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 BAB IV 

HASIL &  PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran 

umum dan deskripsi obyek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil 

penelitian. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai hasil dan 

pembahasan penelitian :  

4.1 Gambaran Umum dan Deskriptif Data Obyek Penelitian 

4.1.2 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Dalam penelitian ini, pengolahan data menggunakan program 

Microsoft Excel 2007 dan SPSS 17.0.  Obyek penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah emiten yang bergerak pada sektor Property 

dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 – 

2012. Dari total semua emiten sektor property dan real estate yang 

terdaftar dalam periode penelitian, hanya ada 32 emiten yang dapat 

dijadikan sebagai sampel penelitian yang telah memenuhi kriteria 

sampling yang telah ditentukan. Berikut adalah daftar emiten yang telah 

memenuhi kriteria yang telah ditentukan : 
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Tabel 4.1 

Emiten sektor Property & Real Estate yang listing  

di BEI periode 2009 – 2012. 

Nama Emiten 
Kode 

Emiten 
Sektor 

 Alam Sutera Realty Tbk ASRI Property & Real Estate 

Bakrieland Development ELTY Property & Real Estate 

Bekasi Asri Pemula Tbk BAPA Property & Real Estate 

Bhuwanatala Indah Permai Tbk BIPP Property & Real Estate 

Bukit Darmo Property Tbk BKDP Property & Real Estate 

Bumi Serpong Damai Tbk BSDE Property & Real Estate 

Ciputra Development Tbk CTRA Property & Real Estate 

Ciputra Property Tbk CTRP Property & Real Estate 

Ciputra Surya Tbk CTRS Property & Real Estate 

Cowell Development Tbk COWL Property & Real Estate 

Danayasa Arthatama Tbk SCBD Property & Real Estate 

Duta Anggada Realty Tbk DART Property & Real Estate 

Duta Pertiwi Tbk DUTI Property & Real Estate 

Fortune Mate Indonesia FMII Property & Real Estate 

Global Land Development Tbk KPIG Property & Real Estate 

Gowa Makassar Tourism Development 

Tbk 
GMTD 

Property & Real Estate 

Indonesia Prima Property Tbk MORE Property & Real Estate 

Intiland Development Tbk DILD Property & Real Estate 

Jaya Real Property Tbk JRPT Property & Real Estate 

Jakarta International Hotel & Dev. Tbk JIHD Property & Real Estate 

Kawasan Industri Jababeka Tbk KIJA Property & Real Estate 

Laguna Cipta Griya Tbk LCGP Property & Real Estate 

Lamicitra Nusantara Tbk LAMI Property & Real Estate 

Lippo Cikarang Tbk LPCK Property & Real Estate 

Lippo Karawaci Tbk LPKR Property & Real Estate 

Modernland Realty Ltd Tbk MDLN Property & Real Estate 

Pakuwon Jati Tbk PWON Property & Real Estate 

Panca Wiratama Sakti Tbk PWSI Property & Real Estate 

Perdana Gapuraprima Tbk GPRA Property & Real Estate 

Sentul City Tbk BKSL Property & Real Estate 

Summarecon Agung Tbk SMRA Property & Real Estate 

Suryamas Dutamakmur Tbk SMDM Property & Real Estate 

       Sumber : www.idx.co.id 
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Dalam penelitian ini data yang diolah berupa data perubahan return 

indeks bulanan pada sektor property & real estate dari bulan Januari 

2009 hingga Desember 2012 yang diperoleh dari akses internet 

www.idx.co.id, Neraca Perdagangan Indonesia periode 2009 hingga 2012 

yang diperoleh dari www.bps.go.id, tingkat inflasi periode bulan Januari 

2009 hingga Desember 2012 yang diperoleh dari www.bps.go.id, tingkat 

suku bunga periode bulan Januari 2009 hingga Desember 2012 yang 

diperoleh dari www.bi.go.id, dan nilai tukar rupiah periode bulan Januari 

2009 hingga Desember 2012 yang diperoleh dari www.bi.go.id. Berikut 

adalah data tentang dinamika pergerakan return indeks saham bulanan 

sektor Property & Real Estate yang listing di Bursa Efek Indonesia 

periode 2009 – 2012 yang ditampilkan pada gambar 4.1: 

