat berharga tersebut selanjutnya 

diperdagangkan di pasar sekunder dimana penjual dan pembelinya adalah 

sesama investor. 

c.   Pasar Ketiga (third market) 

   Merupakan pasar perdagangan surat berharga setelah pasar kedua usai, 

pasar ketiga dijalankan oleh broker atau pialang yang mempertemukan 

pembeli dan penjual. 

d.   Pasar keempat (fourth market) 

   Pasar keempat merupakan pasar modal yang dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan besar atau institusi berkekuatan besar untuk menghindari komisi 

untuk broker, pasar tersebut umumnya menggunakan jaringan komunikasi 

untuk memperdagangkan  saham dalam jumlah blok yang besar. 
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4.   Lembaga yang Terkait dalam Pasar Modal 

  Dalam mendukung usaha pemerintah untuk memberikan informasi yang 

lengkap dan wajar kepada masyarakat, investor, maka emiten dan lembaga yang 

terkait mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan secara benar hal-hal 

menyangkut perusahaan sesuai dengan profesinya masing-masing. Lembaga yang 

terkait dalam pasar modal dikelompokkan sebagai berikut (Sem Setiajayadalam 

Bambang Tri Cahyono, 1995: 252-253) : 

a. Pengatur pasar modal 

 Pengatur pasar modal pada umumnya bertugas untuk membina, mengatur 

dan mengawasi kegiatan emiten, profesi/lembaga penunjang, dan pemodal agar 

tercipta pasar modal yang efisien dan efektif sehingga tercipta suatu iklim 

investasi yang baik. Instansi yang mengatur ini adalah Bapepam (Badan 

Pelaksana Pasar Modal) dibawah naungan Depertemen Keuangan, 

kedudukannya setingkat Direktorat Jenderal. Bapepam bertindak sebagai Bapak 

Asuh dari pelaku pasar modal, memberikan rangsangan apabila tampak lesu, 

membiarkan bermain dalam jalur yang telah disediakan, meluruskan bila ada 

penyimpangan, dan menerapkan sanksi dan hukuman bila mereka melanggar 

ketentuan. 

b. Instansi Pemerintah Terkait 

    1)  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

                 BKPM adalah suatu badan yang memberikan persetujuan dalam 

rangka penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal 

asing (PMA). Setiap perusahaan yang ingin menarik dana dari dari 
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masyarakat dalam bentuk go public harus mendapatkan persetujuan dari 

BKPM atas perubahan-perubahan yang berkaitan dengan modal dan atau 

komposisi pemegang saham. 

    2)  Departemen Teknis 

          Adalah suatu departemen yang terkait dalam proses go public bila 

perusahaan–perusahaan dalam kelompok BRO (Bedrijfs Regelmentering 

Ordonantie) yaitu perusahaan yang dalam rangka pendiriannya tidak 

mendapat fasilitas dari pemerintah dan diluar kelompok PMA dan PMDN 

itu go public. 

  3)  Departemen Kehakiman 

          Setiap pendirian perusahaan, anggaran dasarnya harus disahkan oleh 

Departemen Kehakiman. Sedangkan setiap perusahaan yang akan go public 

maka anggaran dasarnya harus disesuaikan dengan ketentuan–ketentuan 

menurut pasar modal. Anggaran dasar tersebut dirubah oleh notaris dan atas 

perubahan itu harus disetujui oleh Departemen Kehakiman.  

c. Lembaga Swasta Terkait 

 Lembaga swasta yang terkait dalam proses go public adalah :    

     1) Akuntan Publik 

                  Akuntan publik memegang peranan kunci dalam menjamin kewajaran 

penyajian informasi keuangan. Dengan demikian akuntan publik 

bertanggung jawab terhadap laporan keuangan yang disusun berdasarkan 

prinsip Akuntansi yang berlaku umum serta peraturan Bapepam. (Marzuki 

Usman, 1990:52). Peran dari akuntan publik diantaranya  : 
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- Memeriksa laporan keuangan perusahaan 

- Melakukan pemeriksaan/penelaahan terbatas atas modal sendiri dan          

ikhtisar keuangan pokok perusahaan yang akan dimuat dalam prospektus 

- Menyusun comfort lettter, yakni pernyatan tentang keadaan keuangan 

perusahaan dalam periode setelah laporan keuangan disusun sampai 

dengan waktu 2 minggu sebelum izin go public diberikan.  

2)  Notaris 

        Notaris berperan dalam membuat Akte Perubahan Anggaran Dasar 

Emiten dan apabila diinginkan oleh para pihak notaris juga dapat berperan 

dalam pembuatan perjanjian emisi efek, perjanjian antar penjamin emisi 

efek dan perjanjian agen penjual. Sedangkan dalam emisi obligasi, notasri 

harus berperan dalam pembuatan perjanjian perwaliamanatan dan perjanjian 

penanggulangan. (Marzuki Usman, 1990:57) 

     3) Konsultan Hukum 

Konsultan hukum adalah pihak independen  yang dipercaya karena 

kehlian dan integrasinya dalam hubungannya dengan perusahaan yang akan 

go public maka pernyataan konsultan hukum diperlukan antara lain : akta 

pendirian, penyetoran modal, pemilikan izin usaha, perjanjian yang dibuat 

oleh perusahaan dengan pihak ketiga dan lain-lain. 

     4) Penilai (Appraiser) 

Dalam rangka go public, perusahaan melakukan penilaian kembali 

atas aktivanya (appraisal), penilaian ini dilakukan oleh perusahaan penilai. 
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     5) Konsultan efek 

                   Konsultan efek memberikan pendapat/nasihatnya mengenai hal-hal 

yang berhubungan dengan penetapan harga suatu efek, jual beli efek dan 

pengelolaan portofolio. 

d. Lembaga Penunjang 

     Lembaga penunjang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung 

beroperasinya pasar modal. Dalam menjalankan fungsinya lembaga penunjang 

berada diantara emiten dan pemodal, mereka menyediakan jasa yang 

diperlukan oleh emiten atau investor atau untuk kedua-duanya. Lembaga 

penunjang dalam pasar modal terdiri dari : 

1)   Penjamin Emisi (Underwriter) 

  Adalah perusahaan yang menjamin lakunya penjualan saham 

/obligasi yang dikeluarkan oleh emiten dalam waktu tertentu. Penjamin 

emisi akan mendapat imbalan atas jasanya tersebut, sedangkan bila 

saham/obligasi tidak laku terjual maka underwriter-lah yang membeli 

sendiri semua saham yang tidak laku itu. 

2)  Penanggung (Guarantor) 

         Adalah suatu perusahaan yang menjamin bahwa pinjaman pokok 

maupaun  bunga akan dibayar tepat waktu oleh perusahaan. Jika 

perusahaan karena sesuatu hal tidak dapat membayar bunga ataupun 

hutang pokoknya maka kewajiban ini akan diambil alih oleh Penanggung. 

       3)  Wali Amanat (Trustee)  
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          Lembaga ini berfungsi mewakili dan melindungi kepentingan para 

pemegang obligasi sesuai dengan syarat–syarat dan ketentuan yang 

ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat oleh wali amanat dan 

emiten.(Marzuki Usman, 1990 : 57).  

      4)   Perantara perdagangan efek (pialang/broker) 

      Adalah perantara untuk pemodal yang akan melakukan transaksi 

jual beli, hanya perantara inilah yang boleh masuk kelantai bursa untuk 

melakukan perdagangan (beli atau jual). Untuk dapat beroperasi perantara 

perdagangan efek harus mempunyai izin dari Menteri Keuangan Republik 

Indonesia. 

5)   Pedagang efek (Dealer) 

Adalah pemodal yang melakukan usaha jual beli efek di bursa 

efek. Usaha jual beli ini dilakukan atas namanya sendiri sehingga segala 

resiko menjadi tanggungannya sendiri. 

6)   Perusahaan surat berharga (securities company) 

Perusahaan surat berharga adalah perusahaan yang 

mengkhususkan diri dalam perdagangan saham-saham yang tercatat di 

bursa efek. Kegiatan dalam perusahaan sekuritas ini tidak saja dalam 

perdagangan efek tetapi juga meliputi kegiatan underwriter, broker dan 

penyedia jasa pengelola dana (fund management). 

7)   Perusahaan pengelola dana (Investment Company) 
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Adalah suatu perusahaan yang memperoleh kepercayaan dari 

pemodal untuk mengelola dana pemodal untuk mengelola dana pemodal 

yang ditanam dalam efek. 

 

 

8)   Kantor (biro) Administrasi Efek 

Kantor administrasi efek adalah suatu perusahaan jasa yang 

kegiatannya antara lain membantu emiten dan guarantor dalam rangka 

emisi efek, misalnya mencetakkan sertifikat saham emiten, menyimpan 

dan pengalihan hak atas saham para pemodal, menyusun daftar pemegang 

saham dan perubahannya, menyiapkan korespondensi emiten kepada 

pemegang saham, membuat laporan-laporan bila diminta oleh instansi 

berwenang. 

9.)  Kustodian 

  Kustodian adalah perusahaan yang memberikan jasa penitipan efek 

dan harta yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima 

deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transakasi efek dan 

mewakili pemilik efek yang termasuk dalam penitipan kolektif. Kustodian 

hanya dapat diselenggarakan oleh LPP, perusahaan efek atau bank umum 

yang telah mendapat persetujuan Bapepam. 

10.) Lembaga Pemeringkat Efek  

  Jika emiten melakuan penawaran umum obligasi atau surat hutang 

lainnya, maka ketentuan pasar modal menetapkan bahwa obligasi yang 
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dikeluarkan tersebut harus diperingkat oleh lembaga yang independen 

yang bergerak sebagai lembaga pemeringkat efek. Di Indonesia kegiatan 

pemeringkat efek dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia 

(Pefindo). Hasil peringkat tersebut akan membawa pengaruh yang cukup 

kuat terhadap kewajaran, resiko serta jaminan bahwa efek tersebut akan 

dapat terserap oleh masyarakat.(Victor Purba, 2000 : 153) 

C.   Saham 

1.   Definisi saham 

Saham adalah surat bukti kepemilikan bagian modal atau tanda penyertaan modal 

atau tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas yang memberi hak atas 

dividen dan lain-lain menurut besar kecil modal disetor. Saham berwujud 

selembar kertas  yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut. (S. 

Widoatmodjo, 1996 : 43) 

a.   Penggolongan saham (Jogiyanto, 2000 : 67-77) 

      1)   Saham biasa  

  Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, saham 

ini biasanya dalam bentuk saham biasa (common stock). Pemegang saham 

ini memiliki hak kontrol (memilih dewan direksi), hak menerima 

pembagian keuntungan (pembagian dividen), hak preemptive (hak untuk 

mendapatkan persentase kepemilikan yang sama jika perusahaan 

mengeluarkan tambahan lembar saham). 

2) Saham Preferen 
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Saham preferen mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan 

saham biasa. Pemegang saham ini memiliki hak atas dividen tetap dan hak 

pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi. 

3) Treasuri 

Saham treasuri (treasury stock) adalah saham milik perusahaan yang 

sudah pernah dikeluarkan dan beredar yang kemudian dibeli kembali oleh 

perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai treasuri. 

 

b.   Faktor penentu harga saham  

Kekuatan pasar sangat menentukan harga saham di bursa, yang berarti 

harga saham tergantung dari kekuatan permintaan dan penawaran. Faktor-

faktor yang mempengaruhi kenaikan maupun penurunan harga saham antara 

lain adalah adanya perbedaan pandangan diantara para investor dalam 

menganalisa keadaan suatu emiten yang menerbitkan saham tersebut yang 

dicerminkan melalui rate of return. Analisis yang biasanya digunakan adalah 

analisis teknikal dan analisis fundamental.  

Analisis teknikal adalah analisis pasar yang memusatkan perhatian 

pada indeks saham, harga atau statistik pasar lainnya dalam menemukan pola 

yang mungkin dapat memprediksikan dari gambaran yang telah 

dibuat.(Komaruddin Ahmad, 1996 : 75). Sedangkan analisis fundamental 

adalah analisis untuk menghitung nilai intrinsik saham dengan menggunakan 

data perusahaan. Analisis fundamental banyak digunakan oleh akademisi 
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sedangkan analisis teknikal banyak digunakan oleh praktisi dalam 

menentukan harga saham. (Jogiyanto, 2000:89) 

Faktor-faktor yang juga dapat mempengaruhi harga saham diantaranya 

kebijakan pemerintah, pergerakan suku bunga, fluktuasi nilai mata uang, 

tingkat inflasi, jumlah uang beredar serta rumor dan sentimen pasar. 

 

2.   Indeks Harga Saham pada Bursa Efek Jakarta  

       Pemberian informasi yang lengkap kepada masyarakat mengenai 

perdagangan saham amatlah di butuhkan. Informasi yang diberikan BEJ baik 

melalui media cetak maupun media elektronik diantaranya indikator-indikator 

pergerakan harga saham.  

Salah satu indikator pergerakan harga saham dalah indeks harga saham. Bursa 

Efek Jakarta memiliki empat macam indeks harga  yaitu Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG), Indeks Sektoral, Indeks LQ 45 dan Indeks individual. 

IHSG, Indeks Sektoral dan Indeks LQ 45 menggunakan metode perhitungan 

yang sama, yang membedakannya adalah jumlah saham yang digunakan 

sebagai komponen dalam perhitungannya.  

3. Jenis-jenis Indeks di Bursa Efek Jakarta (Buku panduan Indeks BEJ, 1995 : 

7-28) 

      a.   Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pertama kali diperkenalkan 

pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan semua saham 

yang tercatat di Bursa Efek Jakarta baik saham biasa maupun saham 
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preferen. Hari dasar perhitungan IHSG adalah tanggal 10 Agustus 1982 

dengan nilai 100 dengan jumlah saham yang tercatat pada waktu itu 

sebanyak 13 saham. IHSG menjadi indikator perdagangan saham yang 

utama di Bursa Efek Jakarta karena mencakup seluruh saham yang tercatat 

di Bursa Efek Jakarta. 

b. Indeks Sektoral 

Indeks sektoral Bursa Efek Jakarta adalah merupakan sub indeks 

dari IHSG dimana semua saham yang ada di BEJ dikelompokkan ke 

dalam sembilan sektor menurut klasifikasi industri yang telah diterapkan 

BEJ, yang diberi nama JASICA (Jakarta Stock Exchange Industrial 

Clasification), kesembilan sektor tersebut adalah : 

1) Sektor-sektor primer (ekstraktif) :  Pertanian , Pertambangan 

2) Sektor-sektor sekunder : Industri dasar dan kimia, Aneka industri,  

Industri barang konsumen 

3) Sektor-sektor tersier (jasa) :  Properti dan Real Estate, Transportasi 

dan Infrastruktur, Keuangan, Perdagangan,  Jasa dan Investasi. 

 Indeks sektoral diperkenalkan pada tanggal 2 Januari 1996 dengan 

nilai awal indeks 100 untuk setiap sektor dan menggunakan hari dasar 

tanggal 28 Desember 1995. 

c.)  Indeks  Harga Saham Individual 

Indeks ini pertama kali diperkenalkan pada tanggal 15 April 1983 

dan mulai dicantumkan dalam daftar kurs efek harian sejak tanggal 18 

April 1983. Indeks ini merupakan indikator perubahan harga suatu saham 
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dibandingkan dengan harga perdananya. Nilai dasarnya adalah 100 yang 

diperoleh pada saat suatu saham pertama kali dicatat di BEJ. Para investor 

dapat melihat indeks ini untuk memantau perkembangan sehingga dapat 

memantau pergerakan saham secara individu. 

d)   Indeks LQ 45 

Indeks LQ 45 adalah indeks yang hanya terdiri dari 45 saham yang 

teraktif di bursa Efek Jakarta yang telah terpilih melaui beberapa kriteria 

sehingga akan terdiri dari saham-saham dengan likuiditas yang tinggi dan 

juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar saham tersebut. 

 

4. Beberapa Variabel Ekonomi Makro yang Mempengaruhi Indeks Saham 

Sektor Keuangan.  

