
35 
Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Statistik Deskriptif 

Statistic dekriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 

data variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga informasi dari 

data lebih mudah dimengerti. Selain itu, statistic deskriptif juga digunakan 

untuk menjelaskan mean, standar deviasi, nilai minimum dan  maksimum 

dari masing – masing variabel dalam penelitian  ini, yang meliputi suku 

bunga, inflasi, nilai tukar dan indeks harga saham sektor manufaktur. 

Tabel 4.1 Tabel Statistika Deskriptif 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

BIRATE 54 0.35 0.65 0.5148 0.12351 

INFLASI 54 2.79 8.36 4.8387 1.69846 

NILAITUKAR 54 11404.00 14657.00 13110.1667 759.48776 

JKMNFG 54 1101.65 1663.55 1353.1239 135.79115 

Valid N 

(listwise) 

54         

 Sumber : data sekunder diolah (2019) 

Jumlah data dari masing – masing variabel adalah 54 data. Untuk 

variabel dependen yang digunakan yaitu indeks harga saham sektor 

manufaktur atau JKMNFG, hasil statistic deskriptifnya untuk nilai 
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minimumnya sebesar 1101.65 dan  maksimumnya 1663.55. Selain itu juga 

diperoleh juga bahwa dari 54 periode waktu  penelitian, memiliki standar 

deviasi sebesar 135.79115 dan  rata – rata nya 1353.1239. 

Untuk variabel independen yang pertama ada inflasi, dimana dari hasil 

pengolahan statistic deskriptifnya memiliki nilai minimum 2.79% dan nilai 

maksimum 8.36% dengan standar deviasi 1.69846% dan rata – rata 

4.8387%. Variabel kedua yang digunakan dalam penelitian ini ialah suku 

bunga, dimana dalam 54 periode waktu penelitian nilai minimum dari 

tingkat suku bunga ialah 0.35% dalam sebulan atau 4.25% dalam setahun, 

serta nilai maksimumnya sebesar 0.65% dalam sebulan atau 7.7.5% dalam 

setahunnya.  

Variabel independen yang terakhir ialah nilai tukar mata uang rupiah 

terhadap dollar AS, dimana diperoleh dari pengolah statistic deskriptifnya 

yaitu nilai maksimumnya sebesar 14657 dan nilai minimunnya sebesar 

11404. Selain itu juga diperoleh hasil rata – rata dari variabel nilai tukar 

mata uang rupiah terhadap dollas AS dalam 54 periode waktu 

pengambilan sampel sebesar 13110.1667 dan standar deviasinya sebesar 

759.48776. 

4.2 Uji Asumsi Klasik 

4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, 
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karena regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal. Uji 

normalitas dapat dilihat dengan uji statistik untuk menguji normalitas 

residual dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolomogorov-

Smirnov (K-S). Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data tersebut 

berdistribusi normal. Berikut ini tabel yang menjelaskan mengenai uji 

Kolomogorov-Smirnov.  

Tabel 4.2 Uji Normalitas One Sample Kolmogorov – Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 54 

Normal Parameters
a,b

 Mean 0.0000000 

Std. Deviation 77.13018038 

Most Extreme Differences Absolute 0.083 

Positive 0.064 

Negative -0.083 

Test Statistic 0.083 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. .833
e
 

99% Confidence Interval Lower Bound 0.823 

Upper Bound 0.843 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

 Sumber : data sekunder diolah (2019) 
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Dari tabel 4.1 dapat dilihat besarnya nilai Test Statistic 

Kolmogorov – Smirnov ialah 0.083 dan signifikan pada 0.83. Hal itu 

berarti data residual terdistribusi normal. Sehingga Ho diterima. 

 

4.2.2 Uji Autokorelasi 

Pada uji autokorelasi, tujuannya adalah untuk menguji apakah 

dalam model regresi linier ada korelasi antara  kesalahan penganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

Pada pengujian ini menggunakan uji Durbin Watson. Hasil dari uji 

autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.3 

Tabel 4.3 Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .823
a
 0.677 0.658 79.41038 0.355 

a. Predictors: (Constant), NILAITUKAR, INFLASI, BIRATE 

b. Dependent Variable: JKMNFG 

 Sumber : data sekunder diolah (2019) 

Melihat hasil uji diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin – Watson 

(DW) dari uji Durbin – Watson yang dilakukan sebesar 0.355. kemudian 

nilai dari Upper Bound (dU) dan Lower Bound (dL) yang dicari melalui 

tabel DW dengan α = 0.5%, jumlah data sampel (n =54), dan jumlah 
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variabel independen (k=3), ditemukan nilai dU 1.6800 dan nilai dL 

sebesar 1.4464. Dari hasil ini diketahui bahwa ada auto korelasi negative, 

namun hal itu sering terjadi atau ditemukan jika data yang digunakan 

berdasarkan runtut waktu. Sehingga itu tidak menimbulkan suatu masalah 

dan masih bisa diterima. 