             

Sumber : data sekunder diolah, 2014  

Gambar 4.1 

Return Indeks sektor Property & Real Estate yang listing di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009 – 2012. 
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Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa pergerakan return indeks 

saham pada sektor property & real estate yang listing di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode pengamatan tahun 2009 – 2012 mengalami 

fluktuasi terus – menerus per tahunnya. Pada awal tahun besarnya return 

indeks berada pada titik terendah, namun memasuki pertengahan tahun 

mengalami kenaikan dan penurunan terlebih pada bulan  November yang 

mengalami penurunan yang cukup drastis. Akan tetapi pada bulan 

Desember tiap tahunnya mengalami kenaikan terus. Kondisi ini 

memperlihatkan bahwa pergerakan return indeks mengalami fluktuasi 

pada periode penelitian. 

4.2. Deskriptif Statistik Variabel Penelitian 

Dalam deskriptif statistik variabel penelitian dilakukan proses 

pengolahan data perubahan bulanan untuk memperoleh statistik deskriptif 

pada variabel independen berupa pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, 

tingkat suku bunga, dan nilai tukar rupiah dan variabel dependen yaitu 

return indeks serta menjelaskan karakteristik sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini. Output ini berupa jumlah sampel (N), nilai 

minimum, nilai maksimum, rata – rata (mean), dan standar deviasi dari 

masing – masing variabel penelitian seperti yang terlihat pada tabel 

berikut ini : 
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Tabel 4.2 

Hasil Analisis Deskriptif Menggunakan Data Asli 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

NPI 48 -1883888645 3683218194 1.38E9 1.266E9 

Inflasi 48 -.3200 1.5700 .363333 .4085018 

Suku bunga 48 5.75 8.75 6.5000 .63581 

Kurs 48 8508 11980 9406.56 753.585 

 Indeks 48 96.0260 332.5660 202.151958 62.6500607 

Valid N (listwise) 48     

         Sumber : Data sekunder diolah, 2014 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 48 sampel data yang terdiri dari 

data bulanan selama empat tahun periode pengamatan, hal itu terlihat 

pada nilai N pada tabel dengan data perubahan setiap bulannya. Dari 

tabel 4.2 dapat dijelaskan berbagai hal – hal seperti berikut : 

1.  Mean atau rata – rata dari nilai variabel return indeks saham 

bulanan sebesar 202.15  dengan standar deviasi 62.65. Nilai indeks 

bulanan minimum (terendah) adalah 96.02 yang terjadi pada bulan 

Januari 2009, sedangkan nilai maksimumnya (tertinggi) adalah 

332.56 yang terjadi pada bulan November 2012. Return indeks 

memiliki nilai standar deviasi sebesar 62.65 yang berarti lebih 

kecil dari pada nilai mean return indeks sebesar 202.15. Dari hasil 
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yang diperoleh tersebut menunjukkan data yang digunakan dalam 

variabel kurs mempunyai sebaran yang kecil. 

2. Nilai NPI minimum (terendah) adalah sebesar -1883888645 miliar 

Dollar US yang terjadi pada bulan Oktober 2012 dan 

maksimumnya (tertinggi) adalah 3683218194 miliar Dollar US 

yang terjadi pada bulan Desember 2010. Nilai mean dari NPI 

menunjukkan nilai rata – rata sebesar 1.38 miliar Dollar US. 

Dengan nilai standar deviasi sebesar 1.266 Dollar US. Dari 

besarnya nilai standar deviasi tersebut diketahui bahwa standar 

deviasi NPI lebih kecil daripada mean-nya yang berarti data yang 

digunakan dalam variabel NPI mempunyai sebaran yang kecil.  