1. Inflasi 

Inflasi adalah  kecenderungan terjadinya peningkatan harga produk-produk 

secara keseluruhan. Tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi 

eknomi yang terlalu panas (overheated). Artinya, kondisi ekonomi mengalami 

permintaan atas produk yang melebihi kapasitas penawaran produknya, sehingga 

harga-harga cenderung mengalami kenaikan. Inflasi yang terlalu tinggi juga akan 

menyebabkan penurunan daya beli uang (purchasing power of money). Disamping 

itu, inflasi yang tinggi juga bisa mengurangi tingkat pendapatan riil yang 

diperoleh investor dari investasinya. Sebaliknya jika tingkat inflasi suatu negara  

mengalami penurunan, maka hal ini akan merupakan sinyal yang positif bagi 
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investor seiring dengan turunnya risiko daya beli uang dan resiko penurunan 

pendapatan riil.(E. Tandelilin, 2001:212-213) 

2. Tingkat Bunga 

Tingkat bunga yang terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai sekarang 

(present value) aliran kas perusahaan, sehingga kesempatan-kesempatan investasi 

yang ada tidak akan menarik lagi. Tingkat bunga yang tinggi juga akan 

meningkatkan biaya modal yang harus ditanggung perusahaan. Di samping itu 

tingkat bunga yang tinggi juga akan menyebabkan return yang diisyaratkan 

investor dari suatu investasi akan meningkat. (E. Tandelilin, 2001:213) 

Dalam rangka mengatur likuiditas peredaran uang di Indonesia, Bank 

Indonesia sebagai otoritas moneter menggunakan instrumen Sertifikat Bank 

Indonesia (surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang dikeluarkan oleh BI 

dengan sistem diskonto sebagai pengakuan hutang jangka pendek)(Bank dan 

Manajemen, 1998:7). SBI yang diterbitkan umumnya berjangka 7 hari, 14 hari, 28 

hari, 91 hari atau 182 hari. 

Menurunnya tingkat suku bunga SBI merupakan indikasi membaiknya 

suatu perekonomian di Indonesia. Tingkat bunga yang rendah akan memberikan 

alternatif bagi investor untuk menanamkan modalnya melalui saham yang relatif 

lebih menguntungkan sehingga perusahaan-perusahaan akan lebih mudah 

melakukan investasi. Sebaliknya tingkat bunga yang tinggi menyebabkan investor 

cenderung untuk memilih menanamkan modalnya pada investasi yang kurang 

beresiko. Investor akan mengalihkan dananya yakni dengan membeli SBI yang 
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menawarkan keuntungan yang lebih tinggi sehingga akan banyak dana yang 

diserap oleh Bank Indonesia.       

3. Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar AS (Kurs Valas) 

Fluktuasi nilai rupiah terhadap mata uang asing (khususnya dollar AS) yang 

stabil akan sangat mempengaruhi iklim investasi di dalam negeri, khususnya pasar 

modal. Terjadinya apresiasi kurs rupiah terhadap dollar misalnya, akan 

memberikan dampak terhadap perkembangan pemasaran produk Indonesia di luar 

negeri, terutama dalam hal persaingan harga. Apabila hal ini tejadi, secara tidak 

langsung akan memberikan pengaruh terhadap neraca perdagangan, karena 

menurunnya nilai ekspor dibandingkan dengan nilai impor. Seterusnya akan 

berpengaruh pula kepada neraca pembayaran Indonesia. 

Memburuknya neraca pembayaran tentu akan berpengaruh terhadap 

cadangan devisa. Berkurangnya cadangan devisa akan dapat mengurangi 

kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia, yang selanjutnya 

menimbulkan dampak negatif terhadap perdagangan saham di pasar modal. Bagi 

investor asing akan cenderung melakukan penarikan modal sehingga terjadi 

capital outflow. 

Sebaliknya bila terjadi penurunan kurs yang berlebihan, akan berdampak 

kepada perusahaan-perusahaan go public yang menggantungkan faktor produksi 

terhadap bahan-bahan impor. Besarnya belanja impor dari perusahaan seperti ini 

bisa mempertinggi biaya produksi, serta menurunnya laba perusahaan. Lalu harga 

saham perusahaan itu akan anjlok (I Putu Gede Ary Suta, 2000:15). 
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F. Mekanisme Transmisi Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Tingkat  

Kegiatan Ekonomi  

 Sebagai penjelasan dari hipotesis pada penelitian ini, mekanisme transmisi 

dari efek kebijakan moneter (antara lain inflasi, suku bunga SBI dan Kurs) 

terhadap tingkat kegiatan ekonomi terutama investasi, dapat dijelaskan melalui 

skema sebagai berikut (Faried Wijaya, 1992 : 250) : 

Gambar 2.1 Skema Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter terhadap 
Tingkat Kegiatan Ekonomi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan skema diatas, terlihat bahwa secara umum kebijakan moneter 

akan meyebabkan terjadinya perubahan penawaran uang pula. Dengan adanya 

perubahan penawaran uang tersebut, akan merubah tingkat suku bunga kemudian 

terjadi perubahan terhadap terhadap volume pengeluaran investasi yang pada 

akhirnya menyebabkan perubahan tingkat kegiatan ekonomi. Secara terperinci 

pengaruh dari variabel-variabel berikut ini adalah : 

 
1.   Tingkat inflasi yang semakin tinggi yang disebabkan oleh menurunnya jumlah 

uang beredar dan tingginya tingkat suku bunga, akan mengakibatkan 

menurunnya volume pengeluaran untuk investasi yang salah satunya 

berdampak terhadap penurunan indeks harga saham dalam hal ini indeks 

saham sektor keuangan. 

Perubahan Tingkat Suku Bunga Perubahan Tingkat Kegunaan 
Ekonomi 

Perubahan Cadangan 
Bank Umum 

Kebijakan  
Moneter 

Perubahan Penawaran 
Uang 

Perubahan Volume Pengeluaran 
Investasi 
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2. Suku bunga SBI, dengan naiknya tingkat suku bunga SBI, secara tidak 

langsung volume pengeluaran untuk investasi akan turun, karena lebih banyak 

masyarakat yang menyimpan danannya di bank dibandingkan untuk investasi. 

3. Kurs valas, nilai kurs yang semakin tinggi akan menyebabkan keinginan 

masyarakat untuk berspekulasi semakin tinggi, untuk itu pemerintah akan 

menaikkan suku bunga, untuk menyerap dana masyarakat agar tidak terlalu 

banyak berspekulasi. Hal ini akan menurunkan keinginan masyarakat untuk 

investasi. 

 

G. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Adler H Manurung (2002) adalah menganalisis 

pengaruh variabel makroekonomi terhadap IHSG. Variabel makroekonomi yang 

digunakan adalah tingkat bunga, nilai kurs dollar AS, defisit transaksi berjalan, 

inflasi dan delta perubahan uang beredar.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara IHSG 

dengan tingkat bunga. IHSG akan mengalami penurunan 1,1091 bila tingkat 

bunga naik. 

 Selanjutnya dibuat lagi model dengan data bulanan sejak Januari 1998 

sampai Maret 2002,  variabel inflasi dan defisit transakasi berjalan tidak diikutkan 

ke dalam model. Variabel-variabel tersebut adalah IHSG, SBI, Kurs, M2, NPR 

(pembelian bersih investor asing di BEJ). Hasil penelitian menyatakan bahwa 

situasi setelah krisis dimana hasil yang didapatkan bahwa tingkat bunga 

mempunyai hubungan negatif dengan IHSG sesuai dengan yang diharapkan dan 
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signifikan pada pada taraf signifikan 1%. IHSG akan mengalami penurunan 0,7% 

bila tingkat bunga mengalami kenaikan sebesar 1%.  

 Berdasarkan penelitian pertama dan kedua memperlihatkan bahwa kurs 

mempunyai hubungan negatif dengan IHSG. Hal ini menunjukkan konsistennya 

kurs tersebut mempengaruhi IHSG walaupun perubahan telah terjadi. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Daniel Prawira (1999) adalah meganalisis 

bagaimana sebenarnya pengaruh variabel-variabel ekonomi makro terhadap 

perdagangan saham sektor pertanian yang terjadi di Bursa Efek Jakarta selama 

periode 1 Januari 1996 – 31Desember 1999. Variabel penelitian yang digunakan 

terdiri atas : kurs, bunga, inflasi, PDB, harga saham pertanian, suku bunga $US, 

indeks perdagangan pertanian, DSP-lag(permintaan saham pertanian periode 

sebelumnya). Model yang digunakan berupa persamaan simultan karena adanya 

efek yang saling mempengaruhi antar variabel endogen dalam membentuk suatu 

persamaan. Metode pendugaan yang dipilih disesuaikan dengan tujuan penelitian 

yaitu untuk memperoleh koefisien persamaan strukural secara simultan. Dalam 

hal ini metode yang digunakan adalah Two Stage Least Squares (2SLS). 

 Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang positif antara nilai 

kurs (dollar AS) dengan permintaan saham sektor pertanian. Hal ini disebabkan 

karena karakteristik sektor pertanian di BEJ adalah berorientasi ekspor, maka 

pemilik saham, pialang dan pelaku pasar modal cenderung lebih suka jika nilai 

dollar menguat terhadap rupiah. Terdapat hubungan negatif antara tingkat suku 

bunga dengan permintaan saham sektor pertanian, adanya hubungan negatif antara 

tingkat inflasi dengan permintaan saham sektor pertanian, adanya hubungan 
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positif antara pertumbuhan PDB dengan permintaan saham sektor pertanian, 

adanya hubungan negatif antara tingkat suku bunga dengan permintaan saham 

sektor pertanian, adanya hubungan negatif antar harga saham sektor pertanian 

dengan jumlah saham pertanian yang diminta, adanya hubungan negatif antara 

indeks perdagangan pertanian dengan permintaan saham sektor pertanian, 

permintaan saham sektor pertanian periode sebelumnya juga memiliki hubungan 

negatif terhadap permintaan saham pertanian saat ini. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Sadjono (2000) adalah menganalisis 

keseimbangan dan hubungan simultan antara variabel ekonomi makro terhadap 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta. Variabel 

makroekonomi yang digunakan dalam penelitian terdiri atas : suku bunga deposito 

1 bulan (depo1), suku bunga deposito 12 bulan(depo12), tingkat suku bunga SBI, 

jumlah uang beredar (M1 dan M2), niali tukar rupiah terhadap dollar AS (rupiah), 

maupun inflasi terhadap IHSG bulanan mulai Januari 1990-Desember 2000. Alat 

anlisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode VAR (Vector 

Autoregression) dan ECM (Error Corection Model).  

 Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan  metode VAR dan ECM 

periode Januari –Desember 2000 bahwa variabel rupiah lebih mampu (andal) 

dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel-variabel IHSG, depo1 maupun 

SBI. Penelitian ini juga menjelaskan adanya hubungan negatif antar perubahan 

tingkat bunga dengan harga saham. Adanya hubungan timbal balik (causal 

relations) antara variabel yang diteliti dan perubahan tingkat bunga berpengaruh 

negatif terhadap perubahan harga saham. 
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 Penelitian yang dilakukan Sanjoyo (2000) adalah menganalisis hubungan 

sebab akibat antara rupiah exchange rate dengan stock price market index di 

Indonesia selama Februari 1996 sampai dengan July 2000 dengan menggunakan 

metode Vector Autoregresion (VAR). Data harian dibagi dalam tiga sub-periode : 

pre-crisis(31 Januari1996-1 Juli1997), peak crisis (2 Juli 1997-17 Juni 1998) dan 

post crisis (18 Juni – 31 Juli 2000). 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat dari 

rupiah exchange rate dengan stock price index pada rupiah exchange dalam kurun 

waktu post-crisis : tendensi hubungan yang kuat dari stock price index pada 

rupiah excahange rate sebelum krisis (pre-crisis) ; serta hubungan kausalitas yang 

lemah dalam kurun waktu peak crisis (sesudah krisis). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Liem Yen Ratna Dwiyana adalah 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi pada saham di pasar 

modal. Alat analisis yang digunakan adalah persamaan regresi dengan model 

penyesuaian parsial (Partial Adjusment Model). Pada penelitian ini data diambil 

secara time series, yaitu dari tahun 1998 - 1995. Variabel yang digunakan yaitu 

IHSG, suku bunga deposito, inflasi, kurs dollar AS dan pendapatan perkapita.  

Pada penelitian ini menunjukkan ada hubungan negatif antara suku bunga 

deposito dengan IHSG  dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap IHSG. 

Ada hubungan negatif antara laju inflasi dengan IHSG dalam jangka pendek. 

Dalam jangka panjang terdapat hubungan positif antara inflasi dengan IHSG 

sebesar 0,0512%. Ada hubungan negatif  antara kurs dollar AS dengan IHSG baik 
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dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pendapatan perkapita dalam jangka 

pendek dan jangka panjang berhubungan positif dengan IHSG. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PASAR MODAL INDONESIA 

 

A. Sejarah Pasar Modal Indonesia 

 Pasar modal di Indonesia sudah ada sejak zaman pemerintahan kolonial 

Belanda. Pada tahun 1912, dengan bantuan pemerintah kolonial Belanda, bursa 

efek pertama Indonesia didirikan di Batavia, pusat pemerintahan kolonial Belanda 

yang dikenal sebagai Jakarta saat ini. Perdagangan Efek dimulai pada tanggal 14 

Desember 1912, Amserdamse Effectenbueurs mendirikan cabang bursa efek di 

batavia, bersamaan dengan berdirinya Vereniging voor de Effectenhandel, 

anggotanya adalah semula 13 makelar, yang diperjualbelikan adalah saham dan 

obligasi perusahaan perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia, juga 

obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Belanda, sertifikat saham 

perusahaan amerika dan efek Belanda lainnya.  

 Di tingkat Asia , bursa Batavia tersebut merupakan yang tertua ke-empat 

setelah Bombay, Hongkong dan Tokyo. Selain bursa Batavia, pemerintahan 

kolonial juga mengoperasikan bursa paralel di Surabaya dan Semarang. 

1. Zaman Kolonial (1912-1940) 

 Pasar modal ini mulai masuk kalangan perbankan Belanda untuk turut 

serta sebagai makelar. Pada awalnya hanya terdapat 13 anggota bursa yang aktif 

(makelar) yaitu : Fa. Dunlop & Kolf; Fa. Gijselman & Steup; Fa Monod &Co ; 

Fa Adree Witansi & Co ; A.W Deeleman; Fa. H Jul Joostenz; Fa. Jeannette 

Walen; Fa. Wiekert & V.D Linden; Fa. Walbrink & Co; Wieckert & V.D Linden; 
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Fa; Vermeys & Co; Fa Cruyff dan Fa. Gebroederrs. Semua anggota bursa adalah 

pengusaha belanda dan pemodalnya adalah perorangan, pensiunan, lembaga 

investasi dan perusahaan yang dikuasai Belanda. Sehingga praktis bursa efek pada 

saat itu hanya untuk kepentingan masyarakat Belanda. 

 Perkembangan pasar modal di Batavia tersebut begitu pesat sehingga 

menarik masyarakat kota lainnya. Hal itu dilihat dari nilai efek yang tercatat yang 

mencapai NIF 1,4 milyar (jika di indeks dengan harga beras yang disubsidi pada 

tahun 1982 nilainya adalah kurang lebih Rp 7 trilyun) yang berasal dari 250 

macam efek. Untuk menampung minat tersebut, pada tanggal 11 Januari 1925 di 

kota Surabaya dan 1 Agustus 1925 di Semarang resmi didirikan bursa (BO 

Economica FE UI – PT Danareksa, 1987 : 17) 

2. Perang Dunia II (1941-1945) 

Pada masa ini sekitar tahun 1939 keadaan suhu politik di Eropa memanas dengan 

memuncaknya kekuasaan Adolf Hitler. Melihat keadaan ini pemerintah 

Hindia Belanda mengambil kebijaksanaan untuk memusatkan perdagangan 

efeknya di Batavia serta menutup bursa efek di Surabaya dan Semarang. 

Pada tanggal 17 Mei  1940 secara keseluruhan kegiatan perdagangan efek 

dihentikan, sehingga sangat menganggu likuiditas efek, menyulitkan para pemilik 

efek, dan berakibat pada penutupan kantor-kantor pialang serta pemutusan 

hubungan kerja. Selain itu mengakibatkan investor enggan menanam modal di 

Indonesia. (BO Economica FE UI – PT Danareksa, 1987 : 18) 

3. Masa Orde Lama 
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Pada tahun 1950 pemerintah mengeluarkan obligasi Republik Indonesia yang 

menandai mulai aktifnya kembali pasar modal Indonesia. Diawali dengan 

dikeluarkannya Undang-undang Darurat No. 13 tanggal 1 September 1951, 

yang kelak ditetapkan sebagai Undang-undang No. 15 tahun  1952, setelah 

terhenti selama 12 tahun. Sejak itu Bursa Efek bekembang pesat, yang pada 

saat itu dikelola Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE). 

Aktivitas itu semangkin meningkat sejak Bank Industri Negara mengeluarkan 

pinjaman obligasi berturut-turut pada tahun 1954, 1955 dan 1956. 

