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BAB IV 

ANALISIS DATA & PEMBAHASAN 

4.1 Pengujian Statistik Deskriptif  

Dari analisis deskriptif menggunakan program SPSS 12.0 For Windows didapatkan 

hasil gambaran data sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Pengujian Statistik Deskriptif  

 Descriptive Statistics 
 

  N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Perubahan_Harga_Saha
m 228 139,57 -91,74 47,83 3,7303 16,16085 

Inflasi 228 3,69 5,27 8,96 6,6789 ,82440 
Suku_Bunga_SBI 228 ,23 ,66 ,90 ,7275 ,06776 
Perubahan_Kurs 228 6,24 -3,08 3,16 ,0663 1,85008 
Valid N (listwise) 228           

 
Sumber : Data sekunder yang diolah. 

 Dari tabel di atas menunjukkan jumlah pengamatan (N) sejumlah 228. Nilai 

terendah perubahan harga saham adalah -91,74% dan nilai tertinggi perubahan harga 

saham adalah 47,83% maka range perubahan harga saham adalah 139,57. Nilai 

terendah suku bunga SBI adalah 0,66% dan nilai tertinggi suku bunga SBI adalah 

0,90% maka range suku bunga SBI adalah 0,23. Nilai terendah inflasi adalah 5,27% 

dan nilai tertinggi inflasi adalah 8,96% maka range inflasi adalah 3,69. Nilai terendah 

perubahan kurs adalah -3,08% dan nilai tertinggi perubahan kurs adalah 3,16% maka 

range perubahan kurs adalah 6,24. Variabel dengan standar deviasi terkecil adalah 
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variabel suku bunga SBI yaitu 0,06776 dan standar deviasi terbesar adalah variabel 

perubahan harga saham yaitu 16,16085. 

 

4.2 Pengujian Regresi 

4.2.1 Pengujian Asumsi Klasik 

4.2.1.1 Pengujian Heteroskedastisitas 

Dari analisis uji Glejser menggunakan program SPSS 12.0 For Windows didapatkan 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Pengujian Heteroskedastisitas 

 Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) 42,432 16,136   2,630 ,009 
Inflasi -1,227 1,156 -,086 -1,061 ,290 
Suku_Bunga
_SBI -32,990 14,230 -,190 -2,318 ,021 

1 

Perubahan_
Kurs -,358 ,429 -,056 -,835 ,405 

a  Dependent Variable: absut1 
 
Sumber : Data sekunder yang diolah. 

 Dari hasil uji Glejser akan diketahui tingkat signifikansi masing-masing 

variabel independent terhadap variable dependennya. Hasil yang didapat saat 

pengujian menunjukan terjadi heteroskedatisitas hal ini ditunjukan dengan tingkat 

signifikansi suku bunga SBI hanya sebesar 0,21 atau dibawah α=5%. 
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4.2.1.2 Pengujian Multikoloniearitas 

Dari analisis VIF dan Tolerance menggunakan program SPSS 12.0 For Windows 

didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Pengujian Multikolinearitas  

Coefficients(a) 
 

Collinearity Statistics 
Model 
  
  
  Tolerance VIF 
1 (Constant)     
  Inflasi ,663 1,509 
  Suku_Bunga_SBI ,647 1,545 
  Perubahan_Kurs ,956 1,046 

        a  Dependent Variable: Perubahan_Harga_Saham 
 
 Coefficient Correlations(a) 
 

Model     Perubahan_Kurs Inflasi Suku_Bunga_SBI 
1 Correlations Perubahan_Kurs 1,000 ,144 ,208 
    Inflasi ,144 1,000 ,580 
    Suku_Bunga_SBI ,208 ,580 1,000 
  Covariances Perubahan_Kurs ,332 ,129 2,289 
    Inflasi ,129 2,409 17,209 
    Suku_Bunga_SBI 2,289 17,209 364,964 

a  Dependent Variable: Perubahan_Harga_Saham 
 

Sumber : Data sekunder yang diolah. 

 Dari tabel di atas menunjukkan besar korelasi antara variabel independen 

tampak bahwa variabel inflasi yang mempunyai korelasi cukup tinggi dengan 

variabel suku bunga SBI dengan tingkat korelasi sebesar 0,580 atau sekitar 58%. 

Hasil perhitungan nilai Tolerance tidak ada variabel independen yang memiliki nilai 

Tolerance kurang dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. 
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Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak ada satupun 

variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada multikoloniearitas antar variabel independen dalam model regresi. 