3. Dalam variabel tingkat inflasi, nilai rata – rata (mean) selama 

periode penelitian sebesar 0.36% yang menunjukkan kecilnya 

tingkat inflasi selama tahun 2009 – 2012. Hasil mean tersebut 

dianggap masih normal, artinya pasar masih bisa menerima apabila 

tingkat inflasi berada dibawah angka 10%. Dari hasil perhitungan 

juga menunjukkan nilai tertinggi sebesar 1.57%  yang terjadi pada 

Juli 2010 dan nilai terendah sebesar -0.32% yang terjadi pada 

Maret 2011. Nilai standar deviasi tingkat inflasi sebesar 0.40% 

yang berarti nilainya lebih besar dibandingkan dengan nilai mean  

sebesar 0.36%. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari pada 

nilai mean maka data yang digunakan dalam variabel ini 
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mempunyai sebaran yang besar. Maka dapat disimpulkan bahwa 

data yang digunakan dalam variabel inflasi merupakan data yang 

kurang bagus karena data inflasi selalu mengalami fluktuasi pada 

periode pengamatan. 

4. Pada variabel suku bunga, nilai suku bunga terendah atau 

minimum sebesar 5.75% yang terjadi pada Februari hingga 

desember 2012 dan nilai suku bunga terbesar adalah 8.75% yang 

terjadi pada Januari 2009. Suku bunga menunjukkan nilai rata – 

rata atau mean sebesar 6.5% dengan nilai standar deviasi sebesar 

0.63%. Setelah melihat besarnya nilai standar deviasi yang lebih 

kecil dari pada nilai mean maka menunjukkan bahwa data – data 

yang digunakan dalam variabel suku bunga mempunyai sebaran 

data yang kecil 

5. Dalam variabel kurs, nilai rata-rata (mean) nilai tukar rupiah 

sebesar Rp 9.406 per Dollar US. Nilai maksimum sebesar Rp 

11.980 per Dollar US yang terjadi pada Februari 2009 dan nilai 

minimum sebesar Rp 8.508 per Dollar US yang terjadi pada Juli 

2011. Standar deviasi nilai tukar rupiah sebesar Rp 753 per Dollar 

US lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai mean maka data 

yang digunakan dalam variabel kurs mempunyai sebaran yang 

kecil.  
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Tabel 4.3 

 Hasil Analisis Deskriptif Data Perubahan variabel 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

NPI 48 -2.4334 2.3613 .035542 1.1251212 

Inflasi 48 -.9400 .6800 .012083 .4352987 

Suku bunga 48 -.2152 .0385 -.012975 .0362182 

Kurs 48 -.0745 .0550 -.002350 .0219214 

Return Indeks 48 -.1517 .1662 .026815 .0728956 

Valid N (listwise) 48     

             Sumber : Data sekunder diolah, 2014 

 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 48 sampel data yang terdiri dari 

data bulanan selama empat tahun periode pengamatan, hal itu terlihat 

pada nilai N pada tabel dengan data perubahan setiap bulannya. Dari 

tabel 4.3 dapat dijelaskan berbagai hal seperti berikut : 

1.  Mean atau rata – rata dari nilai variabel return indeks saham 

bulanan sebesar 0.0268  dengan standar deviasi 0.0728. Nilai 

return indeks bulanan minimum (terendah) adalah -0.1517 yang 

terjadi pada bulan Mei 2010, sedangkan nilai maksimumnya 

(tertinggi) adalah 0.1662 yang terjadi pada bulan Mei 2009. Return 

indeks memiliki nilai standar deviasi sebesar 0.0728 yang berarti 

lebih besar dari pada nilai mean return indeks sebesar 0.0268. Dari 
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hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan data variabel return 

indeks selalu mengalami fluktuasi selama periode pengamatan. 

2. Nilai NPI minimum (terendah) adalah sebesar -2.4334 miliar 

Dollar US yang terjadi pada bulan Oktober 2012 dan 

maksimumnya (tertinggi) adalah 2.3613 miliar Dollar US yang 

terjadi pada bulan Agustus 2011. Nilai mean dari NPI 

menunjukkan nilai rata – rata sebesar 0.035542 Dollar US. Dengan 

nilai standar deviasi sebesar 1.1251212 Dollar US. Dari besarnya 

nilai standar deviasi tersebut diketahui bahwa standar deviasi NPI 

lebih besar daripada mean-nya yang berarti data yang digunakan 

dalam variabel NPI mempunyai sebaran yang besar. Maka dapat 

disimpulkan bahwa data yang digunakan adalah data yang kurang 

baik. 