 Keadaan ini hanya berlangsung sampai pada tahun 1958, karena mulai saat 

itu terlihat kelesuan dan kemunduran perdagangan di bursa. Hal ini 

disebabkan politik konfrontasi yang dilancarkan pemerintah RI terhadap 

Belanda sehingga menganggu hubungan ekonomi kedua negara.  Sengketa 

Irian Barat, adanya larangan memperdagangkan efek-efek dari perusahaan 

Belanda manambah parah perdagangan efek di Indonesia. Tingkat inflasi yang 

tinggi pada waktu itu makin menggoncang dan mengurangi kepercayaan 

masyarakat terhadap pasar modal. (BO Economica FE UI – PT Danareksa, 

1987 : 19) 

4. Masa Orde Baru 

Melihat perkembangan perekonomian Indonesia, langkah pertama yang diambil 

pemerintah Orde Baru adalah menahan laju inflasi dan membuat 

perekonomian Indonesia normal kembali. Hasilnya kebijakan ini mampu 

mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap nilai mata uang rupiah. 
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Pada tahun 1970 Bank Indonesia mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia sebagai 

usaha untuk memberikan kesempatan kepada dunia perbankan dan 

perseorangan untuk menanamkan dana mereka. 

Pada pertengahan tahun 1971 bank-bank pemerintah dan komersial juga 

mengengeluarkan sertifikat deposito mereka dalam mata uang rupiah. 

Tujuannya untuk menarik dana masyarakat. Volume peredaran dari tahun ke 

tahun terus meningkat dan sampai akhir tahun 1971 telah berjumlah Rp 

52,209 milyar dengan bunga berkisar antar 9-12% per tahun. 

Pemerintah juga mengadakan persiapan khusus untuk membentuk pasar modal. 

Dengan diterbitkannya surat keputusan Direksi BI No.4/16 Kep-Dir tanggal 

26 Juli 1968 tentang pembentukan tim persiapan Pasar Uang dan Pasar Modal 

di Indonesia (PUM) yang mempunyai tugas mengumpulkan data dan memberi 

usul kepada gubernur bank sentral untuk perkembangan pasar uang dan modal 

di Indonesia (BO Economica FE UI – PT Danareksa, 1987 : 20). 

Setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik pada tanggal 13 Januari 1972 tim 

tersebut dibubarkan dan sekaligus dengan SK Menteri Keuangan No. Kep-

02/MK/IV/1/1970 didirikan Tim Pasar Uang dan Pasar Modal yang diketuai 

oleh gubernur bank sentral dengan tugas : 

a. Membantu menteri keuangan mempersiapkan langkah-langkah kearah 

pelaksanaan pengembangan PUM. 

b. Mengaktifkan kembali bursa efek-efek yang dalam kenyataan sehari-hari 

dipimpin oleh BI di bawah pengawasan tim pasar uang dan pasar modal. 
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 Pada tanggal 13 Januari 1972 dengan SK Menteri Keuangan No. Kep-

25/MK/IV/1/1972, tim dibubarkan kemudian dibentuk Badan Pembina Pasar 

Uang dan Modal (Bapepam) dengan tugas membantu menteri keuangan dan 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

a. Melaksanakan pembinaan PUM tahap demi tahap menurut situasi serta    

kebutuhan  

b.   Mempersiapkan pembentukan suatu lembaga pasar uang dan pasar modal 

c.    Melaksanakan pengawasan atas aktivitas bursa efek. 

Sebagai ketua dewan pimpinan ditunjuk gubernur Bank Indonesia, anggota 

lainnya terdiri atas beberapa Dirjen dari berbagai departemen, Deputi Ketua 

Bappenas dan wakil ketua PKPM, serta dua direktur Bank Indonesia. 

 Perkembangan pasar modal selama tahun 1977 s/d 1987 mengalami 

kelesuan meskipun pemerintah telah memberikan fasilitas kepada perusahaan-

perusahaan yang memanfaatkan dana dari bursa efek. Fasilitas-fasilitas yang 

telah diberikan antara lain fasilitas perpajakan untuk merangsang masyarakat 

agar mau terjun di pasar modal. 

 Tersendatnya perkembangan pasar modal selama periode itu disebabkan 

oleh beberapa masalah antara lain mengenai prosedur emisi saham dan 

obligasi yang terlalu ketat, adanya batasan fliktuasi harga saham dan lain 

sebagainya. 

Masalah lain yang membuat pasar modal Indonesia diliputi kesuraman justru 

berasal dari pasar modal itu sendiri. Berdasarkan catatan kurang lebih terdapat 
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lima persyaratan yang menghambat minat para pemilik perusahaan masuk ke 

pasar modal, yaitu : (Jasso Winarto, 1997 : 36-37) 

a.  Adanya persyaratan laba minimum sebesar 10% dari modal sendiri bagi      

perusahaan yang ingin go public selama dua tahun sebelum menawarkan 

sahamnya ke masyarakat. 

b.  Tertutupnya kesempatan bagi investor asing untuk ikut berpartisipasi dalam 

pemilikan saham. 

c.  Adanya batas maksimum fluktuasi harga saham sebesar 4% dari harga awal 

dalam setiap hari perdagangan di bursa. 

d. Tidak adanya perlakuan sama terutama dalam hal pajak terhadap penghasilan 

yang berasal dari bunga deposito dengan deviden. 

e.  Belum dibukanya kesempatan bagi perusahaan untuk mencatatkan seluruh 

saham yang ditempatkan dan disetor penuh di bursa.   

Untuk mengatasi masalah itu pemerintah mengeluarkan berbagai deregulasi, 

diantaranya Paket Kebijaksanaan Desember 1987, Paket Kebijaksanaan 

Oktober 1988 dan Paket Kebijaksanaan Desember 1988. 

a. Paket Desember 1987 

 Paket ini Merupakan penyederhanaan persyaratan proses emisi saham dan 

obligasi, dihapuskannya biaya yang sebelumnya dipungut oleh Bapepam, 

seperti biaya pendaftaran emisi efek. Selain itu dibuka pula kesempatan bagi 

pemodal asing untuk membeli efek maksimal 49% dari total emisi dan 

dihapusnya batasan fluktuasi harga saham di bursa efek dan memperkenalkan 
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bursa paralel. Sebagai pilihan emiten yang belum memenuhi syarat untuk 

memasuki bursa efek (Komaruddin Ahmad, 1996 : 23).  

b. Paket Oktober 1988 

Paket Oktober 1988 ditujukan pada sektor perbankan, namun mempunyai 

dampak terhadap perkembangan pasar modal. Pakto 88 berisikan tentang 

ketentuan 3 L (Legal, Lending, Limit) dan pengenaan pajak atas bunga deposito. 

Pengenaan pajak ini berdampak positif terhadap perkembangan pasar modal. 

Sebab dengan keluarnya kebijaksanaan ini berarti pemerintah memberi perlakuan 

yang sama antara sektor perbankan dan pasar modal (E. Tandelilin, 2001 : 28). 

c. Paket Desember 1988 

 Pada dasarnya Pakdes 1988 memberikan dorongan yang lebih jauh pada 

pasar modal dengan membuka peluang bagi pihak swasta untuk menyelengarakan 

bursa. (E. Tandelilin, 2001 : 28) 

 Selain kebijakan-kebijakan tersebut melalui Keputusan Menteri Keuangan 

No.1055/KMK.013/1989 investor asing diperbolehkan membeli saham 

perusahaan yang go public dengan maksimum pemilikan 49% saham yang tercatat 

di bursa efek dan bursa paralel. 

 Serangkaian paket deregulasi tersebut membuat bursa efek menjadi 

tumbuh dan berkembang. Antara tahun 1988 dan awal tahun 1990 perdagangan 

saham berlangsung marak. Pasar modal menagalami liberalisasi karena saham –

saham bergerak sesuai mekanisme pasar. Diawali dengan cepat hingga mencapai 

posisi tertinggi tanggal 20 Desember 1998 yaitu 442,204 poin. 
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 Jika dalam periode 1984-1988 tidak satupun perusahaan go public, tahun 

1989 pasar modal indonesia benar-benar booming. Selama tahun ini tercatat 37 

perusahaan yang go public dan sahamnya tercatat (listed di BEJ). Perkembangan 

transaksi perdagangan saham di BEJ periode 1987 sampai 1990 dijelaskan dalam 

tabel 3.1 

Tabel 3.1 Aktivitas Perdagangan Bursa Efek Jakarta 1987-1990 
Indikator 1987 1988 1989 1990 

Rata-rata nilai transaksi harian 
(juta) 
Kapitalisasi pasar (milyar Rp) 
Saham tercatat (juta) 
Jumlah emiten 
 

21,07 
 

100,1 
58,57 

24 

121,88 
 

449,24 
72,84 

24 
 

387,820 
 

4.309,44 
432,84 

56 
 

30.087,61 
 

14.186,63 
7.779,94 

123 
 

Sumber : Bursa Efek Jakarta, 1987-1990. JSX Statistic 
 

5. Pasca deregulasi 

 Pada masa 1990-an terjadi beberapa peristiwa penting yang akan 

membawa kemajuan bagi pasar modal Indonesia yakni dimulai dengan keluarnya 

Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1990 dan Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang pasar modal yang membatasi operasi 

lembaga keuangan bukan bank di pasar modal dan paket Februari yang membatasi 

kepemilikan saham oleh perbankan jika pemilikan saham tersebut tidak 

dimaksudkan sebagai penyertaan. Pemerintah mengadakan perubahan secara 

mendasar, yaitu memisahkan fungsi Bapepam yang sebelumnya bertindak selaku 

pengawas dan juga penyelenggara Bursa Efek Jakarta menjadi hanya sebagai 

pengawas BEJ. 

          Tabel 3.2 Perkembangan Indikator BEJ 1991-1994 
Tahun Kapitalisasi 

pasar 
Total 
volume 

Rata-rata 
volume 

Total nilai  
perdagangan 
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perdagangan perdagangan 
1991 
1992 
1993 
1994 

16,436 
24,839 
69,3 

103,235 

1,01 
1,71 
3,84 
5,29 

4,11 
6,9 

15,63 
21,60 

5,78 
7,95 
19,09 
25,48 

         Sumber : Bursa Efek Jakarta. 1991-1994.JSX Statistic 

6. Masa Otomatisasi 

Tahun 1995 merupakan era baru untuk Bursa Efek Jakarta dengan 

dikeluarkannya UU No.8 tahun 1995 dan aturan pendukung lainnya telah 

memberdayakan Bapepam dalam penegakan hukum. Bapepam mewajibkan 

emiten untuk melapor secara berkala kepada masyarakat antara lain laporan 

keuangan tahunan dan tengah tahunan serta laporan penggunaan dana hasil emisi. 

Pada tanggal 22 Mei 1995 Bursa Efek Jakarta menerapkan sistem 

perdagangan otomatis Jakarta Automated Trading System (JATS). JATS 

memungkinkan frekuensi perdagangan saham yang lebih besar dan menjamin 

perdagangan lebih wajar dan transaparan. Penerapan tersebut dilakukan dalam 

rangka menanggulangi kelemahan dalam proses transaksi secara manual seperti 

(www.bapepam-online.com): 

a. Jumlah transaksi per hari yang terbatas 

b. Kecepatan dan ketetapan alokasi oredr transaksi oleh petugas bursa juga 

terbatas.  

c. Kondisi pasar tidak memberikan kesempatan yang sama kepada petugas 

bursa. 

d. Memungkinkan timbulnya kolusi antara pialang untuk memainkan harga 

saham 
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e. Informasi pasar tidak bisa disebarluaskan pada para investor secara tepat 

waktu dengan tingkat akurasi yang tinggi. 

f. Biaya per unit transaksi yang cukup tinggi 

g. Masih tersisa order yang tidak teralokasi saat itu juga, karena kecepatan 

dan ketepatan alokasi sistem perdagangan manual yang terbatas. 

h. Kesempatan menulis order di papan bergantung pada fisik pialang yang 

bertugas dilantai perdagangan. 

i. Pada saat ramai memungkinkan terjadinya kesalahan tulis yang bisa 

berakibat fatal. 

Tabel 3.3 Kinerja BEJ Sebelum dan Sesudah JATS 
 Sebelum 

JATS 
Sesudah 
JATS 

Perubahan 

Transaksi reguler 
Volume (juta lembar) 
Nilai (milyar Rp) 
Jumlah Transaksi 

 
14,78 
46,04 
1.606 

 
18,09 
58,27 
2.268 

 
22,43% 
26,56% 
41,22% 
 

Transaksi non reguler 
Volume (juta lembar) 
Nilai (milyar Rp) 
Jumlah Transaksi 

 
19,27 
61,08 
174 

 
24,47 
81,92 
222 

 
28,38% 
34,11% 
27,59% 

Total 
Volume (juta lembar) 
Nilai (milyar Rp) 

     Jumlah Transaksi 

 
34,05 
107,12 
1.780 

 
42,83 
140,19 
2.490 

 
25,79% 
30,87% 
39,89% 

Sumber : Bursa Efek Jakarta. 1995. Fact Book, Special Edition. 

 Dengan penerapan JATS berbagai kelemahan diatas dpat diatasi dan juga 

dapat mengakomodasi perkembangan pasar, baik domestik maupun pasar 

imternasional. Juga dengan diterapkannya JATS,  pasar modal Indonesia menjadi 

lebih modern dan para pialang maupun investor dapat melihat perdagangan saham 

secara tepat.   
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Pasar modal semakin berkembang sejak adanya rencana privatisasi Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN). Privatisasi tersebut bermaksud untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas BUMN dalam rangka menghadapi persaingan 

globalisasi dan untuk membuka kesempatan kepada masyarakat luas untuk 

turut serta dalam kepemilikan BUMN.  

Nilai kapitalisasi pasar pada akhir tahun 1995 meningkat mencapai Rp 

152,246 trilyun dibanding tahun sebelumnya Rp 103,835 trilyun. Kenaikan 

sebesar 46,6% disebabkan oleh beberapa perusahaan besar seperti Telkom dan PT 

Tambang Timah yang mencatatkan sahamnya di BEJ (lihat tabel 3.4). Bahkan PT 

Telkom telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan pasar 

modal Indonesia seperti dalam peningkatan nilai kapitalisasi pasar, serta 

meningkatnya jumlah saham beredar. 

   Tabel 3.4  Kontribusi PT Telkom dan PT Tambang Timah di BEJ 
Indikator PT TELKOM PT Tambang Timah 

Jumlah Saham 1,633,333,000 50,330,000 

Harga Penawaran 2,050 2,900 

Dana Terhimpun (Juta Rp) 3,348,333 145,957 

   Sumber : Bursa Efek Jakarta, 1995 Laporan Tahunan. 

  Bapepam membentuk Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) dengan 

nama PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) serta lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) yang berwujud PT Kustodian Sentral Efek 

Indonesia (KSEI) dalam rangka meningkatkan kualitas perdagangan di BEJ. 

Lembaga-lembaga tersebut menggantikan PT Kliring Deposit Efek Indonesia 

(KDEI) yang sudah berdiri sejak tahun 1992. 
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 Pada tahun 1997 kepemilikan asing terhadap saham-saham perusahaan 

dalam negeri diijinkan hingga 100% dari 49% yang diijinkan pertama kali dan 

untuk pertama kalinya digunakan mesin SMART (Surabaya Market Information  

& Automated Remote Trading) untuk melakukan pengawasan perdagangan di 

BES. 

 Perkembangan berikutnya, seiring dengan perkembangan teknologi 

informasi dan tujuan peningkatan kelancaran dan efisiensi perdagangan, BEJ 

mulai mengembangkan suatu sistem perdagangan yang dikenal dengan istilah 

scripless trading atau sistem peerdagangan tanpa warkat. Secara garis besar, 

sistem perdagangan tanpa warkat adalah ssistem perdagangan yang penyelesaian 

transaksinya dilakukan hanya dengan pemindahbukuan atau book-entry 

settlement. Artinya, tidak diperlukan lagi sertifikat sekuritas yang secara fisik 

berpindah tangan dari penjual ke pembeli. Seluruh sertifikat sekuritas yang ada 

akan dikonversikan menjadi data elektronik dan tersimpan dalam lembaga 

penyimpanan (kustodian secara terpusat. Pembeli sekuritas cukup mendapatkan 

catatan bahwa di rekeningnya sudah tersimpan sekuritas yang dibelinya. Disisi 

lain, penjual akan mendapatkan laporan tambahan dana dalam rekeningnya, 

senilai sekuritas yang dijualnya. Dengan demikian, peran Lembaga Penyimpanan 

dan Penyelesaian (LPP) yang terpusat dan sistem informasi yang canggih, efisien 

dan aman akan sangat penting sekali dalam penerapan scripless trading di pasar 

modal Indonesia. Manfaat yang diharapkan dari penerapan sistem perdagangan 

tanpa warkat yang menggunakan penyelesaian transaksi melalui pemindahbukuan 
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atau book-entry settlement adalah semakin meningkatnya efisiensi proses 

transaksi dengan resiko lebih kecil (E. Tandelilin, 2001:32).  