 

4.2.3 Uji Hetersokedastisitas 

Pada uji heteroskedastisitas ini, bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi ada ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain.  

Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas ANOVA 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3332.709 3 1110.903 0.585 .628
b
 

Residual 94987.907 50 1899.758     

Total 98320.615 53       

a. Dependent Variable: ABS 

b. Predictors: (Constant), NILAITUKAR, INFLASI, BIRATE 

 Sumber : data sekunder diolah (2019) 

Dari hasil diatas kita bisa melihat bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas dan H0 diterima. Hal itu terlihat dari nilai signifikansi 

residual yaitu 0.628 yang berarti lebih besar dari 0.05. 
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4.2.4 Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi 

sempurna antara variabel bebas pada model regresi. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebasnya. Hasil dari 

uji multikolonieritas sendiri bisa dilihat dari nilai statistic Tolerance dan 

VIF (Variance Inflation Factor) pada tabel 4.5 

Tabel 4.5 Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Collinearity 

Statistics 

B Tolerance VIF 

1 (Constant)       

BIRATE   0.379 2.638 

INFLASI   0.383 2.609 

NILAITUKAR   0.908 1.102 

a. Dependent Variable: JKMNFG 

Sumber : data sekunder diolah (2019) 

Dari tabel 4.5 nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel 

independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0.10 berarti tidak 

ada korelasi antara variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. 

Selain itu hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama, dimana 

tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar 

variabel independen dalam model regresi dan H0 diterima. 



41 
Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

4.3 Uji Hipotesis 

Setelah terpenuhinya uji asumsi klasik dan tidak terdapat kesalahan 

atau penyimpangan atas uji asumsi klasik, maka pengamatan dapat dilanjutkan 

dengan melakukan pengujian hipotesis. Dalam uji hipotesis ini menggunakan 

Uji F, Uji T dan Uji Koefisien Determinasi (R Square). Tujuannya untuk 

mengetahui ada tidak nya pengaruh inflasi, suku bunga dan nilai tukar sebagai 

variabel bebas (Independent variabel) terhadap indeks harga saham sektor 

manufaktur sebagai variabel terikat (dependent variabel).  

4.3.1 Uji  Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness-fit dari 

model regresi. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel 4.6 

Dapat dilihat besarnya nilai Unasjusted R
2
 = 0.658, artinya variasi indeks 

harga saham sektor manufaktur sebagai variabel independen sebesar 

65.8%, sedangkan sisanya 34.2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model regresi. 

Tabel 4.6 Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .823
a
 0.677 0.658 79.41038 0.355 

a. Predictors: (Constant), NILAITUKAR, INFLASI, BIRATE 

b. Dependent Variable: JKMNFG 

 Sumber  : data sekunder diolah (2019) 
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4.3.2 Uji T 

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah suatu variabel bebas 

memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Berikut 

adalah hasil dari uji t: 

Tabel 4.7 Uji T  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1823.006 47.146   38.668 0.000     

BIRATE -979.369 143.433 -0.891 -6.828 0.000 0.379 2.638 

INFLASI 9.008 10.372 0.113 0.868 0.389 0.383 2.609 

NILAITUKAR -0.001 0.001 -0.076 -0.897 0.374 0.908 1.102 

a. Dependent Variable: JKMNFG 

 

Sumber : data sekunder diolah (2019) 

Dari hasil tabel uji T diatas, menunjukkan bahwa dari tiga (3) variabel 

yang dimasukkan kedalam model regresi variabel suku bunga dan nilai tugas 

memiliki nilai lebih kecil dari 0.05. Sedangkan variabel inflasi tidak signifikan 

pada 0.05 karena hasil hitungnya 0.596. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel suku bunga dan nilai tukar berpengaruh terhadap indeks harga saham 

sektor manufaktur. 
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Hasil pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa inflasi tidak 

berpengaruh pada indeks harga saham sektor manufkatur. Hal tersebut 

ditunjukkan dari p – value sebesar 0.389 dan tidak signifikan pada α = 0.05. Maka 

dapat dinyatakan hipotesis pertama (H1) ditolak.  

Pada hasil hipotesis kedua menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh 

signifikan pada indeks harga saham. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari nilai p - 

value sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05. Maka dinyatakan hipotesis kedua 

(H2) diterima. 