3. Dalam variabel tingkat inflasi, nilai rata – rata (mean) selama 

periode penelitian sebesar 1.20% yang menunjukkan kecilnya 

tingkat inflasi selama tahun 2009 – 2012. Hasil mean tersebut 

dianggap masih normal, artinya pasar masih bisa menerima apabila 

tingkat inflasi berada dibawah angka 10%. Namun, apabila angka 

inflasi berada diatas 10% maka situasi pasar modal akan terganggu 

dengan tingginya angka inflasi ini. Situasi ini langsung direspon 

oleh Bank Indonesia dengan cara meningkatkan BI rate yang 

berdampak pada kecendrungan investor untuk mengalihkan 
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modalnya di sektor lain yaitu perbankan (Kewal, 2012). Dari hasil 

perhitungan juga menunjukkan nilai tertinggi sebesar 0.68%  yang 

terjadi pada Juni 2010 dan nilai terendah sebesar -0.94% yang 

terjadi pada September 2012. Nilai standar deviasi tingkat inflasi 

sebesar 43.5% yang berarti nilainya jauh lebih besar dibandingkan 

dengan nilai mean  sebesar 1.20%. Nilai standar deviasi yang jauh 

lebih besar dari pada nilai mean maka data yang digunakan dalam 

variabel ini mempunyai sebaran yang besar. Maka dapat 

disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam variabel inflasi 

merupakan data yang kurang bagus karena data inflasi selalu 

mengalami fluktuasi pada periode pengamatan. 

4. Pada variabel suku bunga, nilai suku bunga terendah atau 

minimum sebesar -0.21% yang terjadi pada Januari 2009 dan nilai 

suku bunga terbesar adalah 0.03% yang terjadi pada Februari 

2011. Suku bunga menunjukkan nilai rata – rata atau mean sebesar 

-1,29% dengan nilai standar deviasi sebesar 3,62%. Setelah 

melihat besarnya nilai standar deviasi yang lebih besar dari pada 

nilai mean maka menunjukkan bahwa data – data yang digunakan 

dalam variabel suku bunga mempunyai sebaran data yang besar. 

5. Dalam variabel kurs, nilai rata-rata (mean) nilai tukar rupiah 

sebesar Rp –0.0023 per Dollar US. Nilai maksimum sebesar Rp 

0.0550 per Dollar US yang terjadi pada Februari 2009 dan nilai 
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minimum sebesar Rp -0.0745 per Dollar US yang terjadi pada 

April 2009. Standar deviasi nilai tukar rupiah sebesar Rp 0.0219 

per Dollar US lebih besar jika dibandingkan dengan nilai mean 

maka data yang digunakan dalam variabel kurs mempunyai 

sebaran yang besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang 

digunakan merupakan data yang kurang bagus karena datanya 

terus mengalami fluktuasi selama periode pengamatan. 

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Normalitas 

 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011:160). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji statistik non – parametrik 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) untuk menguji normalitas residual dengan 

hasil uji sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 

Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 48 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .05870703 

Most Extreme Differences Absolute .048 

Positive .041 

Negative -.048 

Kolmogorov-Smirnov Z .335 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : data sekunder diolah, 2014  

Berdasarkan hasil pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa data telah 

terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan uji Kolmogorov – 

Smirnov yang menunjukkan hasil yang memiliki tingkat signifikansi 

1.000, dimana hasilnya menunjukkan tingkat signifikansi diatas 0.05. 

Hasil ini menunjukkan bahwa data yang ada pada semua variabel yang 

digunakan terdistribusi normal dan model regresi layak dipakai karena 

asumsi normalitasnya telah terpenuhi. 