 

4.2.1.3 Pengujian Autokorelasi 

Dari analisis durbin watson menggunakan program SPSS 12.0 For Windows 

didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Pengujian Autokorelasi 

Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,264(a) ,070 ,057 15,69225 1,816 
a  Predictors: (Constant), Perubahan_Kurs, Inflasi, Suku_Bunga_SBI 
b  Dependent Variable: Perubahan_Harga_Saham 

 

Nilai durbin watson yang didapat sebesar 1,816. Dengan nilai signifikansi 5%, jumlah 

variabel independen K = 3, dan N = 228 maka didapatkan nilai tabel durbin watson d-

statistik yaitu DL = 1,728 dan DU = 1,810. Karena 1,810 < 1.816 < 4-1,810 (2,19) 

maka tidak ada autokorelasi positif maupun negatif atau dapat disimpulkan tidak 

terdapat autokorelasi. 
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4.2.2 Pengujian Hipotesis 

4.2.2.1 Pengujian Hipotesis Pertama 

Dari analisis regresi menggunakan program SPSS 12.0 For Windows didapatkan 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Tabel Uji F  

 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Regressio
n 4127,025 3 1375,675 5,587 ,001(a) 

Residual 55159,253 224 246,247     

1 

Total 59286,278 227       
a  Predictors: (Constant), Perubahan_Kurs, Inflasi, Suku_Bunga_SBI 
b  Dependent Variable: Perubahan_Harga_Saham 
Sumber : Data sekunder yang diolah. 

 Dari tabel ANOVA di atas didapat nilai F hitung 5,587 dengan probabilitas 

0,001. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan model regresi 

bisa digunakan untuk memprediksi perubahan harga saham atau dapat dikatakan 

bahwa  hipotesis pertama (H1) diterima, berarti suku bunga, inflasi, dan nilai tukar 

rupiah Indonesia terhadap dollar Amerika secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

harga saham badan usaha yang tergolong dalam JII periode Oktober 2006 - April 

2008. Hal ini menunjukan bahwa harga saham memang dapat dipengaruhi secara 

bersama-sama oleh faktor suku bunga, inflasi, dan nilai tukar rupiah Indonesia 

terhadap dollar Amerika. 

 Harga saham memiliki hubungan dengan suku bunga, inflasi, dan nilai tukar. 

Semakin tinggi suku bunga SBI akan mengakibatkan infestor lebih tertarik 
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berinvestasi pada SBI dan mengakibatkan harga saham menjadi turun. Semakin 

tinggi inflasi maka harga saham juga akan semakin turun karena kenaikan inflasi 

akan menghambat produktifitas dan profitabilitas perusahaan, sedangkan untuk 

hubungan harga saham dengan nilai tukar dengan adanya penurunan nilai tukar mata 

uang dalam negeri dalam kasus ini rupiah, maka perusahaan yang memiliki hutang 

dalam bentuk mata uang asing akan memiliki resiko yang lebih besar dari 

sebelumnya karena beban hutang yang harus dibayarkan menjadi lebih besar dari 

sebelumnya. 

Hasil perhitungan untuk hipotesis pertama didukung oleh penelitian Utami & 

Rahayu (2003) yang menyatakan penelitiannya memperoleh bukti bahwa perubahan 

profitabilitas, suku bunga, inflasi, dan nilai tukar mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap perubahan harga saham badan usaha selama periode krisis 

ekonomi, dan penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2008) dengan hasil penelitian 

bahwa kurs dollar Amerika Serikat, tingkat inflasi, dan tingkat suku bunga SBI  

berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat Indeks Harga Saham Gabungan  

(IHSG). 

 

4.2.2.2 Pengujian Hipotesis Kedua 

Dari analisis regresi menggunakan program SPSS 12.0 For Windows didapatkan 

hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.6 Tabel Uji t  

Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) 25,166 21,663   1,162 ,247 
Inflasi -3,425 1,552 -,175 -2,207 ,028 
Suku_Bunga
_SBI 2,138 19,104 ,009 ,112 ,911 

1 

Perubahan_
Kurs -1,718 ,576 -,197 -2,984 ,003 

a  Dependent Variable: Perubahan_Harga_Saham 
 
 
Sumber : Data sekunder yang diolah. 