Pada hasil hipotesis ketiga menunjukkan bahwa nilai tukar tidak 

berpengaruh signifikan pada indeks harga saham. Hal tersebut dapat ditunjukkan 

dari nilai p - value sebesar 0.374 yang lebih besar dari 0.05. Maka dinyatakan 

hipotesis ketiga (H3) diterima 

Selain itu kita juga dapat menyusun model regresi dalam penelitian ini, 

dengan memasukkan nilai dari koefisien masing – masing variabel berdasarkan 

pada B pada Unstandarized Coefficients sehingga dapat menghasilkan persamaan 

atas model regresi sebagai berikut : 

JKMNFG = 1823.006  + 9.008 Inflasi – 979.369 BI Rate – 0.01 Nilai Tukar 

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh 

pada indeks harga saham sektor manufkatur. Hal tersebut ditunjukkan dari p – 

value sebesar 0.389 dan tidak signifikan pada α = 0.05. Maka dapat 

dinyatakan hipotesis pertama (H1) ditolak.  
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Pada hasil hipotesis kedua menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh 

signifikan pada indeks harga saham. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari nilai 

p - value sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05. Maka dinyatakan hipotesis 

kedua (H2) diterima. 

Pada hasil hipotesis ketiga menunjukkan bahwa nilai tukar tidak 

berpengaruh signifikan pada indeks harga saham. Hal tersebut dapat 

ditunjukkan dari nilai p - value sebesar 0.374 yang lebih besar dari 0.05. Maka 

dinyatakan hipotesis ketiga (H3) diterima 

Tabel 4.8 Uji T Inflasi, Suku bunga dan Nilai Tukar terhadap JKMNFG 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1823.006 47.146   38.668 0.000     

BIRATE -979.369 143.433 -0.891 -6.828 0.000 0.379 2.638 

INFLASI 9.008 10.372 0.113 0.868 0.389 0.383 2.609 

NILAITUKAR -0.001 0.001 -0.076 -0.897 0.374 0.908 1.102 

a. Dependent Variabel: JKMNFG 

 

Sumber : data sekunder diolah (2019) 

 

4.4.1 Pengaruh Inflasi terhadap indeks harga saham  

Berdasarkan hasil uji T pada tabel 4.8, inlfasi tidak berpengaruh 

terhadap indeks harga saham sektor manufkatur, dengan nilai signifikansi 
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0.389 nilai tersebut lebih besar daripada 0.05 (0.389 > 0.05). Pada 

penelitian ini, memperlihatkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh 

terhadap indeks harga saham sektor manufaktur. Hal itu dapat terjadi 

karena inflasi yang terjadi sesuai dengan target yang dimiliki oleh 

pemerintah. Dan pada beberapa bulan pada tiap bulannya dengan rentang 

waktu Januari 2014 hingga Juni 2018, terjadi penurunan inflasi dari bulan 

sebelumnya, penurunan inflasi disebut dengan deflasi. Dengan adanya 

deflasi sendiri menunjukkan terjadinya perbaikan ekonomi secara 

nasional. Factor lain juga ditunjang dengan kondisi kinerja perusahaan 

manufaktur yang bagus, sehingga mampu bertahan dalam kondisi 

perekonomian yang mengalami inflasi. 

Inflasi sendiri berkaitan dengan kondisi makro ekonomi Indonesia. 

Inflasi sendiri bisa dijadikan sebagai gambaran umum dimana harga 

barang secara umum berdasarkan data IHK atau indeks harga konsumen 

mengalami kenaikan secara menyeluruh. Dalam  penelitian ini, 

menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap harga saham di 

sektor manufaktur karena jika bahan baku yang digunakan oleh 

perusahaan mengalami kenaikan karena inflasi, pasti perusahaan juga akan 

menaikkan harga produk tersebut sehingga hal itu tidak akan berpengaruh 

terhadap keuntungan perusahaan.  

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis 1 yang telah 

dikemukakan sebelumnya yaitu inflasi berpengaruh terhadap indeks harga 

saham sektor manufaktur. Hasil penelitian ini memberikan konfirmasi 
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empiris bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap indeks harga saham 

sektor manufatur, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kewal 

(2012) dengan objek penelitian Indeks Harga Saham Gabungan tahun 

2000 sampai 2009, Khan dkk (2012) dengan objek penelitian Karachi 

Stock Exchande 100 indeks periode Juli 2001 hingga Juni 2010, 

Mardiyanti & Rosalina (2013) dengan objek penelitian Indeks Harga 

Saham perusahaan Properti tahun 2007 - 2011 dan Aurora & Riyadi 

(2013) dengan objek penelitian indeks LQ – 45 di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2007 – 2011, yang menyatakan bahwa inflasi tidak terbukti 

memiliki pengaruh terhadap indeks harga saham. 