 Pada tahun 1999 penambahan jumlah lembar saham perbankan dalam 1 lot 

dari 500 lembar hingga 5000 lembar per-lotnya. Pada tanggal 21 Juni 1999 

tercatat transaksi di BEJ dengan jumlah volume saham yang diperdagangkan 

mencapai 2,658 milyar saham dengan nilai Rp 1,215 trilyun. 

 

B. Instrumen Pasar Modal Indonesia 

  Pada umumnya instrumen atau surat-surat berharga yang diperdagangkan 

di pasar modal dapat dibedakan menjadi surat berharga yang bersifat hutang yang 

umum dikenal dengan nama obligasi yang bersifat pemilikan yang umum dikenal 

dengan nama saham. 

Bagi perusahaan yang akan mencari dana melalui pasar modal dapat 

memilih dari berbagai jenis instrumen pasar modal yang tersedia tergantung dari 

hasil analisis manajemen mengenai keuntungan dan kerugiannya dalam 

memutuskan instrumen yang akan digunakan. 

1. Saham dan Obligasi 

 Pada dasarnya instrumen pasar modal terdiri dari 2 kelompok besar , yaitu 

instrumen kepemilikan atau penyertaan (equity) seperti saham, dan instrumen 

hutang (bond) seperti obligasi. 

 Investasi melalui pemilik/pembelian saham suatu perusahaan berbeda 

dengan investasi langsung berupa penyertaan dalam pendirian suatu perusahaan. 

Investasi melalui pembelian saham bermaksud untuk mendapatkan keuntungan 
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melalui deviden yang dibagikan oleh perusahaan, yaitu penyertaan modal dalam 

perusahaan tersebut dengan kepentingan untuk ikiut serta  menjalankan 

perusahaan ataupun untuk ikut serta menjalankan perusahaan usahanya. 

 Sedangkan investasi melalui pembelian obligasi dimaksudkan untuk 

memperoleh pendapatan bunga dan sekaligus pendapatan capital gain. Berbeda 

dangan saham, instrumen obligasi menjanjikan bunga obligasi selama jangka 

waktu obligasi. Sedangkan saham tidak menjanjikan adanya bunga, melainkan 

deviden yang penetapannya baru akan ditentukan umumnya setelah satu tahun 

operasi perusahaan. Apabila dalam tahun perjalanan usaha tidak memperoleh 

keuntungan atau dengan kata lain mendapat kerugian , maka pemilik saham tidak 

mendapat  deviden. 

 Perbedaan lain adalah bahwa pemilik saham mempunyai hak suara dalam 

setiap Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pemilik obligasi tidak memiliki 

hak suara. 

   Tabel 3.5 Ciri-ciri Saham dan Obligasi 
 Saham                                                 Obligasi 
Status 
Kepenting
an 
 
Umur 
Pendapata
n 
 
 
 
Perlakuan  
 

Bukti pemilikan  
Kepentingan langsung 
terhadap misi perusahaan 
Tidak terbatas  
Deviden-frekuensi tidak 
tentu tergantung untung/rugi 
perusahaan potensi 
laba/deviden sulit 
diperkirakan 
Deviden merupakan laba 
setelah pajak 
Berfluktuasi  

Bukti hutang 
Kepentingan atas keamanan 
 
Terbatas 
Bunga tertentu/pasti dan tidak 
tergantung perolehan bunga 
obligasi dapat diperkirkan 
 
Bunga diperhitungkan sebagai 
biaya, sebelum diperhitungkan 
pajak 
Relatif stabil   Sumber : Hartarti Mulani Putri dalam Bambang Tri Cahyono, 283 : 1995 

 Tabel 3.5 telah menjelaskan tentang perbedaan, antara saham dan obligasi. 

Sedangkan instrumen saham itu sendiri dapat dibedakan antara saham atas nama 
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dan saham atas unjuk. Masing-masing jenis saham mempunyai ciri-ciri yang 

berbeda pula. Perbedaan ciri tersebut mempunyai maksud  yang berbeda dalam 

penggunaannya.  

      Tabel 3.6 Perbedaan saham atas nama dan saham atas unjuk 
Saham atas nama 

 
Saham atas unjuk 

a. Prosedur perdagangan perlu 

waktu karena perlu 

b. Harus ada pihak yang mencatat 

nama/daftar pemilik saham 

c. Nama pemilik saham diketahui 

dan dipantau  

d. Jika hilang mudah diganti 

e. Lebih sukar dipalsukan 

 

a. Mudah dan cepat dapat di 

perdagangkan pemindahan 

nama kepemilikan (regristrasi) 

b. Tidak perlu daftar pemilik 

saham (BAE) 

c. Nama pemilik saham sukar 

diketahui/dipantau 

d. Sukar diganti kalau hilang 

e. Lebih mudah dipalsukan 

      Sumber : Hartati Mulani Putri dalam Bambang Tri Cahyono 284: 1995 

2. Surat Berharga Pasar Modal Lainnya 

a. Opsi 

 Opsi adalah suatau perjanjian yang memberikan hak kepada pemilik atau 

pemegangnya untuk membeli (call) atau menjual (put) suatu harta (aktiva) dengan 

harga yang telah ditentukan sebelumnya, yang disebut striking atau exercise price. 

 Dua jenis opsi : European Call, pelaksanaan hak hanya pada tanggal 

tertentu : American Call, dapat dilaksanakan (exercise) sebelum tanggal 

pelaksanaan yang telah ditentukan (Komaruddin Ahmad 1996 : 137). 

b. Warrant dan Right (penawaran terbatas) 

 Warrant adalah hak untuk membeli saham perusahaan dengan harga yang 

telah ditetapkan lebih dulu. Biasanya warrant dijual bersamaan dengan surat 
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berharga lain, misalnya obligasi atau saham. Penerbit warrant harus memiliki 

saham yang nantinya dikonversi oleh pemegang waran. Namun setelah obligasi 

atau saham yang disertai warrant memasuki pasar, baik obligasi, saham maupun 

warrant dapat diperdagangkan secara terpisah (E. Tendelilin, 2001 : 139) 

 Right adalah hak yang diberikan kepada semua pemegang saham untuk 

membeli saham perusahaan dengan harga yang telah ditentukan. Karena 

merupakan hak untuk membeli saham, maka pemodal tidak terikat harus 

membelinya. Hal ini berbeda dengan saham bonus atau deviden saham yang 

otomatis diterima oleh pemegang saham (E. Tendelilin, 2001 : 139). 

c. Reksa dana (mutual fund) 

 Reksa dana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya 

menitipkan uang kepada pengelola reksa dana (manajer investasi) untuk 

digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal lainnya.   

Reksa dana ditinjau dari sifatnya ada dua (Victor Purba 237 : 2000) : 

1)   Reksa Dana Tertutup 

Reksa dana tertutup atau yang populer dikenal dengan Closed-ended Mutual 

Fund adalah reksa dana yang jumlah saham beredarnya tidak berubah. Reksa 

dana jenis ini bisa dicatatkan (go public) di bursa efek di Indonesia dengan 

persyaratan yang mirip dengan proses go public PT biasa. Di Bursa Efek 

Jakarta telah tercatat PT BDNI Reksa Dana sebagai reksa dana tertutup 

pertama yang mendaftarkan diri (listing) di Indonesia. 

2)   Reksa Dana Terbuka 
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Berbeda dengan reksa dana tertutup, jumlah saham beredar reksa dana terbuka 

bisa berubah sewaktu-waktu. Hal ini dimungkinkan karena PT Reksa Dana 

tersebut diwajibkan untuk membeli kembali saham atau menerbitkan saham 

baru apabila terjadi penjualan/pembelian saham oleh pemodal. Disini tidak 

terjadi jual beli saham diantara para pemodal tetapi langsung ke PT Reksa 

Dana yang bersangkutan. Harga saham perusahaan reksa dana terbuka 

ditetapkan berdasarkan perhitungan Net Asset Value(NAV).   

 Melalui Keppres Nomor : 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal reksa dana 

yang diperbolehkan hanya reksa dana tertutup yang berbentuk perseroan terbatas 

(PT). 

Kehadiran reksa dana dalam pasar modal cukup menarik karena ada 

beberapa keuntungan yang dapat diberikan, khususnya kepada para investor, yaitu 

(Victor Purba, 2000:239) : 

1)   Diversifikasi Investasi dan Penyebaran Risiko 

Dana yang dikelola oleh Reksa Dana cukup besar sehingga memberikan 

kesempatan bagi pengelola untuk mendiversifikasi investasinya ke berbagai 

jenis efek atau media investasi lainnya. Jadi, sasaran investasinya tidak 

tergantung pada satu atau beberapa instrumen saja sehingga hal ini sekaligus 

juga merupakan upaya penyebaran risiko. 

2)   Biaya Rendah 

Reksa Dana dikelola secara profesional sehingga akan menciptakan efisiensi 

dalam pengelolaan. Biaya yang dikeluarkan relatif lebih kecil bila 

dibandingkan seorang investor yang mengelola sendiri dananya, misalnya 
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komisi transaksi akan relatif lebih besar, dan biaya untuk mendapatkan 

informasi juga akan lebih besar. 

 

 

3)   Harga 

Harga saham reksa dana ini tidak begitu terpengaruh dengan harga di bursa. 

Apabila harga saham di bursa mengalami penurunan secara umum, maka 

manajer investasi akan menoleh ke media investasi lain, misalnya pasar uang. 

Oleh karena itu, secara fleksibel manajer investasi dapat mengalihkan dananya 

pada sektor-sektor yang lebih menguntungkan. 

4)   Dapat dimonitor secara rutin 

Pemegang saham reksa dana dapat memonitor perkembangan harga sahamnya 

secara rutin. Karena, setiap minggu reksa dana akan mengumumkan nilai 

harta bersih (Net Asset Value – NAV) melalui surat kabar. 

5)   Likuiditas terjamin 

Berbeda dengan saham perusahaan biasa, saham reksa dana terbuka sangat 

likuid. Apabila investor ingin menjual sahamnya, maka perusahaan reksa dana 

yang bersangkutan wajib membelinya kembali pada harga NAV. Hal ini tidak 

terjadi pada saham perusahaan yang penjualan dan pembeliannya belum bisa 

dipastikan karena bergantung pada penawaran dan permintaan pasar. 

6)   Pengelolaan Portofolio yang Profesional 

Kemampuan investor kecil dalam mengakses informasi pasar dan kemampuan 

menganalisis saham secara baik sangat terbatas. Belum lagi sentimen pasar 
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yang sering mempengaruhi naik/turunnya harga saham tanpa dasar 

fundamental yang jelas. Fund Manager yang mengelola portofolio reksa dana 

mempunyai akses informasi ke pasar melalui banyak sumber sehingga bisa 

mengambil keputusan yang lebih akurat.      

C. Sistem Perdagangan di BEJ 

 Transaksi perdagangan di BEJ meggunakan over-driven market system 

dan sistem lelang kontinyu (continous auction system). (Jogiyanto, 2000 : 57-58) 

1.Order driven market system 

Dengan order–driven market system berarti bahwa pembeli dan penjual 

sekuritas yang ingin melakukan transaksi harus melalui broker. Investor tidak 

dapat langsung melakukan transaksi di lantai bursa. Hanya broker yang dapat 

melakukan transaksi jual dan beli di lantai bursa berdasarkan order dari investor. 

Disamping itu, broker dapat juga melakukan transaksi untuk dirinya sendiri 

untuk membentuk portofolionya. Masing-masing perusahaan broker mempunyai 

staff yang ditugaskan di lantai bursa. Staff ini disebut dengan Securities Dealer 

Broker Representative. 

2. Continous Auction System (sistem lelang kontinyu) 

Pada sistem ini harga transaksi ditentukan oleh penawaran (supply) dan 

permintaan (demand) dari investor. Untuk sistem manual, harga penawaran 

penjualan terendah (ask price) dan harga penawaran pembelian tertinggi (bid 

price) dari investor diteriakkan oleh broker di lantai bursa. Seperti di pasar 

lelang, harga transaksi ditentukan jika ada pertemuan antara harga penawaran 

dan permintaan. Untuk sistem otomatisasi dengan JATS, broker memasukkan 
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order dari investor ke workstation JATS dilantai bursa. Kemudian order akan 

diproses oleh komputer JATS yang akan menemukan harga transaksi yang 

cocok dengan mempertimbangkan waktu urutan dari order . Sistem lelang ini 

akan terus dilakukan secara kontinyu selama jam kerja bursa sampai ditemukan 

harga kesepakatan. 

Cara mendapatkan harga seperti diatas yaitu dengan cara lelang kontinyu adalah 

untuk jenis transaksi yang reguler. Harga dari transaksi reguler ini yang akan 

digunakan untuk menghitung indeks harga gabungan dan yang akan digunakan 

sebagai harga yang dicantumkan di bursa dan yang akan disebarluaskan 

keseluruh penjuru dunia. 

 Dalam perdagangan saham di BEJ selama ini berlaku tiga bentuk pasar, 

yaitu pasar reguler, pasar non-reguler dan pasar tunai (Victor Purba, 2000:111-

112): 

1. Pasar reguler merupakan pasar dengan sistem tawar-menawar dimana jumlah      

saham yang diperdagangkan dalam satuan perdagangan minimal 500 lembar 

(satu lot). Tawar-menawar tersebut dilakukan dengan pergerakan harga keatas 

kebawah antara Rp 25- Rp 200. Lazimnya kenaikan harga saham sebesar Rp 25 

disebut satu poin. Transaksi terjadi berdasarkan prioritas harga dan prioritas 

waktu. 

2. Pasar non reguler merupakan pasar dengan sistem negoisasi yang bisa 

dibedakan dalam empat jenis yaitu : 

a. Perdagangan block sale dengan volume minimal 200 ribu saham (400 lot) 

maka perdagangan hanya bisa dilakukan melalui perdagangan reguler. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxxvi 

b. Perdagangan odd lot dengan volume perdagangan kurang dari satu lot (500 

lembar) 

c. Perdagangan tutup sendiri, yaitu transaksi jual beli yang dilakukan oleh 

satu pialang dalam jumlah dan harga yang sama. 

d. Perdagangan porsi asing untuk saham yang porsi asingnya telah mencapai 

49%. 

3. Pasar tunai dilakukan melalui negosiasi langsung berdasarkan pembayaran 

tunai dan diciptakan untuk pialang yang gagal memenuhi kewajiban 

menyelesaikan transaksi pada pasar reguler atau non-reguler. Dalam 

operasinya BEJ menerapkan Jakarta Automated Trading System untuk 

mendukung operasi perdagangan efek di BEJ yang memberikan kemampuan 

untuk berintegrasi dengan fungsi pengawasan perdagangan sehingga antisipasi 

meningkatnya likuiditas saham juga diikuti dengan peningkatan kualitas 

sistem pengawasan perdagangan. 

Gambar 3.1 Proses Jual Beli Saham di BEJ 
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Sumber : Victor Purba, 2000 : 103 

Keterangan : 

1) Investor membuka rekening efek di perusahaan efek investor melakukan 

perintah (order jual/beli melalui perusahaan efek melalui sales/dealer-nya). 

2) Perusahaan efek menyampaikan order tersebut ke lantai bursa. 

3) Order jual dan beli bertemu di bursa. 

Bursa menerbitkan daftar transaksi bursa sebagai dasar penyelesaian transaksi. 

Proses penyelesaian transaksi: 

1) PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai lembaga kliring dan 

penjaminan. 

2) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai lembaga penyimpanan 

dan penyelesaian.  

Setelah transaksi perdagangan terjadi di lantai bursa, selanjutnya adalah 

penyelesaian administrasi, pembayaran dan penerbitan sertifikat kepemilikan. 

Proses penyelesaian seperti ini disebut dengan kliring dan perusahaan yang 

dipercaya untuk menanganinya adalah PT Kliring Pinjaman Efek Indonesia 
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(KPEI) (sebelumnya adalah PT Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI)).Kliring 

dan penyelesaian transaksi bursa dapat melalui warkat dan tanpa warkat.  

Kliring dan penyelesaian bursa dengan warkat dilaksanakan sejak tanggal 

6 Oktober 1997. Pada sistem ini, penyelesaian dilakukan dengan serah/terima efek 

secara fisik. Proses kliring secara netting dilakukan pada tiap-tiap bursa efek (PT 

BEJ & PT BES) pada pasar reguler. Sedangkan proses kliring secara per-transaksi 

untuk tiap-tiap bursa efek dilakukan pada pasar negoisasi & penanggulangan 

kegagalan. 