 Dari tabel Coefficients(a) dapat dilihat ketiga variabel independen dalam 

model regresi, variabel inflasi dan perubahan kurs signifikan, hal ini dapat dilihat dari 

probabilitas signifikansi untuk variabel inflasi sebesar 0,028 dan variabel perubahan 

kurs sebesar 0,003. Dari hasil yang didapat dapat disimpulkan bahwa variable inflasi 

dan perubahan kurs berpengaruh secara parsial terhadap harga saham badan usaha 

yang tergolong dalam JII periode Oktober 2006 - April 2008. Alasan bahwa variable 

inflasi dan perubahan kurs berpengaruh secara parsial adalah karena probabilitas 

signifikansi kedua variabel tersebut dibawah α=0,05. Mengapa secara partial inflasi 

dan perubahan kurs berpengaruh terhadap harga saham karena pada data penelitian 

yang diperoleh terjadi kenaikan inflasi yang cukup signifikan (dari 6,29 menjadi 8,96) 

walau masih termasuk dalam inflasi rendah. Karena ada kenaikan inflasi maka tingkat 

bunga perbankan naik, maka investor lebih tertarik untuk berinvestasi pada perbankan 
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hal ini yang menyebabkan harga saham mengalami penurunan karena permintaan 

saham dari investor berkurang sedangkan penawaran saham tetap. 

 Nilai tukar juga secara partial mempengaruhi harga saham karena dari data 

penelitian yang diperoleh nilai tukar rupiah terhadap dollar walaupun nilai tukar 

rupiah mengalami peningkatan pada pertengahan periode penelitian hingga Rp 

8818.34/US$ namun pada akhir periode penelitian nilai tukar rupiah kembali 

mengalami penurunan. Karena nilai tukar Rupiah terhadap Dollar mengalami 

penurunan maka investor lebih berminat untuk berinvestasi dalam bentuk mata uang 

asing dalam kasus ini Dollar hal ini yang menyebabkan harga saham mengalami 

penurunan karena permintaan saham dari investor berkurang sedangkan penawaran 

saham tetap. 

 Sedangkan untuk variable suku bunga SBI didapatkan hasil bahwa suku 

bunga SBI tidak berpengaruh secara parsial terhadap harga saham badan usaha yang 

tergolong dalam JII periode Oktober 2006 - April 2008 alasannya karena tingkat 

signifikansinya sebesar 0,911 yang berarti lebih besar dari  α=0,05. Mengapa secara 

partial suku bunga SBI tidak berpengaruh terhadap harga saham hal ini disebabkan 

karena pada data penelitian suku bunga SBI yang di tawarkan perubahannya tidak 

signifikan.  

Hasil perhitungan untuk hipotesis kedua untuk variabel nilai tukar didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Utami & Rahayu (2003) dan Rahayu (2005) yang 

menyatakan bahwa nilai tukar mempunyai pengaruh terhadap perubahan harga saham 

dan untuk variabel inflasi didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Zubaidah 
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(2004), Susilowati (2002) dan Sitorus (2004) yang menyatakan bahwa inflasi 

mempunyai pengaruh terhadap perubahan harga saham. Sedangkan untuk variabel 

suku bunga SBI tidak ada penelitian yang menyatakan bahwa suku bunga SBI tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. 

 

4.2.3 Pengujian Koefisien Determinasi 

Dari analisis regresi menggunakan program SPSS 12.0 For Windows didapatkan 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.7 Pengujian Koefisien Determinasi  

 Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,264(a) ,070 ,057 15,69225 
a  Predictors: (Constant), Perubahan_Kurs, Inflasi, Suku_Bunga_SBI 
Sumber : Data sekunder yang diolah. 

Dari tampilan model summary besarnya adjusted R² adalah 0,057, hal ini 

berarti 5,7% variasi perubahan harga saham dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga 

variabel independen. Sedangkan sisanya (100% – 5,7% = 94,3%) dijelaskan oleh 

sebab-sebab lain baik mikro maupun makro ekonomi selain inflasi, suku bunga SBI, 

dan kurs seperti laba bersih, earning per share, book value, price earning ratio dalam 

periode bulanan, suku bunga deposito, suku bunga obligasi. 
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4.3 Implikasi Manajerial 

 Dari hasil penelitian ini para investor dapat mempertimbangkan kenaikan atau 

penurunan inflasi dan perubahan kurs sebagai indikasi untuk perubahan harga saham 

perusahaan yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index. Jika terdapat penurunan 

inflasi dan perubahan kurs maka investor dapat melakukan investasi karena harga 

saham tidak akan mengalami penurunan yang disebabkan faktor inflasi dan 

perubahan kurs sedangkan jika terjadi kenaikan inflasi dan perubahan kurs maka 

investor lebih baik menunda untuk melakukan investasi karena harga saham akan 

mengalami penurunan yang disebabkan inflasi dan perubahan kurs. 
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