4.3.2 Uji Multikolinearitas 

Tujuan dilakukannya uji Multikolinearitas adalah untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 



64 
 

(independen). Model regresi yang baik adalah apabila tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2011:105). Untuk 

mengetahui apakah terjadi multikolinearitas, maka dapat dilihat dari nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) yang terdapat pada masing – masing 

variabel seperti yang terlihat pada tabel 4.5 berikut ini : 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .022 .010  2.249 .030   

NPI -.011 .008 -.162 -1.311 .197 .983 1.017 

Inflasi .003 .021 .016 .133 .895 .993 1.007 

Suku bunga -.080 .258 -.040 -.310 .758 .914 1.094 

Kurs -1.882 .428 -.566 -4.396 .000 .910 1.099 

a. Dependent Variable: Return Indeks 

Sumber : data sekunder diolah, 2014 

Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas adalah 

apabila mempunyai nilai Tolerance diatas 0.10 dan nilai VIF dikisaran 

angka 1 (dibawah 10). Dari tabel diatas didapat bahwa hasil perhitungan 

semua variabel independent / bebas memiliki nilai Tolerance diatas 0.10 

dan hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan angka dibawah 10 

untuk semua variabel independen. Dari hasil ini, maka dapat disimpulkan 
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bahwa tidak ada masalah multikolinearitas dalam model regresi yang  

digunakan, dalam artian tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen yang digunakan. 

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam hal ini model regresi yang 

baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2011:139). Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

menggunakan uji Glejser untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas yang apabila variabel independen signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi 

Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:143). Hasil pengujian 

Heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser ditunjukkan pada 

tabel 4.6 berikut ini : 
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Tabel 4.6 

Hasil uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .049 .005  9.349 .000   

NPI -.004 .004 -.145 -1.022 .313 .983 1.017 

Inflasi -.028 .011 -.356 -2.530 .015 .993 1.007 

Suku bunga .072 .140 .075 .512 .611 .914 1.094 

Kurs .201 .232 .127 .865 .392 .910 1.099 

a. Dependent Variable: Absut 

   Sumber : data sekunder diolah, 2014 

Dari hasil penghitungan regresi tabel diatas dapat terlihat  bahwa 

dari empat variabel independen masih terdapat variabel yang masih 

terdapat gejala heteroskedastisitas yaitu tingkat inflasi karena masih 

memiliki pengaruh signifikan sebesar 0.015. Namun hasil ini bisa disebut 

terjadinya heteroskedastisitas kecil sekali. Karena dari empat variabel 

yang diregresi tidak seluruhnya mengandung heteroskedastisitas sebab 

hasilnya memiliki pengaruh yang tidak signifikan seperti variabel 

pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar rupiah yang 

hasilnya diatas 0.05. Selain itu, model ini tidak digunakan untuk 

melakukan estimasi return saham – saham sektor property & real estate, 

tetapi hanya digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh perubahan 
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variabel X dalam menjelaskan pengaruh variabel Y. Oleh karena itu 

gejala heteroskedastisitas dalam model ini dapat diabaikan. 

4.3.4 Uji Autokorelasi 

Tujuan uji Autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan penggangu pada periode t-1 (sebelumnya). Dalam hal 

ini, model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi 

(Ghozali, 2011:110). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji 

Durbin-Watson (D-W test) untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi. Hasil pengujian dengan uji Durbin – Watson ditunjukkan 

dalam tabel 4.7 berikut ini : 

Tabel 4.7 

Uji Durbin – Watson 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .593
a
 .351 .291 .0613769 1.742 

a. Predictors: (Constant), Kurs, Inflasi, NPI, Suku bunga 

b. Dependent Variable: Return Indeks 

            Sumber : data sekunder diolah, 2014 

Dari hasil output regresi pada tabel diatas, diperoleh nilai Durbin 

Watson (DW) sebesar 1.742. Sedangkan dari DW tabel “k” = 4 dan N = 

48 diperoleh besarnya DW – tabel : dl (batas luar) = 1.378 dan du (batas 
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dalam) = 1.721; 4-du = 2.279 dan 4-dl 2.622. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa DW-test terletak pada daerah bebas Autokorelasi. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut : 

Autokorelasi 

Positif 

Daerah 

ragu-ragu 

Tidak ada 

Autokorelasi 

Daerah 

ragu-ragu 

Autokorelasi 

negative 

    

 

  

 

  

 

  

 

  

     0   1.378         1.721      1.8     2.279  2.622  

1.742 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Durbin – Watson 

 

Berdasarkan gambar diatas yang menunjukkan bahwa Durbin-

Watson berada pada posisi area yang tidak ada Autokorelasi, artinya data 

yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari adanya autokorelasi. 