 
Tabel 3.7  Proses kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa di BEJ  

 Waktu Kegiatan 
 T+0 

T+1 
 

T+2 
                           

· Pengambilan data transaksi dari bursa efek  
· Proses kliring : netting uang & efek 
· Pencetakan Daftar Transaksi Bursa (DTB) 

masing-masing anggota bursa 
· Pendistribusian DTB kepada setiap anggota 

bursa  
   Sumber : Victor Purba, (131:2000) 

Penyelesaian transaksi bursa dengan warkat dilakukan dengan serah/terima 

Efek. Secara fisik, yang dilaksanakan dalam kerangka waktu sebagai berikut : 

Tabel 3.8  Proses kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa di BEJ  
Waktu Kegiatan 
T+4 

T+5 
 

· Anggota bursa Jual wajib melakukan serah efek 
secara fisik   

· Anggota bursa beli wajib menyerahkan dana  
· Anggota bursa beli akan menerima Efek secara 

fisik. 
· Anggota bursa jual akan menerima dana 

 Dilakukan untuk pasar reguler dan pasar negoisasi 

   Sumber : Victor Purba, (131 : 2000) 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi data 
Berbagai studi dan penelitian terdahulu tentang indeks saham khususnya 

indeks saham sektor keuangan di Bursa Efek Jakarta menunjukkan bahwa 

indikator perekonomian yang diantaranya inflasi, SBI dan kurs menunjukkan 

pengaruh yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut 

mampu menjelaskan pergerakan indeks saham di BEJ dimana pada penelitian 

ini indeks yang digunakan adalah indeks saham sektor keuangan. Untuk 

mengamati kondisi indeks saham sektor keuangan di BEJ selama kurun waktu 

1999-2002, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa variabel penjelas 

yaitu inflasi, SBI dan kurs. Sebelumnya peneliti mengambil beberapa variabel 

yang diantaranya inflasi, SBI, kurs, jumlah uang beredar (M1 dan M2) dan 

suku bunga deposito (1 bulan, 6 bulan, 12 bulan). Setelah melalui beberapa 

persyaratan pemilihan model yang dilihat dari Schwarz criterion, Akaike info 

Criterion, Sum Square Resid, didapat beberapa variabel yang memadai yaitu 

inflasi, SBI, dan kurs. Adapun periode pengamatan dalam penelitian ini dari 

bulan Januari 1999 sampai dengan Desember 2002, dengan demikian diperoleh 

48 pengamatan. 

Data indeks saham sektor keuangan diperoleh dari JSX Monthly dan JSX 

Yearly 1999-2002 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Jakarta, sedangkan data 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xc 

mengenai inflasi, SBI, dan kurs diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan 

Indonesia dari tahun 1999-2002 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. 

B.    Penentuan Bentuk Model 
Dalam melakukan suatu studi empiris, sebaiknya model yang akan digunakan 

diuji dulu, apakah sebaiknya menggunakan bentuk linear atau log-linear. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode MacKinnon, White and Davidson 

(MWD test) dalam penentuan model regresi , linear atau log-linear. 

Rule of thumb dari uji MWD adalah bila Z1 signifikan secara statistik maka 

kita menolak model yang benar adalah linear atau dengan kata lain, bila Z1 

signifikan maka model yang benar adalah model log-linear. Begitupun 

sebaliknya apabila Z2 signifikan secara statistik maka kita menolak model 

yang benar adalah log-linear atau dengan kata lain, bila Z2 signifikan maka 

model yang benar adalah model linear. 

Berdasarkan hasil uji MWD bahwa kedua model baik linear atau log-linear 

sama baiknya. Hal ini dapat dilihat dari nilai Z1 = 0,2994 dan Z2 = 0,8047 

yang berarti keduanya tidak signifikan secara statistik. Dalam hal ini peneliti 

memilih model regresi log-linear.  

C.    Analisis Penelitan dengan Pendekatan Koreksi Kesalahan 

Pada penelitian ini model analisis yang digunakan adalah Model Koreksi Kesalahan atau Error Correction 

Model (ECM). Sehingga model regresi fungsi indeks saham sektor keuangan adalah sebagai berikut : 

 DLIK = c0 + c1DInflasit + c2DSBIt + c3DLKurst + c4BInflasit + c5BSBIt + 

c6BLKurst + c7ECT  
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Keterangan      :  

 IK        :   Indeks Saham Sektor Keuangan BEJ  

 Inflasi  :   Tingkat Inflasi Bulanan (persen) 

 SBI      :   Tingkat Suku Bunga SBI (persen) 

     Kurs     :   Nilai Tukar Rupiah tehadap Dollar AS 

 DInflasi:   Perubahan Tingkat Inflasi dalam Jangka Panjang 

 DSBI    :    Perubahan Tingkat Suku Bunga SBI dalam Jangka Panjang     

 B          :    Backward lag operator 

ECT      :   Biaya ketidaksesuaian indeks saham keuangan akibat variabel-

variabel bebas dalam model. 

c0            :   Intersep 

c1, c2, c3, :  Koefisien regresi ECM dalam jangka panjang 

c4, c5, c6 :  Koefisien regresi ECM dalam jangka pendek 

 c7     :   Koefisien ECT (Error Correction Term) 

Dimana    : 

DLIK :  LIKt – LIKt-1 DSBI   :  SBIt – SBIt-1  

BInflasi :  Inflasit-1  BLKurs   :  LKurst-1 

Dinflasi :  Inflasit –Inflasit-1  DLKurs   : LKurst – LKurst-1 

            BSBI  :   SBIt-1                ECT       : Inflasit-1+SBIt-1+LKurst-1 - LIKt-1 

 

      Tabel 4.1 Data-data yang Digunakan Untuk Mengamati Pergerakan Indeks 

                Saham Sektor Keuangan Selama Kurun Waktu Januari 1999 - Desember 2002 
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Tahun IKt 
INFLAS
It SBIt KURSt LKURSt LIKt 

1999:01 55,041 2,97 36,43 8950 9,09940 4,00808 
1999:02 50,113 1,26 37,5 8730 9,07452 3,91428 
1999:03 42,705 -0,18 37,84 8685 9,06935 3,75431 
1999:04 45,631 -0,68 35,19 8260 9,01918 3,82058 
1999:05 62,241 -0,28 28,73 8105 9,00023 4,13101 
1999:06 70,812 -0,34 22,05 6726 8,81373 4,26002 
1999:07 58,616 -1,05 15,01 6875 8,83564 4,07100 
1999:08 47,239 -0,93 13,2 7565 8,93128 3,8552 
1999:09 41,876 -0,68 13,02 8386 9,03431 3,73471 
1999:10 53,408 0,06 13,13 6900 8,83927 3,97796 
1999:11 50,368 0,25 13,1 7425 8,91260 3,91935 
1999:12 57,998 1,73 12,51 7100 8,86785 4,06040 
2000:01 56,886 1,32 11,48 7425 8,91260 4,04104 
2000:02 56,14 0,07 11,13 7505 8,92332 4,02784 
2000:03 56,456 -0,45 11,03 7590 8,93458 4,03346 
2000:04 50,554 0,56 11,00 7945 8,98029 3,92304 
2000:05 42,52 0,84 11,08 8620 9,06180 3,74997 
2000:06 46,713 0,5 11,74 8735 9,07509 3,84402 
2000:07 43,552 1,28 13,53 9003 9,10531 3,77395 
2000:08 42,912 0,51 13,53 8290 9,02280 3,75915 
2000:09 38,292 -0,06 13,62 8780 9,08023 3,64524 
2000:10 37,909 1,16 13,74 9395 9,14793 3,63518 
2000:11 38,213 1,32 14,15 9530 9,16220 3,64317 
2000:12 36,691 1,94 14,53 9595 9,16899 3,60253 
2001:01 34,16 0,33 14,74 9450 9,15377 3,53105 
2001:02 33,412 0,87 14,79 9835 9,19370 3,50891 
2001:03 31,719 0,89 15,58 10400 9,24956 3,45691 
2001:04 30,369 0,46 16,09 11675 9,36520 3,41342 
2001:05 33,928 1,13 16,33 11058 9,31090 3,52424 
2001:06 35,113 1,07 16,65 11440 9,34487 3,55857 
2001:07 37,804 2,12 17,17 9825 9,19268 3,63241 
2001:08 37,45 -0,21 17,67 8865 9,08986 3,62300 
2001:09 37,712 0,64 17,57 9675 9,17730 3,62997 
2001:10 33,96 0,68 17,58 10435 9,25292 3,52518 
2001:11 36,035 1,71 17,6 10430 9,25244 3,58449 
2001:12 36,691 1.62 17,62 10400 9,24956 3,60253 
2002:01 42,695 1,99 16,93 10320 9,24183 3,75408 
2002:02 42,802 1,5 16,86 10189 9,22906 3,75658 
2002:03 54,328 -0,02 16,76 9655 9,17523 3,99504 
2002:04 58,496 -0,24 16,61 9316 9,13948 4,06895 

 
Lanjutan tabel  4.1 

Tahun IKt 
INFLAS
It SBIt KURSt LKURSt LIKt 

2002:05 58,868 0,8 15,51 8785 9,08080 4,07529 
2002:06 56,935 0,36 15,11 8730 9,07452 4,04191 
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2002:07 50,525 0,82 14,93 9108 9,11690 3,92246 
2002:08 50,051 0,29 14,35 8867 9,09009 3,91304 
2002:09 47,922 0,53 13,22 9015 9,10664 3,86957 
2002:10 41,969 0,54 13,1 9233 9,13053 3,73693 
2002:11 45,237 1,85 13,06 8976 9,10231 3,81191 
2002:12 51,025 1,42 12,93 8940 9,06415 3,93231 

      Sumber : JSX Statistic, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia tahun 

                      1999-2002 data diolah. 

 

1. Uji Stasioneritas Data 

Studi empirik variabel makro data deret waktu (time series analysis,  memperlihatkan bahwa rangkaian data 

ini biasanya menggambarkan proses pertumbuhan dan oleh karena itu sering menunjukkan sifat yang non-stasioner 

disekitar rata-rata. Terdapat dua kelompok dari sifat yang non-stasioner ini, yaitu : (i) karena proses, yang berisikan suatu 

fungsi deterministik dari waktu (sering disebut sebagai deterministic trend yang disimbolkan dengan bt ) dan proses 

stokastik yang stasioner (sering disebut sebagai trend-stasioner : Zt ) ; serta (ii) karena rangkaian waktu, dimana beda 

pertama atau yang lebih tinggi sudah mempunyai sifat yang stasioner (difference-stasionary). Jika suatu d-beda waktu dari 

rangkaian seri waktu diperlukan untuk mendapatkan sifat data yang stasioner, maka seri data ini dikatakan sebagai proses 

yang terintegrasi pada orde-d, yang disimbolkan dengan I(d)(Engle dan Granger, 1987 : 252 dalam Mulyanto, 1999 : 2) 

Pada tahap awal akan dilakukan uji akar-akar unit atau yang dikenal dengan sebutan uji stasioneritas. Pada 

umumnya data time series tidak stasioner/tidak normal. Maka dari itu perlunya suatu uji untuk mengetahui pada derajat 

turunan keberapa data atau variabel yang digunakan akan stasioner.  Pengetahuan mengenai hal ini sangat penting bila akan 

diterapkan pendekatan kointegrasi dan model koreksi kesalahan.  

Pada uji ini digunakan metode DF(Dickey Fuller) dan ADF(Augmented 

Dickey Fuller), yakni dengan persamaan DF dan ADF stasioneritas.  Hasil 

perhitungan dengan metode ADF dan DF berupa persamaan regresi tiap variabel 

dengan variabel itu sendiri yang dimundurkan. Nilai Statistik DF dan ADF 

digunakan untuk mengetahui pada derajat keberapa suatu data akan stasioner, jika 

nilai hitung mutlak DF dan ADF lebih besar daripada nilai kritis mutlak (pada a 

10%), maka variabel tersebut stasioner. Hasil akhir dari pengujian dengan 

menggunakan program komputer Econometric Views, ditunjukkan pada tabel 4.2 

dan 4.3 sebagai berikut :   
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Tabel 4.2   Nilai Uji Stasioneritas Dengan Metode Augmented Dickey 
Fuller  

                     Menggunakan Intersep (Uji DF) pada Ordo 0 
Nilai Hitung Mutlak  Nilai Kritis Mutlak Mc Kinnon 

Variabel 
DF 10% 5% 1% 

DL(IK) 
D(Inflasi) 
D(SBI) 
DL(Kurs) 
 

5,078474 
5,928278 
3,522145 
5,025552 

 

2,6013 
2,6013 
2,6013 
2,6013 

2,9271 
2,9271 
2,9271 
2,9271 

3,5814 
3,5814 
3,5814 
3,5814 

 

Sumber: Print Out Komputer, 2003 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.3   Nilai Uji Stasioneritas Dengan Metode Augmented Dickey 

Fuller  
                     Menggunakan Trend & Intersep (Uji ADF) pada Ordo 0 

Nilai Hitung Mutlak  Nilai Kritis Mutlak Mc Kinnon 
Variabel 

ADF 10% 5% 1% 

DL(IK) 
D(Inflasi) 
D(SBI) 
DL(Kurs) 
 

5,024001 
5,823724 
3,983351 
4,964346 

3,1854 
3,1854 
3,1854 
3,1854 

 

3,5112 
3,5112 
3,5112 
3,5112 

4,1728 
4,1728 
4,1728 
4,1728 

  

Sumber: Print Out Komputer, 2003 
 

  Pada tabel 4.2 dan 4.3 menunjukkan bahwa pada ordo nol semua data 
sudah berada pada kondisi stasioner. Karena nilai hutang mutlak DF dan ADF 
dari masing-masing variabel lebih besar dari nilai kritis mutlak Mc Kinnon pada 
tingkat a 10%. Hal ini berarti bahwa distribusi (t) mengarah pada kondisi yang 
signifikan dengan menggunakan uji stasioneritas metode DF maupun ADF. 
 
2. Uji Kointegrasi 

 

Setelah uji stasioneritas melalui uji akar-akar unit dipenuhi, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi, untuk mengetahui parameter jangka 

panjang. Uji statistik yang sering dipakai adalah uji CRDW, uji DF dan uji ADF. 
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Namun, dalam penelitian ini digunakan metode Engel dan Granger untuk menguji 

kointegrasi variabel-variabel yang ada, dengan memakai uji statistik DF dan ADF 

untuk melihat apakah residual regresi kointegrasi stasioner atau tidak. Untuk 

menghitung nilai DF dan ADF terlebih dahulu adalah membentuk persamaan 

regresi kointegrasi dengan metode kuadrat terkecil biasa (OLS) : 

IKt   =  m0 + m1Inflasit + m2SBIt + m3Kurst +  et, dan 

  Dimana IKt adalah variabel dependen, Inflasi, SBI dan Kurs adalah 

variabel independen dan e adalah kesalahan pengganggu. Dari persamaan di atas 

ini disimpan residualnya, setelah residual dari regresi kointegrasi didapatkan, 

maka langkah selanjutnya adalah melakukan penaksiran melalui otoregresi dari 

residual persamaan di atas dengan OLS : 

DEt = p1BEt 

                   k  

DEt = g1BEt + S w1B
IDEt   

            i 
Hasil akhir dari pengolahan uji kointegrasi ini ditunjukkan oleh tabel 4.4 dan 

4.5 sebagai berikut : 

Tabel 4.4. Regresi Kointegrasi dengan Menggunakan Estimasi OLS  
dengan   variabel dependent IK.     

Variabel Dependen : IK 

Variabe
l 

Koefisien Standar 
Error 

t-
Hitung 

Tingkat 
Signifikansi 

Konstanta 

Inflasi 

SBI 

Kurs 

15,28324 

0,023056 

0,004069 

-1,271532 

1,472530 

0,024662 

0,002834 

 0,162878 

10,37890 

 0,934873 

 1,435649 

-
7,80666

5 

0,0000 

 0,3550 

 0,1582                   
0,0000 
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R2                  :   0,615949 

F Statistik      :  23,52268 

DW Statistik  :  0,469369 

      Sumber : Print Out Komputer, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.5 Nilai Uji Stasioneritas dengan Metode Augmented Dickey   
Fuller pada Ordo 0.  