4.4.2 Pengaruh suku bunga terhadap indeks harga saham  

Berdasarkan hasil uji T pada tabel 4.8, ditemukan bahwa suku 

bunga berpengaruh terhadap harga saham dengan p – value sebesar 0.000 , 

nilai tersebut kurang dari 0.05 (0.000 < 0.05). Pada koefisien regresi 

variabel suku bunga, dapat dilihat hasil sebesar -979.369 yang artinya, 

variabel suku bunga memiliki pengaruh negative terhadap indeks harga 

saham. Berdasarkan hasil analisis tersebut, semakin tinggi suku bunga 

maka indeks harga saham sektor manufaktur akan turun. 

Menurut teori analisis fundamental dikatakan peningkatan suku 

bunga BI Rate akan diikuti dengan peningkatan suku bunga simpanan 

sehingga menyebabkan investor cenderung mengalihkan dananya menjadi 

bentuk deposito dengan pendapatan atau return yang lebih tinggi dan 

tingkat risiko yang lebih rendah dibandingka berinvestasi pada bursa efek 
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sektor manufaktur. Peningkatan suku bunga sendiri menyebabkan investor 

enggan untuk berinvestasi sehingga permintaan saham akan menurun dan 

mengakibatkan penurunan harga saham sehingga berimbas ke indeks 

harga saham sektor manufaktur. 

Disisi lain suku bunga ini sendiri juga ditetapkan berdasarkan rapat 

dewan gubernur bank  Indonesia untuk mengatasi inflasi dan menentukan 

arus transaksi atas peredaran mata uang di masyarakat. Jumlah atau arus 

uang yang beredar ini mempengaruhi inflasi dan harga barang dipasaran. 

Sehingga jika jumlah uang dipasaran yang beredar terlalu banyak, maka 

harga dari sebuah produk akan menurun, dan untuk mengurangi peredaran 

uang yang dinilai tidak stabil oleh bank Indonesia maka BI selaku 

pengambil kebijakan akan mengambil kebijakan menaikkan suku Bunga 

dengan tujuan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, 

dengan BI menaikkan suku bunga maka masyarakat akan lebih tertarik 

untuk menyimpan uangnya di bank sehingga berimbas pada harga saham 

sektor manufaktur. 

Hasil penelitian ini sendiri didukung oleh hipotesis 2 yang telah 

dikemukakan sebelumnya yaitu suku bunga berpengaruh terhadap indeks 

harga saham sektor manufaktur. Hal ini juga didukung oleh penelitian 

555perusahaan food and beverage tahun 2008 sampai 2012, Sadikin 

(2013) dengan objek penelitian harga saham perusahaan otomotif yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2010 sampai Juni 2012 serta 
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Aurora & Riyadi (2013) dengan objek penelitian indeks LQ – 45 di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2007 - 2011. 

4.4.3 Pengaruh nilai tukar terhadap indeks harga saham  

Berdasarkan hasil uji T pada tabel 4.8, ditemukan bahwa nilai tukar 

tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham sektor 

manufaktur dengan p – value sebesar 0.374  nilai tersebut lebih besar dari 

0.05 (0.374> < 0.05). Pada koefisien regresi variabel nilai tukar nilainya 

sebesar -0.042 yang artinya nilai tukar memiliki pengaruh negative 

terhadap harga saham. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa 

semakin besar nilai tukar rupiah terhadap kurs dollar AS maka harga dari 

indeks harga saham sektor manufaktur akan turun. 

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang fluktuatif ini tidak 

mempengaruhi pergerakan di sektor manufaktur. Melemahnya nilai tukar 

rupiah terhadap dollar AS tidak mempengaruhi harga saham, karena jika 

harga bahan baku naik, produsen pasti juga akan menaikkan harga jual 

produknya. Sehingga nilai tukar itu sendiri tidak berpengaruh terhadap 

harga saham. 

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kewal 

(2012) dengan objek penelitian Indeks Harga Saham Gabungan tahun 

2000 sampai 2009, Mardiyanti & Rosalina (2013) dengan objek penelitian 

indeks harga saham perusahaan property tahun 2007 – 2011 dan Sadikin 

(2013) dengan objek penelitian harga saham perusahaan otomotif yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai Juni 2012. Sehingga 
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hipotesis 3 tentang nilai tukar berpengaruh terhadap indeks harga saham 

sektor manufaktur bisa diterima dan sesuai dengan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