4.4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .022 .010  2.249 .030 

NPI -.011 .008 -.162 -1.311 .197 

Inflasi .003 .021 .016 .133 .895 

Suku bunga -.080 .258 -.040 -.310 .758 

Kurs -1.882 .428 -.566 -4.396 .000 

a. Dependent Variable: Return Indeks 

       Sumber : Data sekunder diolah, 2014 
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Dari hasil perhitungan pada tabel diatas, maka dapat dibuat 

persamaan model regresi sebagai berikut : 

Return Indeks = 0.022 – 0.011 NPI + 0.003 Inflasi - 0.080 Suku  

Bunga  - 1.882 Kurs. 

Dari model regresi tersebut maka dapat dijeslakan hal – hal seperti 

berikut : 

1. Nilai konstanta sebesar 0.022 menunjukkan bahwa jika variabel 

independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, 

tingkat suku bunga, dan nilai tukar rupiah nilainya konstan, maka 

nilai dari variabel dependen return indeks akan meningkat sebesar 

0.022 

2. Besarnya nilai pada variabel pertumbuhan ekonomi sebesar -0,011 

yang berarti apabila pertumbuhan ekonomi mengalami 

peningkatan sebesar 1 Dollar US maka dapat menyebabkan 

penurunan sebesar 0.011 pada variabel dependennya yaitu return 

indeks. Hal itu apabila faktor variabel independen lainnya 

dianggap konstan. 

3. Nilai tingkat inflasi sebesar 0,003 berarti apabila tingkat inflasi 

mengalami kenaikan sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan 

sebesar 0.003  pada variabel dependennya yaitu return indeks. Hal 

itu apabila faktor variabel independen lainnya dianggap konstan. 
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4. Nilai tingkat suku bunga sebesar -0,080 berarti apabila tingkat 

suku bunga mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan 

menyebabkan penurunan sebesar 0.080 pada variabel dependennya 

yaitu return indeks. Hal itu apabila faktor variabel independen 

lainnya dianggap konstan. 

5. Nilai tukar rupiah sebesar -1.882 berarti apabila nilai tukar rupiah 

mengalami kenaikan sebesar Rp 1 maka akan menurunkan sebesar 

1.882 pada variabel dependennya yaitu return indeks. Hal itu 

apabila faktor variabel independen lainnya dianggap konstan. 

4.4.1 Koefisien Determinasi (R²) 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .593
a
 .351 .291 .0613769 

a. Predictors: (Constant), Kurs, Inflasi, NPI, Suku bunga 

                  Sumber : Data sekunder diolah, 2014 

 

Dengan melihat output tabel hasil uji diatas, diperoleh besarnya nilai 

adjusted R² sebesar 0.291 yang menggambarkan besarnya pengaruh 

variabel independent terhadap variabel dependen yang berarti 29.1% 

variabel return indeks dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen 

yaitu NPI, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar rupiah. Dan 
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sisanya sebesar 70.9% (100% - 29.1%) dijelaskan oleh faktor – faktor 

lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi. 