Nilai Hitung ADF : -2,735040        1%Nilai Kritis Mc Kinnon -3,5778 

                                                         5%Nilai Kritis Mc Kinnon -2,9256 

                                                       10%Nilai Kritis Mc Kinnon -2,6005 

Variabel Dependent  : D(Residu) 

Variabel Koefisi
en 

Standar 
Error 

t-
Hitung 

Tingat 
Signifik

ansi 

Residu (-1) 
D(Residu(-1) 

-0,278488 
 

0,21863
4 

0,101822 
 0,148623 

-2,735040 
 

1,47106
5 

0,0090 
 0,1486 

R2                    : 0,153933 
F Statistik       :  3,911688  

DW Statistik   : 1,925553 

Sumber : Print Out Komputer, 2003 

 

                   

Dari regresi kointegrasi sebagaimana ditunjukan pada tabel 4.4 didapatkan nilai 

residunya, kemudian nilai residu tersebut diuji menggunakan metode 
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Augmented Dickey Fuller untuk melihat apakah nilai residual tersebut 

stasioner atau tidak, pengujian ini sangat penting apabila model dinamis akan 

dikembangkan. Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai residu yang didapat 

ternyata stasioner pada ordo 0, hal ini terlihat dari nilai hitung mutlak ADF 

lebih besar dari nilai kritis mutlak Mc Kinnon pada a 10%, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan analisis regresi ECM. 

3. Estimasi dengan Pendekatan Koreksi Kesalahan 

 Pendekatan Model Koreksi Kesalahan (ECM) akan menjelaskan parameter 

jangka pendek maupun jangka panjang atas variabel-variabel yang 

mempengaruhi indeks saham sektor keuangan di Bursa Efek Jakarta. Hasil 

pengolahan yang telah dilakukan dengan menggunakan program komputer 

Econometric Views, dengan model regresi linier ECM ditampilkan hasil 

pengolahan data sebagai berikut : 

Tabel 4.6 Estimasi Fungsi Indeks Saham Sektor Keuangan dengan 
Model ECM. 

Variabel Dependen : DL(IK) 

Variabe
l 

Koefisi
en 

Standar 
Error 

t-
Hitung 

Tingkat 
Signifikansi 

Konstanta 
D(Inflasi) 
Inflasi(-1) 
D(SBI) 
SBI(-1) 
DL(Kurs) 
LKurs(-1) 

ECT 

1,69792
5 

0,02644
8  

-
0,22904

5 

-
0,01657

4 

-

1,89651
5 

 
0,02026

8 

 
0,10336

7 

 
0,01013

5 

0,89528
7 

 
1,30492

8 

-
2,21584

2 

-
1,63524

0 

0,3761 
 0,1996 
 0,0326 
 0,1100 
 0,0246 
 0,0000 
 0,2175 
 0,0250 
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0,23977
1 

-
1,00032

6 

-
0,32647

5 

 
0,23913

4 

 
0,10256

7 

 
0,20933

1 

 
0,26044

9 

 
0,10260

1 

-
2,33770

4 

-
4,77868

4 

-
1,25351

0 

 
2,33071

8 

R2                  :  0,536314  

F Statistik      :  6,444097 

DW Statistik  :  1,561521 

Sumber : Print Out Komputer, 2003 

 
 
Dari tabel hasil estimasi dinamis ECM di atas dapat dibuat fungsi regresi 

OLS sebagai berikut :  

DL(IK) = 1,697925 + 0,026448D(Inflasi) – 0,229045Inflasi(-1) – 

0,016574 D(SBI) – 0,239771SBI(-1) – 1,000326 DL(Kurs) – 0, 

326475 LKurs(-1) +  0,239134 ECT  

Berdasar hasil perhitungan dengan analisis regresi linier ECM diatas, maka 

yang dilakukan pertama kali adalah melihat koefisien kunci dari ECM, yakni pada 

variabel ECT-nya (variabel Error Correction Term atau variabel yang 

menunjukkan biaya ketidakseimbangan indeks saham sektor keuangan di Bursa 

Efek Jakarta). Hal ini untuk melihat apakah spesifikasi model baik atau tidak, 

dilihat dari tingkat signifikansi koefisien koreksi kesalahan (ECT) 

(Insukindro,1991:84). Jika variabel ECT-nya signifikan pada tingkat signifikansi 
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5% dan mempunyai tanda positif, maka spesifikasi model sudah sahih (valid) dan 

dapat menjelaskan variasi pada variabel tak bebas. 

Besarnya koefisien ECT sebesar 0,239134 menunjukkan bahwa proporsi 

biaya ketidakseimbangan  dalam perkembangan indeks saham sektor keuangan 

dan pada periode sebelumnya yang disesuaikan pada periode sekarang adalah 

sekitar 0,239134%, sedangkan tingkat signifikansi ECT-nya menunjukkan angka 

0,0250 yang berarti signifikan secara statistik pada 5%. Hal ini berarti bahwa 

spesifikasi model yang dipakai adalah tepat (sahih) dan mampu menjelaskan 

variasi dinamis  Hal ini juga menunjuk-kan keterkaitan uji kointegrasi dengan 

ECM, dimana ECM menjelaskan model dalam spesifikasi jangka pendek sedang 

uji kointegrasi merupakan uji teori yang menunjukkan kecenderungan dalam 

jangka panjang . 

Variabel jangka pendek dari model persamaan tersebut ditunjukkan oleh 

Inflasi(-1), SBI(-1), LKurs(-1), sedangkan variabel jangka panjang dari model 

persamaan tersebut ditunjukkan D(Inflasi), D(SBI), DL(Kurs). Koefisien regresi 

jangka panjang dari regresi ECM indeks saham keuangan ditunjukkan oleh 

besarnya koefisien pada variabel-variabel jangka panjang di atas, sedangkan 

koefisien regresi jangka pendek dengan simulasi dari regresi ECM indeks saham 

keuangan diperoleh dari : 

Konstanta :  c0/c8  = 1,697925/ 0,239134= 7,1003 

Inflasi(-1)t    : (c2 + c8)/c8 = [(-0,229045 + 0,239134)]/ 0,239134 = 

0,0422 
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SBI(-1)t        : (c4 + c8)/c8 = [(-0,239771+ 0,239134)]/ 0,239134 = -

0,0006 

LKurs(-1)t   : (c6 + c8)/c8 = [(-0,326475+ 0,239134)]/ 0,239134 = -

0,0873 

Hasil perhitungan melalui simulasi ECM akan mendekati koefisien jangka 

pendek aslinya yakni Inflasi(-1), SBI(-1), LKurs(-1) dengan catatan koefisiennya 

signifikan secara statistik, begitu pula ECT-nya. Pada penelitian ini hanya variabel 

Inflasi(-1) dan SBI(-1) tercatat signifikan dalam jangka pendek. 

Inflasi(-1), SBI(-1) dan LKurs(-1) merupakan variabel yang menunjukkan 

parameter dalam jangka pendek. Sedangkan koefisien-koefisiennya menunjukkan 

besarnya pengaruh yang dilakukan pada penyesuaian variabel dependen terhadap 

perubahan variabel independen dalam jangka pendek. Misalnya Inflasi(-1) yang 

memiliki koefisien sebesar –0,229045 ini berarti bahwa akan ada penurunan 

indeks saham keuangan  sebesar –0,229045 poin jika terjadi kenaikan pada inflasi 

sebesar 1%. Sedangkan D(Inflasi), D(SBI) dan DL(Kurs) merupakan variabel 

yang menunjukkan parameter dalam jangka panjang. Hal ini berarti jika ECT-nya 

signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%  maka ada hubungan antara 

ECM dan uji kointegrasi. Sehingga koefisien regresi jangka panjang pada 

D(Inflasi), D(SBI) dan DL(Kurs) merupakan besarnya kekuatan pengaruh variabel 

dependen oleh perubahan pada variabel independen dalam jangka panjang dan 

merupakan koefisien asli. Karena pengaruh jangka panjang juga bisa dilihat pada 

koefisien kointegrasi jika ECT-nya signifikan secara statistik, maka besarnya 
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koefisien regresi D(Inflasi), D(SBI) dan DL(Kurs) pada ECM dengan koefisien 

pada kointegrasi menunjukkan parameter yang hampir sama.  

Tabel 4.7 menunjukkan koefisien jangka pendek dan jangka panjang dari 

masing-masing variabel yang diamati, yang terdiri atas koefisien asli jangka 

pendek dari estimasi ECM, koefisien yang menunjukkan simulasi ECM jangka 

panjang, dan koefisien jangka panjang dari regresi kointegrasi. 

      Tabel 4.7 Koefisien Jangka Pendek dan Jangka Panjang dari Estimasi  
                       Fungsi Indeks Saham Keuangan dengan Pendekatan ECM  

Koefisien jangka 
panjang 

Koefisien jangka Pendek  
Variabel 
 Kointegrasi Asli ECM Simulasi 

ECM 
Asli ECM 

Inflasi 
SBI 
Kurs 
D(Inflasi) 
D(SBI) 
DL(Kurs) 
Inflasi(-1) 
SBI(-1) 
KURS(-1) 

0,02305
6 

0,00406
9 

-1,271532 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

0,026448 
-0,016574 
-1,000326 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,0422 
-0,0006 
-0,0873 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

-0,229045 
-0,239771 
-0,326475  

      Sumber : Print Out Komputer, 2003 

C.  Uji Hipotesis 
1. Uji t (Uji Secara Individu) 

Pada uji ini sama halnya dengan OLS biasa. Jika besarnya t hitung lebih 

besar dari t tabel (t hit> t tabel) atau –t hitung lebih kecil dari –t tabel (-t hit<-t 

tabel), maka variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap varabel tak bebas 

secara individu. Cara lain yaitu dengan melihat tingkat signifikansi pada tabel 4.6, 

jika nilai signifikansinya < 0,05 berarti variabel tersebut signifikan pada taraf 5% 

dan jika nilai signifikannya < 0,01 berarti variabel tersebut signifikan pada taraf 

signifikansi 1%. Variabel inflasi(-1), SBI(-1), dan ECT signifikan pada taraf 
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signifikansi 5% secara individu. Sedangkan variabel DL(Kurs) signifikan pada 

taraf signifikansi 1% secara individu. 

Pada variabel yang lainnya seperti D(Inflasi), DSBI dan LKurs(-1) tidak 

signifikan pada taraf signifikansi 5%, hal ini berarti bahwa Ho diterima dan Ha 

ditolak sehingga variabel-variabel tersebut tidak memiliki  pengaruh yang nyata 

terhadap indeks saham keuangan atau variabel-variabel tersebut tidak signifikan 

secara t individual. Dengan kata lain bahwa variabel-variabel tesebut secara 

statistik sama dengan nol. Artinya, bahwa keberadaan variabel-variabel tersebut 

tidak memberi arti bagi penyesuaian indeks saham keuangan.    

     Pada variabel D(Inflasi) atau tingkat inflasi dalam jangka panjang 

memiliki t- hitung 1,304928, – 1,960 < t-hit <+1,960 dimana nilai prob-nya 

0,1996< 0,05 maka koefisien regresi itu tidak signifikan pada taraf signifikansi 

5%. Hal ini dapat dikatakan bahwa  variabel D(Inflasi) secara stastistik tidak 

penting (tidak berpengaruh terhadap indeks saham keuangan pada tingkat  a = 

5%) 

Pada variabel inflasi(-1) atau tingkat inflasi dalam jangka pendek 

memiliki t hitung –2,2158 < t tabel ± 1,960 dimana nilai prob-nya 0,0326 < 0,05 

maka koefisien regresi itu signifikan pada taraf signifikansi 5%. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa  variabel inflasi(-1) secara statistik penting (berpengaruh 

terhadap indeks saham keuangan pada tingkat  a = 5%) 

Pada variabel D(SBI) atau tingkat suku bunga SBI dalam jangka panjang 

memiliki t hitung –1,6352, – 1,960 < thit < +1,960 dimana nilai prob-nya 0,1100 

>  0,05 maka koefisien regresi itu tidak signifikan pada taraf signifikansi 5%. Hal 
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ini dapat dikatakan bahwa  variabel D(SBI) secara statistik tidak penting (tidak 

berpengaruh terhadap indeks saham keuangan pada tingkat  a = 5%) 

Pada variabel SBI(-1) atau tingkat suku bunga SBI dalam jangka pendek 

memiliki t hitung –2,3377 < t tabel ± 1,960 dimana nilai prob-nya  0,0246< 0,05 

maka koefisien regresi itu signifikan pada taraf signifikansi 5%. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa  variabel SBI(-1) secara statistik penting (berpengaruh terhadap 

indeks saham keuangan pada tingkat  a = 5%). 

Pada variabel DL(Kurs) atau nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dalam 

jangka panjang memiliki t hitung –4,7787< t tabel ± 1,960 dimana nilai prob-nya 

0,0000 < 0,05 maka koefisien regresi itu signifikan pada taraf signifikansi 5%. 

Hal ini dapat dikatakan bahwa  variabel SBI(-1) secara statistik penting 

(berpengaruh terhadap indeks saham keuangan pada tingkat  a = 5%). 

Pada variabel LKurs(-1) atau nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dalam 

jangka pendek memiliki t-hitung –1,2535, –1,960 < t-hit < +1,960 dimana nilai 

Prob-nya 0,2175 > 0,05 maka koefisien regresi itu tidak signifikan pada taraf 

signifikansi 5%. Hal ini dapat dikatakan bahwa  variabel L(Kurs) secara statistik 

tidak penting (tidak berpengaruh terhadap indeks saham keuangan pada tingkat  a 

= 5%). 

Pada variabel ECT yang memiliki t-hitung 2,3307 > t tabel 1,960  dimana 

nilai prob-nya 0,0250 < 0,05  yang berarti signifikan pada taraf signifikansi 5%. 

Artinya bahwa semua variabel-variabel tersebut menerima Ha dan menolak Ho. 

Sehingga variabel-variabel tesebut secara signifikan mempunyai pengaruh yang 

nyata tehadap indeks saham keuangan di BEJ tidak sama dengan nol.  
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2. Uji F (Uji Secara Serempak) 

Besarnya F-statistik menunjukkan signifikan atau tidaknya variabel-

variabel tesebut dalam mempengaruhi variabel tak bebas secara bersama-sama. 

Jika F-statistik > F tabel, berarti secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel tak bebas atau signifikan pada taraf signifikansi 5%. Tingkat 

signifikansi dari nilai F statistik dapat juga dilihat dari probabilitas F-statistiknya. 

Besarnya prob (F-statistik) dalam model persamaan ini adalah 0,000045 maka 

dapat dikatakan bahwa secara statistik semua koefisien regresi linier ECM 

tersebut signifikan, bahkan sampai pada tingkat signifikansi 1%. Ini berarti bahwa 

dalam parameter jangka pendek dan jangka panjang variabel inflasi, SBI dan kurs, 

secara bersama-sama dapat mempengaruhi pergerakan indeks saham sektor 

keuangan di BEJ selama kurun waktu Januari 1999- Desember 2002. 

3.  Uji  R2 (Goodness of Fit Test) 

Besarnya R2  menunjukkan besarnya pengaruh yang dijelaskan oleh 

variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Besarnya R2 adalah 0,4531, artinya 

bahwa sekitar 45,3089% variasi variabel indeks saham keuangan di BEJ dapat 

dijelaskan oleh variasi variabel inflasi, SBI dan kurs sedangkan 54,6911% 

dijelaskan oleh variasi variabel lain di luar model. Hasil estimasi model indeks 

saham keuangan menunjukkan nilai R2 yang rendah karena dalam praktik pasar 

modal faktor-faktor non ekonomi lebih berpengaruh, misalnya situasi politik yang 

ada disuatu negara, kebijakan pemerintah, peranan investor asing, rumor/berita 

yang beredar di pasar modal dan lain-lain. 
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D. Uji Asumsi Klasik 
Pengujian OLS kedua yakni pengujian terhadap penyimpangan asumsi 

klasik, yakni untuk melihat apakah ada masalah multikolinieritas, 

heteroskedastisitas dan autokorelasi.  

1. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah suatu kondisi dimana terdapat korelasi linier 

antara masing-masing variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinieritas maka digunakan metode Klein yang dikemukakan oleh L.R. 

Klein (Damodar Gujarati, 1995 : 336). Metode ini membandingkan r2 Xi, Xj 

(korelasi antar masing-masing variabel independen) dengan R2y Xi, Xj,…..,Xn 

(koefisien determinasi). Jika R2y Xi, Xj,…..,Xn > r2 Xi, Xj  maka tidak terjadi 

masalah multikolinieritas. 

Hasil Correlation Matrix  dengan menggunakan Metode Klein dari 

persamaan indeks saham keuangan sebagai variabel tak bebasnya ditunjukkan 

oleh  tabel 4.8, sebagai berikut : 

   Tabel 4.8. Correlation Matrix dengan Menggunakan Metode Klein  
Variabel D(Inflasi) Inflasi(-1) D(SBI) SBI(-1) DL(Kurs) LKurs(-1) 

D(Inflasi) 
Inflasi(-1) 
D(SBI)  
SBI(-1) 
DL(Kurs) 
LKurs(-1) 
 

1,000000 
-0,503694 
 0,045696 
-0,203054 
 0,077900 
 0,018961 

 

-0,503694 
 1,000000 
 0,421512 
-0,148232 
-0,121417 
 0,500476 

 

0,045696 
 0,421512 
 1,000000 
-0,583254 
 0,221397 
 0,397165 

 

-0,203054 
-0,148232 
-0,583254 
 1,000000 
-0,261237 
 0,050401 

 

0,077900 
-0,121417 
 0,221397 
-0,261237 
 1,000000 
-0,253866 

 

0,018961 
 0,500476 
 0,397165 
 0,050401 
-0,253866 
 1,000000 

     Sumber : Print Out Komputer, 2003 

   
 
 
 
   Tabel 4.9. Uji Klein Untuk Mendeteksi Masalah Multikolinieritas 

Variabel rxiyi r2
xiyi R2

yixn Kesimpulan 
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D(Inflasi) – Inflasi(-1) 
D(Inflasi) – D(SBI) 
D(Inflasi) – SBI(-1) 
D(Inflasi) – DL(Kurs) 
D(Inflasi) – LKurs(-1) 
Inflasi(-1) – D(SBI) 
Inflasi(-1) – SBI(-1) 
Inflasi(-1) – DL(Kurs) 
Inflasi(-1) – LKurs(-1) 
    D(SBI) – SBI(-1) 
    D(SBI) – DL(Kurs) 
    D(SBI) – LKurs(-1) 
    SBI(-1) – DL(Kurs) 
   SBI(-1) – LKurs(-1) 
DL(Kurs) – LKurs(-1) 

-0,503694 
0,045696 

-0,203054 
0,077900 
0,018961 
0,421512 

-0,148232 
-0,121417 
0,500476 

-0,583254 
0,221397 
0,397165 

-0,261237 
0,050401 

-0,253866 
 

0,253707 
0,002088 
0,041230 
0,006068 
0,000359 
0,177672 
0,021972 
0,014754 
0,250476 
0,340185 
0,049016 
0,157740 
0,068245 
0,002540 
0,064448 

0,453089 
0,453089 
0,453089 
0,453089 
0,453089 
0,453089 
0,453089 
0,453089 
0,453089 
0,453089 
0,453089 
0,453089 
0,453089 
0,453089 
0,453089 
 

Tidak Ada Multikolinieritas 
Tidak Ada Multikolinieritas 
Tidak Ada Multikolinieritas 
Tidak Ada Multikolinieritas 
Tidak Ada Multikolinieritas 
Tidak Ada Multikolinieritas 
Tidak Ada Multikolinieritas 
Tidak Ada Multikolinieritas 
Tidak Ada Multikolinieritas 
Tidak Ada Multikolinieritas 
Tidak Ada Multikolinieritas 
Tidak Ada Multikolinieritas 
Tidak Ada Multikolinieritas 
Tidak Ada Multikolinieritas 
Tidak Ada Multikolinieritas 
 

   Sumber : Print Out Komputer, 2003 

Dari tabel 4.9 ditunjukkan bahwa untuk semua korelasi antar variabel 

bebas memiliki r2 yang lebih kecil dari R2 (r2 < R2 ). Hal ini memberi kesimpulan 

bahwa semua variabel bebas dalam memberi pengaruh, bebas dari masalah 

multikolinieritas. 

 

2. Uji Heterokedastisitas 

Pengujian untuk  penyimpangan asumsi klasik yang kedua adalah untuk 

melihat ada tidaknya heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah keadaan 

dimana varian setiap unsur-unsur gangguan (disturbance term) yang dibatasi 

oleh nilai konstan yang sama dengan s2. Dalam hal ini heteroskedastisitas akan 

muncul jika terjadi gangguan pada fungsi regresi yang mempunyai varian tidak 

sama, sehingga penaksir OLS tidak lagi efisien baik dalam sampel besar 

maupun kecil. 

Seperti halnya dalam masalah multikolinieritas dan asumsi klasik lainnya, 

salah satu masalah yang sangat penting adalah bagaimana bisa mendeteksi atau 
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melacak adanya-tidaknya masalah heterokedastisitas dalam suatu model empiris 

yang diestimasi. Seperti dalam kasus multikolinieritas, tidak ada satu aturan yang 

kuat dan ketat untuk mendeteksi heterokedastisitas. Walaupun demikian, para ahli 

ekonometrika menyarankan beberapa metode untuk dapat mendeteksi ada-tidak 

masalah heterokedastisitas dalam model empiris, seperti menggunakan uji Park 

(1966), uji Glesjer (1969), uji White (1980), uji Breusch-Pagan Godfrey. 

Pada penelitian ini uji yang dipakai adalah uji White. Pada uji White ini hampir 

sama dengan uji Park dan uji Glesjer. Ilustrasi ide dasar dari uji ini yaitu 

anggaplah akan meregresi model regresi berganda, dengan model sebagai 

berikut : 

Yi   =  b0 + b1  X1  + b2 X2 + u1      

Dari persamaan diatas, kemudian akan dilakukan regresi dengan menggunakan 

regresi bantuan (auxiliary regression), dengan model sebagai berikut : 

u2
i   =  c0 + c1 X1 + c2 X2+ c3 X

2
1+ c4 X

2
2+ c5 X1.X2 + ui  

Pedoman dari penggunaan model White diatas adalah menolak hipotesis 

yang mengatakan bahwa terdapat masalah heterokedastisitas dalam model empiris 

yang sedang diestimasi, jika nilai R2
  hasil regresi langkah kedua dikalikan dengan 

jumlah data (n) [n . R2 = X2-hitung] lebih kecil dibandingkan dengan X2 –tabel 

(df), dan sebaliknya, menolak hipotesis yang mengatakan bahwa terdapat masalah 

homokedastisitas dalam model empiris yang sedang diestimasi, X2 –hitung (df) 

lebih besar dibandingkan dengan X2 –tabel (df). 

Dari ilustrasi uji White diatas maka dapat diterapkan pada model indeks 

saham keuangan sebagai berikut : 
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DLIK = b0  +b1  D(Inflasi)t + b2 Inflasit(-1)+ b3 D(SBI)t  + b4  SBIt(-1)+  

              b 5 DL(Kurs)t + b6  LKurst (-1) + b7 ECM + ui  

Dari persamaan diatas, kemudian akan dilakukan regresi dengan menggunakan 

regresi bantuan (auxiliary regression), dengan model sebagai berikut : 

u2
i   =   c0 + c1  D(Inflasi)t + c2 Inflasit(-1) + c3 D(SBI)t  + c4 SBIt (-1) +  c5 

DL(Kurs)t + c6 LKurst (-1) + c7 D(Inflasi)t
2

  + c8 Inflasit(-1) 2 + c9 

D(SBI)t
2

  + c10 SBIt (-1) 2 + c11 DL(Kurs)t
2 + c12 LKurst (-1) 2  + c13 

D(Inflasi)t . Inflasit(-1) . D(SBI)t . SBIt (-1) . DL(Kurs)t . LKurst (-1) 

+ c14 ECM +    ui  

Dalam pengujian dengan metode uji White, diperoleh hasil sebagaimana 

ditunjukkan oleh tabel 4.10, sebagai berikut : 

Tabel 4.10 Uji White Untuk Mendeteksi Masalah Heterokedastisitas 

Variabel Dependen: W2 

Variabel Koefisien Standar Error t-hitung Tingkat 
Signifikansi 

Konstanta 
DInflasi 
Inflasi(-1) 
DSBI 
SBI(-1) 
DLKurs 
LKurs(-1) 
DInflasi2 
Inflasi2 
DSBI2 
SBI2 
DLKurs2 
LKurs2 
ECT 

2,836096 
0,004293 
0,003791 
0,001591 
0,004082 
0,007297 
0,652096 
0,002122 
3,26E-05 
0,000345 
6,53E-05 

-0,292203 
0,037898 
0,000530 

6,114055 
0,004734 
0,004627 
0,003149 
0,003453 
0,032689 
1,345284 
0,001692 
0,002607 
0,000377 
5,21E-05 
0,240730 
0,074031 
0,001515 

0,463865 
0,906765 
0,819409 
0,505103 
1,182163 
0,223230 
0,484724 
1,254444 
0,012488 
0,915522 
1,254119 
1,213819 
0,511923 
0,349873 

0,6459 
0,3713 
0,4186 
0,6169 
0,2459 
0,8248 
0,6312 
0,2188 
0,9901 
0,3668 
0,2189 
0,2337 
0,6122 
0,7287 

R2                  :  0,386611    DW Statistik  :  2,373700 

F Statistik      :  1,551474 
Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan uji White, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada variabel-

variabel yang digunakan dalam analisis ECM pada penelitian ini, karena 
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nilai(n .R2 = X2-hitung) = 48 x 0,3866 = 18,5568 lebih kecil dari X2-tabel(12) 

dengan tingkat kepercayaan (a=5% =21,026). Karena X2-hitung < X2-tabel 

maka dapat dikatakan model empiris yang digunakan telah lolos dari masalah 

heterokedastisitas. 

3. Uji Autokorelasi 

Seperti halnya multikolinieritas, heterokedastisitas, autokorelasi juga merupakan 

salah satu asumsi dari model regresi linier klasik. Autokorelasi itu sendiri 

dapat diartikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang 

diurutkan menurut waktu(Aliman, 2000:56) atau dengan kata lain, yakni suatu 

kondisi yang menggambarkan korelasi berurutan antara unsur-unsur gangguan 

(disturbance term) dalam serangkaian observasi yang diurutkan menurut 

waktu sehingga penaksir tidak lagi efisien baik dalam sampel besar ataupun 

kecil. Salah satu cara menguji ada tidaknya autokorelasi adalah dengan 

percobaan d (Durbin Watson). 

Tetapi untuk model dinamis, seperti ECM percobaan d tidak bisa digunakan 

untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, karena DW statistik secara asimtotik 

akan bias mendekati nilai 2 (Sritua Arief, 1993 : 15). Oleh karena alasan 

tersebut, maka digunakan lagrange Multiplier Test, yakni berupa regresi atas 

semua variabel bebas dalam persamaan regresi ECM tersebut dan variabel lag t 

dari nilai residual regresi ECM. 

Ut= c0 + c1DInflasi + c2(Inflasi-1) + c3DSBI + c4(SBI-1) + c5DLKurs + 

c6(LKurs-1) +  c7 ECT +  c8 Ut-1 
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Dari model tersebut akan didapat nilai R2, kemudian nilai ini dimasukkan 

dalam rumus sebagai berikut : (n-1)R2 , dimana n adalah jumlah observasi, 

kemudian dilakukan pengujian dengan hipotesa sebagai berikut :  

Ho : r=0 berarti tidak ada masalah autokorelasi 

Ho : r¹0 berarti ada masalah autokorelasi 

Selanjutnya nilai (n-1)R2 dipebandingkan dengan X2 (0,05). Dimana X2
 (0,05) 

adalah nilai kritis Chi Square yang ada dalam tabel statistik Chi Square. Jika 

(n-1)R2 lebih besar dari X2, maka terdapat masalah autokorelasi, dan jika 

sebaliknya maka tidak terjadi masalah autokorelasi. 

Hasil perhitungan Lagrange Multiplier Test dari persamaan pertama dengan 

program E-Views ditunjukkan oleh tabel 4.11, sebagai berikut : 

Tabel 4.11 Hasil Lagrange Multiplier Test Untuk Mendeteksi 
Autokorelasi 

Variabel Dependen : U 

Variabel Koefisien Standar 
Error 

t-
Hitung 

Tingkat  

Signifika
nsi 

Konstanta 

DINFLASI 

INFLASI(-1) 

DSBI 

SBI(-1) 

DLKURS 

LKURS(-1) 

ECT 

U(-1) 

-0,546324 

-0,012403 

-0,006651 

-0,010584 

 0,014011 

 0,175096 

 0,071175 

-0,014548 

0,281179 

1,157141 

 
0,020485 

 
0,023373 

 
0,012881 

 
0,010916 

 
0,209431 

-
0,47213

3 

-
0,60549

1 

-
0,28454

7 

-
0,82165

9 

0,6396 

0,5485 

 0,7776 

 0,4165 

 0,2073 

 0,4085 

 0,5911 

 0,1918 

 0,1042 
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0,131346 

 
0,010941 

0,168817 

 
1,28354

4 

 
0,83605

7 

 
0,54189

2 

-
1,32969

9 

 
1,66558

4 

R2                    :  0,108876 

F Statistik       :  0,565077 

DW Statistik   : 1,892288   

      Sumber : Print Out Komputer, 2003 

Dari tabel 4.11 besarnya R2 adalah 0,108876, sehingga (n-1)R2 = (48-1) 

0,108876 yang hasilnya adalah 5,117172 Sedangkan X2 (6) dengan a sebesar 

5% atau nilai kritis Chi-square X2(6) dan a= 0,05 adalah 12,592 sehingga 

dalam hal ini (n-1)R2 < X2 maka Ho : r = 0, diterima, dengan kata lain tidak 

terjadi masalah autokorelasi pada model analisis fungsi indeks saham keuangan 

tersebut.   

 

E. Interpretasi Hasil Analisis dengan Pendekatan Model Koreksi 

Kesalahan 

Dari hasil estimasi dengan menggunakan model regresi linier ECM 

terhadap indeks saham sektor keuangan diperoleh nilai  R2 sebesar 0,4530 ini 
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berarti bahwa sekitar 45,3089% variasi variabel indeks saham keuangan dapat 

dijelaskan oleh variabel-variabel bebas sedangkan 54,6911 % dijelaskan oleh 

variabel lain diluar model. Nilai konstanta sebesar 1,6979 berarti bahwa jika 

semua nilai variabel penjelas konstan maka rata-rataperubahan indeks sektor 

keuangan Bursa Efek Jakarta adalah sebesar 1,6979 poin. 

Interpretasi hasil penyesuaian jangka pendek dan jangka panjang variabel 

indeks saham sektor keuangan terhadap variabel-variabel penjelasnya dengan 

menggunakan model regresi linier ECM akan dijelaskan dibawah ini : 

1. Pengaruh Inflasi Terhadap Indeks Saham Sektor Keuangan  

Hasil perhitungan menunjukkan koefisien inflasi jangka pendek sebesar – 

0,229045 ini berarti bahwa akan terjadi penurunan pada indeks saham keuangan 

di BEJ sebesar 0,229045 poin bila terjadi kenaikan pada tingkat inflasi sebesar 

1%. 

Kondisi ini mendukung teori investasi yang menyatakan adanya hubungan 

negatif antara tingkat inflasi dengan investasi. Hasil ini juga mendukung 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Daniel Prawira (1999), Sadjono 

(2000), Adler H Manurung & Bambang Hermanto (2002) yang menyatakan ada 

hubungan negatif antara inflasi dengan indeks harga saham.  

Tingkat inflasi  pada jangka pendek sangat berpengaruh , hal ini 

ditunjukkan dengan signifikannya t-statistik pada taraf signifikansi 5%. Inflasi 

yang tinggi pada jangka pendek akan menyebabkan penurunan daya beli uang dan 

juga mengurangi tingkat pendapatan riil yang diperoleh investor dari investasi. 

Para investor cenderung untuk melepaskan seluruh atau sebagian sahamnya di 
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pasar modal dan enggan untuk berinvestasi dan memindahkan sebagian dananya 

ke sektor lain yang menguntungkan, akibatnya pasar modal menjadi lesu dan 

menyebabkan indeks saham sektor keuangan khususnya di BEJ turun.  

Kenaikan tingkat inflasi akan megakibatkan naiknya harga-harga barang 

yang pada akhirnya menyebabkan bertambahnya jumlah uang yang beredar 

sehingga masyarakat akan banyak memegang uang dan cenderung akan 

menyimpannya di bank darai pada berinvestasi di pasar modal. Hal ini akan 

membuat prospek perusahaan menurun dan akan berdampak buruk pada harga 

sahamnya di pasar modal.  

Selain itu naiknya tingkat inflasi akan menaikkan biaya perusahaan yang 

mengakibatkan turunnya profitabilitas yang pada akhirnya akan memperkecil 

deviden yang diterima oleh para investor maka akan semakin menurunkan minat 

berinvestasi pada saham sektor keuangan ini, maupun secara keseluruhan pada 

pasar modal. 