4.5 Pengujian Hipotesis 

4.5.1 Uji F 

Untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – 

sama terhadap variabel dependen atau terikat, maka harus dilakukan uji 

statistik F agar hasilnya dapat diketahui. Dalam hal ini uji hipotesis 

dilakukan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, 

tingkat suku bunga, dan nilai tukar rupiah secara bersama – sama 

terhadap return indeks sektor properti & real estate. Berikut adalah tabel 

4.10 yang menggambarkan hasil uji F : 

Tabel 4.10 

Hasil Uji F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .088 4 .022 5.824 .001
a
 

Residual .162 43 .004   

Total .250 47    

a. Predictors: (Constant), Kurs, Inflasi, NPI, Suku bunga 

b. Dependent Variable: Return Indeks 

    Sumber : Data sekunder diolah, 2014 
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Pada hasil analisis regresi diatas diketahui signifikansi uji tersebut 

sebesar 0.001 yang berarti lebih kecil dari dasar pengambilan keputusan 

sebesar 5% atau 0.05. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa variabel 

independent secara bersama - sama memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependent. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar 

rupiah secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap return 

indeks sektor property & real estate. 

4.5.2 Uji t 

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas / independen secara individual dalam menerangkan  

variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Jadi, dalam hal ini melalui 

hasil uji t dapat diketahui secara parsial bagaimana pengaruhnya variabel 

indepen den yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku 

bunga, dan nilai tukar rupiah terhadap variabel dependen yaitu return 

indeks. Berikut adalah hasil perhitungan uji t yang terlihat dalam tabel 

4.11 berikut ini : 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .022 .010  2.249 .030 

NPI -.011 .008 -.162 -1.311 .197 

Inflasi .003 .021 .016 .133 .895 

Suku bunga -.080 .258 -.040 -.310 .758 

Kurs -1.882 .428 -.566 -4.396 .000 

a. Dependent Variable: Return Indeks 

      Sumber : Data sekunder diolah, 2014 

 

Setelah dilakukan proses menggunakan program SPSS, diperoleh 

hasil analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen 

yang diketahui bahwa dari empat variabel independen hanya variabel 

kurs yang berpengaruh signifikan terhadap return indeks karena 

mempunyai nilai signifikansi 0.000 yang berarti nilainya lebih kecil dari 

tingkat signifikansi yaitu 0.05 atau 5%. Namun disisi lain variabel 

independen lainnya yaitu NPI, tingkat inflasi, dan tingkat suku bunga 

tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap return indeks 

karena memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari tingkat 

signifikansi 0.05 yaitu masing – masing sebesar 0.197; 0.895; dan 0.758. 

Dari hasil perhitungan Uji t diperoleh kesimpulan bahwa secara parsial 
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hanya variabel nilai tukar rupiah yang memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap return indeks, maka variabel ini dapat digunakan 

untuk memberikan prediksi perubahan return indeks sektor property & 

real estate selama periode penelitian. 

4.6 Pembahasan  

4.6.1 Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap return indeks. 

Melalui hasil perhitungan pada tabel diatas, diperoleh nilai 

signifikansi untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0.197 yang 

berarti nilainya lebih besar dari tingkat signifikansi yang sebesar 5% atau 

0.05. Karena nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi maka 

variabel ini tidak signifikan terhadap return indeks. Dari hasil uji t 

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak 

signifikan dalam memprediksi return indeks sektor properti yang listing 

di Bursa Efek Indonesia.  

Dalam suatu negara, meningkatnya pertumbuhan ekonomi 

merupakan sebuah kinerja perekonomian yang baik dari negara tersebut. 

Setiap negara pasti menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi yang 

baik dalam setiap tahunnya. Tetapi dalam kenyataannya bertolak 

belakang dengan apa yang diharapkan karena sifatnya yang fluktuatif. 

Dari hasil yang telah ditemukan ternyata pertumbuhan ekonomi tidak 

berpengaruh terhadap return indeks sektor property & real estate yang 
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berarti ketertarikan investor mengambil langkah kebijakan untuk 

berinvestasi tidak terpengaruh oleh laju pertumbuhan ekonomi, karena 

dari hasil ini dapat menunjukkan bahwa investor melihat walaupun 

pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan namun hal ini tidak dapat 

dijadikan acuan untuk berinvestasi di sektor  property & real estate. 