Sedangkan koefisien inflasi dalam jangka panjang adalah 0,26448. Ini 

berarti bahwa dalam jangka panjang indeks saham keuangan di BEJ akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,26448 poin bila terjadi kenaikan pada tingkat 

inflasi sebesar 1%. Hal ini bertolak belakang dengan hipotesis yang menyatakan 

ada hubungan negatif antara tingkat inflasi dengan indeks saham sektor keuangan, 

tetapi kondisi ini tidak berpengaruh sama sekali apabila inflasi bergerak sendiri, 

sebab tingkat inflasi pada jangka panjang tidak signifikan secara t-statistik. Inflasi 

dalam jangka panjang akan memiliki pengaruh bila inflasi bergerak bersama-sama 

dengan variabel-variabel lain dalam model.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cxiv 

Kondisi ini mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang inflasi tidak akan 

memberikan arti yang serius bagi para investor untuk menanamkan dananya di 

pasar modal. Investor mengerti bahwa dengan adanya inflasi dalam jangka 

panjang tidak akan membahayakan dananya yang berada di pasar modal. 

Intervensi yang dilakukan pemerintah dalam menangani laju inflasi 

memberikan self-confidence (kepercayaan diri) yang tinggi bagi para investor 

untuk tetap menanamkan modalnya di pasar modal. Kondisi perekonomian 

yang membaik selama kurun waktu tahun 1999 – 2002 juga meyakinkan 

investor untuk tetap menanamkan modalnya di pasar modal domestik 

khususnya di sektor keuangan.   

2. Pengaruh Suku Bunga SBI terhadap Indeks Saham Sektor Keuangan 

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan koefisien SBI jangka pendek 

sebesar - 0,239771 ini berarti bahwa akan terjadi penurunan pada indeks saham 

keuangan di BEJ sebesar 0,239771 poin bila terjadi kenaikan pada tingkat suku 

bunga SBI sebesar 1%. Hal ini sesuai dengan teori investasi yang menyatakan 

adanya hubungan negatif antara tingkat suku bunga SBI dengan investasi dan 

mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adler H Manurung & 

Bambang Hermanto(2002), Sadjono (2000), Daniel Prawira (1999) yang 

menyatakan ada hubungan negatif antara tingkat suku bunga dengan indeks harga 

saham.   

Suku bunga SBI pada jangka pendek sangat berpengaruh terhadap indeks 

saham sektor keuangan, hal ini ditunjukkan dengan signifikannya t-statistik pada 

taraf signifikansi 5%. Naiknya tingkat suku bunga SBI pada jangka pendek akan 
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menyebabkan investor enggan menanamkan dananya di pasar modal. Mereka 

cenderung memilih menanamkan modalnya dalam bentuk SBI atau yang lebih 

menguntungkan. 

Sebaliknya tingkat suku bunga SBI yang rendah akan memberikan 

alternatif bagi para investor untuk menanamkan modalnya melalui saham yang 

relatif lebih menguntungkan. Sebaliknya tingkat bunga SBI yang tinggi 

menawarkan hasil yang lebih baik dalam berinvestasi yang kurang beresiko. Hal 

ini disebabkan makin tinggi suku bunga SBI menyebabkan investor mengalihkan 

dananya dengan cara membeli SBI yang menawarkan profit yang lebih tinggi 

daripada berinvestasi melalui pasar modal. Dengan demikian semakin tinggi 

tingkat suku bunga SBI akan meyebabkan pasar modal tidak menarik lagi sebagai 

alternatif investasi bagi para investor. 

 Sedangkan koefisien SBI dalam jangka panjang adalah –0,016574. Ini 

berarti bahwa dalam jangka panjang indeks saham keuangan di BEJ akan 

mengalami penurunan sebesar –0,016574 poin bila terjadi kenaikan pada suku 

bunga SBI sebesar 1%. Hal ini mendukung hipotesis yang menyatakan ada 

hubungan negatif antara suku bunga SBI dengan indeks saham sektor 

keuangan, tetapi kondisi ini tidak berpengaruh sama sekali apabila SBI 

bergerak sendiri, sebab SBI pada jangka panjang tidak signifikan secara t-

statistik. SBI dalam jangka panjang akan memiliki pengaruh apabila SBI 

bergerak bersama-sama dengan variabel-variabel lain dalam model.  

 Apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga SBI dalam jangka panjang 

belum tentu investor akan memilih SBI sebagai alternatif investasi. Para 
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investor akan menahan dananya di pasar modal atau memindahkan dananya ke 

sektor lain yang lebih menguntungkan misalnya sektor manufaktur, pertanian, 

pertambangan, infrastruktur dan sektor lainnya. Banyaknya spekulan sangat 

mempengaruhi pergerakan dari indeks saham sektor keuangan. Spekulan-

spekulan inilah yang bergerak keluar masuk sektor untuk mencari keuntungan 

apabila ada perubahan-perubahan di pasar modal.  

3.  Nilai Tukar Terhadap Indeks Saham Sektor Keuangan  

        Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan koefisien kurs jangka pendek 

sebesar - 0,08731 ini berarti bahwa akan terjadi penurunan pada indeks saham 

keuangan di BEJ sebesar 0,08731 poin bila terjadi penguatan nilai tukar rupiah 

terhadap dollar sebesar 1 rupiah. Hal ini sesuai dengan teori investasi yang 

menyatakan adanya hubungan negatif antara nilai tukar rupiah terhadap dollar 

dengan investasi, tetapi kondisi ini tidak berpengaruh sama sekali apabila kurs 

bergerak sendiri, sebab kurs pada jangka pendek tidak signifikan secara t-

statistik. Kurs  dalam jangka pendek akan memiliki pengaruh apabila kurs 

bergerak bersama-sama dengan variabel-variabel lain dalam model. 

 Dalam jangka pendek perubahan kurs tidak berpengaruh terhadap indeks 

saham sektor keuangan. Hal ini disebabkan investor menganggap akan lebih 

menguntungkan jika tetap menahan modalnya di pasar modal. Menguatnya 

rupiah terhadap dollar dalam jangka pendek tidak akan mempengaruhi para 

investor untuk mengalihkan dananya ke mata uang asing karena sifatnya hanya 

sementara. 
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 Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sepanjang dalam rentang 

stabilitas tidak terlalu berpengaruh terhadap keinginan investor untuk 

mengalihkan investasinya keluar dari pasar modal. Stabilitas nilai tukar 

tersebut pada dasarnya bersifat semu karena dalam rentang masa pengamatan, 

BI selaku Bank sentral masih sering melakukan intervensi di pasar valuta 

asing. Intervensi tersebut dilakukan untuk meredam gejolak nilai tukar rupiah 

terutama kurs rupiah terhadap dollar AS. Hal ini menyebabkan nilai kurs yang 

terjadi tidak mencerminkan mekanisme pasar yang sebenarnya sehingga 

pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang terjadi di pasar uang 

tidak mempengaruhi minat investor menginvestasikannya di pasar modal.  

 Sedangkan koefisien kurs dalam jangka panjang adalah –1,00033. Ini 

berarti bahwa dalam jangka panjang indeks saham keuangan di BEJ akan 

mengalami penurunan sebesar 1,00033 poin bila terjadi penguatan rupiah 

terhadap dollar sebesar 1 rupiah. Hal ini mendukung hipotesis yang 

menyatakan ada hubungan negatif antara kurs dengan indeks saham sektor 

keuangan dan mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adler H 

Manurung & Bambang Hermanto (1999), Sadjono(2000) yang menyatakan ada 

hubungan negatif antara kurs dengan indeks harga saham.  

 Kurs  pada jangka panjang sangat berpengaruh terhadap indeks saham 

sektor keuangan, hal ini ditunjukkan dengan signifikannya t-statistik pada taraf 

signifikansi 5%. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Sanjoyo(2000) yang menyatkan ada pengaruh kuat antara kurs dengan indeks 

harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang apabila nilai 
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tukar rupiah terhadap dollar menguat maka investor akan cenderung 

mengalihkan dananya ke dalam valas dengan berharap di masa yang akan 

datang akan mendapatkan keuntungan sehingga indeks keuangan akan 

mengalami penurunan. Sebaliknya apabila nilai tukar rupiah terhadap dollar 

melemah maka investor akan melakukan aksi merealisasikan keuntungan 

(profit taking) dengan menukarkan dollarnya ke mata uang rupiah lalu 

menginvestasikannya ke pasar modal sehingga indeks saham keuangan akan 

mengalami kenaikan. 

4. Biaya Ketidakseimbangan Dalam Perubahan Indeks Saham Sektor 

Keuangan  

 Koefisien ECT (Error Correction Term) sebesar 0,239134 dan 

signifikan pada taraf signifikansi 5% yang berarti bahwa proporsi biaya 

ketidakseimbangan dalam perubahan posisi indeks saham keuangan pada 

periode sebelumnya yang disesuaikan dengan periode sekarang adalah sekitar 

0,239134%. Signifikansi yang ditunjukkan oleh variabel ECT ini juga berarti 

bahwa analisis ECM yang digunakan dalam penelitian sudah valid (sahih) dan 

dapat menjelaskan variasi pada variabel tak bebas. Serta akibat koefisien ECT 

yang signifikan ini adalah koefisien dalam jangka panjang pada regresi ECM, 

yakni variabel D(Inflasi), D(SBI), DL(Kurs), mempunyai hubungan atau 

mempunyai nilai yang hampir sama dengan koifisien kointegrasi bila secara 

statistik juga signifikan, sehingga dapat menjadi suatu analisis untuk melihat 

hubungan jangka panjang, tetapi tentunya dengan memperhitungkan jumlah 

observasi penelitian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data yang telah dilakukan 

dalam penelitian ini maka berikut ini penulis akan mencoba untuk menarik 

beberapa kesimpulan penting sebagai berikut : 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaruh inflasi, 

suku bunga Sertifikat Bank Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap Dollar 

AS terhadap indeks saham sektor keuangan di Bursa Efek Jakarta adalah 

sebagai berikut : 

1. Pada uji t, variabel independen yaitu tingkat inflasi dalam jangka pendek, 

suku bunga SBI dalam jangka pendek dan nilai tukar rupiah terhadap Dollar 

AS dalam jangka panjang masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap indeks saham sektor keuangan di BEJ. Sedangkan variabel 

independen lainnya yaitu tingkat inflasi dalam jangka panjang, suku bunga 

SBI dalam jangka panjang dan nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS dalam 

jangka pendek masing-masing tidak menunjukan pengaruh yang signifikan 

terhadap indeks saham sektor keuangan di BEJ. 

2. Pada uji F, semua varibel yaitu tingkat inflasi, suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia, dan nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh terhadap indeks saham sektor keuangan di BEJ. 
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3. Pada uji ekonomi,  

a. Hipotesis pertama yang menyatakan ada hubungan negatif antara indeks 

saham sektor keuangan dengan tingkat inflasi terbukti kebenarannya. Hasil 

ini dapat terlihat pada tingkat inflasi dalam jangka pendek yang 

berpengaruh negatif terhadap indeks saham sektor keuangan di BEJ 

dengan koefisien regresi sebesar –0,229045 dan signifikan pada taraf 

signifikansi 5%. Tanda koefisien regresi variabel ini sejalan dengan teori 

yang berlaku, tetapi pada jangka panjang tingkat inflasi berpengaruh 

positif terhadap indeks saham sektor keuangan di BEJ dengan koefisien 

regresi sebesar 1,11059 dan tidak signifikan pada taraf signifikansi 5%. 

Tanda koefisien regresi variabel ini tidak sesuai dengan teori yang berlaku. 

b. Hipotesis kedua yang menyatakan ada hubungan negatif antara indeks 

saham sektor keuangan dengan suku bunga SBI terbukti kebenarannya. 

Hasil ini dapat terlihat pada suku bunga SBI dalam jangka pendek yang 

berpengaruh negatif terhadap indeks saham sektor keuangan di BEJ 

dengan koefisien regresi sebesar –0,239771 dan signifikan pada taraf 

signifikansi 5%. Tanda koefisien regresi variabel ini sesuai dengan teori 

yang berlaku, tetapi pada jangka panjang suku bunga berpengaruh positif 

terhadap indeks saham sektor keuangan di BEJ dengan koefisien regresi 

sebesar 0,93069 dan tidak signifikan pada taraf signifikansi 5%. Tanda 

koefisien regresi variabel ini tidak sesuai dengan teori yang berlaku 

c. Hipotesis ketiga yang menyatakan ada hubungan negatif antara indeks 

saham sektor keuangan dengan nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS 
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terbukti kebenarannya. Hasil ini dapat terlihat pada kurs dalam jangka 

pendek yang berpengaruh negatif terhadap indeks saham sektor keuangan 

di BEJ dengan koefisien regresi sebesar -0,326475 dan tidak signifikan 

pada taraf signifikansi 5%. Tanda koefisien regresi variabel ini sejalan 

dengan teori yang berlaku. Pada jangka panjang nilai tukar rupiah terhadap 

dollar berpengaruh negatif terhadap indeks saham sektor keuangan di BEJ 

dengan koefisien regresi sebesar -1,000326 dan signifikan pada taraf 

signifikansi 5%. Tanda koefisien regresi variabel ini juga sesuai dengan 

teori yang berlaku. 

Keterbatasan Penelitian 

4. Penelitian ini hanya meganalisis pengaruh indikator perekonomian yajni 

inflasi, SBI dan kurs, maka dengan topik penelitian yang sama sebaiknya 

dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

pergerakan indeks saham sektor keuangan di BEJ misalnya neraca 

pembayaran, neraca perdagangan, cadangan devisa, cadangan devisa, harga 

minyak, banyaknya perusahaan yang go publik dan kebijakan makroekonomi. 

5. Data yang digunakan peneliti adalah data bulanan sehingga kurang 

mencerminkan kondisi pasar sebenarnya, maka sebaiknya data yang dipakai 

adalah data mingguan atau harian agar dapat mencerminkan kondisi pasar 

modal yang sebenarnya.  

C. Saran-saran 

 Saran-saran yang dapat diberikan sebagai implikasi dari penelitian ini 

adalah : 
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1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktisi pasar modal untuk 

memprediksi pergerakan indeks saham sektor keuangan di BEJ pada masa 

yang akan datang. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tingkat inflasi pada jangka 

pendek berpengaruh secara signifikan terhadap indeks saham sektor keuangan 

BEJ dan berhubungan negatif – alasan telah dijelaskan dalam bab IV. Dalam 

hal ini Indonesia khususnya pemerintah harus dapat menerapkan kebijakan 

yang tepat untuk menekan laju inflasi dalam jangka pendek dengan begitu 

perkembangan pasar modal sebagai alternatif alat investasi masyarakat dapat 

berkembang dengan pesat. Tingkat inflasi yang rendah akan memicu para 

investor untuk menanamkan modalnya di pasar modal.  

3. Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa suku bunga SBI pada jangka 

pendek berpengaruh secara signifikan terhadap indeks saham sektor keuangan 

BEJ dan berhubungan negatif. Dalam hal ini pemerintah dan otoritas moneter 

diharapkan dapat memberlakukan kebijakan yang dapat mendukung iklim 

investasi sekuritas Indonesia. Salah satunya adalah menerapkan suku bunga 

yang dianggap wajar dan kompetitif. Kebijakan uang ketat (tight money 

policy) berupa penetapan suku bunga pada tingkat tinggi dengan maksud 

mencapai pertumbuhan uang primer sesuai target nampaknya perlu dikaji 

ulang.  

4. Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa pada jangka panjang nilai 

tukar rupiah terhadap Dollar AS berpengaruh secara signifikan terhadap 

indeks saham sektor keuangan. Dalam hal ini pemerintah harus dapat 
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melakukan intervensi dengan tepat agar pergerakan nilai tukar rupiah terhadap 

dollar tidak terlalu kuat selain itu sosialisasi instrumen reksadana bagi investor 

awam cukup efektif serta pemberian stimulus-stimulus berupa keringanan 

fiskal bagi investor domestik yang berinvestasi di bursa saham. Hal ini di 

maksudkan untuk meningkatkan peran serta investor domestik untuk menjadi 

tuan rumah di pasar modal sendiri. 

5. Faktor Country Risk walaupun tidak tercantum dalam penelitian ini pada 

kenyataannya mempunyai pengaruh terhadap prospek bursa efek. Country 

Risk sebagai akibat situasi sosial politik yang kurang kondusif bagi upaya-

upaya pemulihan ekonomi mengakibatkan investor terutama asing kurang 

berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini 

diperlukan komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijaksanaan politik 

dan ekonomi yang konsisten, kepastian hukum sebagai usaha untuk 

mengembalikan kepercayaan investor dan meningkatkan iklim investasi di Indonesia 

terutama dilantai bursa. 
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