Investor bisa mengambil keputusan untuk berinvestasi pada sektor 

lainnya.  Hasil penelitian ini ternyata mendukung hasil penelitian dari 

Kewal (2012) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

4.6.2 Pengaruh tingkat inflasi terhadap return indeks. 

Dari hasil yang telah diketahui pada tabel diatas, diperoleh nilai t 

hitung dari variabel tingkat inflasi sebesar 0.133. Diperoleh juga hasil 

nilai signifikansi sebesar 0.895 yang tentunya nilai ini lebih besar dari 

tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0.05. Berdasarkan hasil uji t tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap return indeks sektor properti yang listing di Bursa 

Efek Indonesia. 

Tingkat inflasi yang tidak memiliki pengaruh pada return indeks 

sektor property & real estate menandakan bahwa investor tidak 

menjadikan tingkat inflasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan 

untuk berinvestasi. Besarnya pengaruh inflasi dalam penelitian ini tidak 

menjadi persoalan yang besar dalam pasar modal. Selain itu, rata – rata 
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tingkat inflasi dalam periode penelitian ini hanya sebesar 0.01. Kecilnya 

rata – rata tingkat inflasi ini tidak terlalu mempengaruhi pasar modal 

terlebih pada sektor property & real estate.  

Hasil penelitian ini telah mendukung hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Kewal (2012) yang menemukan bahwa tingkat inflasi tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap IHSG. Namun hasil penelitian ini 

berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rakasetya (2013) 

yang menemukan bahwa tingkat inflasi berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap harga saham.  

4.6.3 Pengaruh tingkat suku bunga terhadap return indeks. 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel 

tingkat suku bunga sebesar -0.310. Pada nilai signifikansi sebesar 0.758, 

nilai ini menunjukkan bahwa nilai signifikansinya lebih besar dari tingkat 

signifikansi sebesar 5% atau 0.05. Dari hasil uji t tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan 

terhadap return indeks sektor properti yang listing di Bursa Efek 

Indonesia.  

Tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap return indeks bisa 

terjadi karena tingkat suku bunga yang sudah ditetapkan dirasa tidak 

cukup untuk mempengaruhi minat investor dalam keputusannya untuk 

berinvestasi pada sektor property & real estate.  
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Hasil yang diperoleh ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Kewal (2012) yang menemukan bahwa suku bunga SBI tidak 

berpengaruh terhadap IHSG. 

4.6.4 Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap return indeks 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh nilai t 

hitung untuk variabel nilai tukar rupiah sebesar -4.396. Dari hasil 

perhitungan juga diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000 yang apabila 

dibandingkan dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0.05 ternyata 

nilainya lebih kecil. Kesimpulan dari hasil uji t tersebut adalah bahwa 

nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap return indeks sektor 

properti yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap return indeks menunjukkan 

hasil yang negatif dan signifikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa terapresiasinya rupiah mengindikasikan kondisi perekonomian 

dalam negeri sedang bagus sehingga dapat menumbuhkan keinginan 

investor untuk berinvestasi sehingga akan berpengaruh pada naiknya 

harga saham pada sektor property & real estate.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Octafia (2013) yang menemukan bahwa nilai tukar rupiah rupiah 

terhadap dollar berpengaruh negatif dan signifikan dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang terhadap indeks harga saham sektor property & 

real estate. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang 
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dilakukan oleh Kewal (2012) yang menemukan bahwa kurs rupiah 

terhadap dollar Amerika memiliki pengaruh yang  negatif dan signifikan 

terhadap IHSG. 

Berdasarkan hasil analisis melalui data diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil penelitian dengan variabel independen berupa 

pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar 

rupiah secara bersama – sama menunjukkan variabel ini berpengaruh 

signifikan terhadap return indeks sektor property & real estate sebagai 

variabel dependennya. Namun dari hasil uji t yang bertujuan untuk 

mengetahui secara parsial atau individu bagaimana pengaruh variabel 

independent terhadap variabel dependent. Hasilnya menunjukkan bahwa 

dari variabel independen, hanya nilai tukar rupiah saja yang berpengaruh 

signifikan terhadap return indeks sektor property & real estate yang 

listing di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sisanya yaitu pertumbuhan 

ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat suku bunga tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return indeks sektor property dan real estate yang 

listing di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian. 

 

 

 

 

 




