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ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP RETURN 

INDEKS SAHAM INFOBANK15 DI INDONESIA  

PERIODE JANUARI 2017 - DESEMBER 2020 

 

Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan moneter 

terhadap return indeks Infobank15 di Bursa Efek Indonesia. Variabel kebijakan 

moneter mewakili BI-7 Day Repo rate, inflasi, KURS/ nilai tukar, dan indeks 

Dow Jones sebagai proksi perdagangan internasional. Metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda dengan model Partial Adjustment 

Model (PAM) dan menggunakan data sekunder dari bulan Januari 2017 sampai 

dengan Desember 2020. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data 

yang berkaitan dengan kebijakan moneter dari penelusuran data online (web 

searching). Dari data tersebut penulis membahas tentang seberapa signifikan 

pengaruh kebijakan moneter dan indeks Dow Jones sebagai proksi perdagangan 

internasional terhadap return indeks saham Infobank15. Dijelaskan oleh variabel-

variabel lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini. Hasil uji asumsi klasik 

bahwa dari uji multikolieritas tidak terdapat masalah, pengujian normalitas 

residual menunjukkan data terdistribusi normal, uji heteroskedastisitas 

menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah, uji otokorelasi menunjukkan tidak 

terdapat masalah dan uji spesifikasi model menunjukkan bahwa model linier. 

 

Kata Kunci : kebijakan moneter, infobank15 indeks return, bi 7 day repo rate, 

indeks dow jones, regresi berganda. 

 

Abstract 

 

The purpose of this study was to determine the effect of monetary policy on return 

of the Infobank15 index on the Indonesia Stock Exchange. The monetary policy 

variables represent the BI-day repo rate, inflation, exchange rate/exchange rate, 

and the Dow Jones index. The data analysis method used is multiple regression 

analysis with the Partial Adjustment Model (PAM) model and uses secondary 

data from January 2017 to December 2020. Data collection is done by taking data 

related to monetary policy from online data searches (web searching). From these 

data, the author discusses how significant the influence of monetary policy on 

returns of Infobank15 is. The results of the classical assumption test that from the 

multicollinearity test there is no problem, the residual normality test shows the 

data is normally distributed, the heteroscedasticity test shows that there is no 

problem, the autocorrelation test shows there is no problem and the model 

specification test shows that the model is linear. 

 

Keywords : monetary policy, infobank15 return, bi-7 day repo rate, dow jones 

index, multiple regression. 
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1. PENDAHULUAN 

Menurut (Sari, 2019), di era globalisasi hampir semua negara menaruh perhatian 

besar terhadap pasar modal. Dimana pasar modal sendiri memiliki peranan 

strategis bagi penguatan ketahanan ekonomi suatu negara. Hal ini tentunya akan 

mempengaruhi para investor untuk berinvestasi dalam pasar modal khususnya 

Saham. Banyak faktor yang mempengaruhi return saham, diantaranya adalah 

infromasi yang bersifat fundamental maupun teknikal. Penggunaan model 

menjadi sangat penting untuk menilai harga saham dan membantu investor dalam 

merencanakan dan memutuskan investasi secara efektif. 

Agar suatu perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara kompetitif, 

diperlukan modal yang besar untuk mengembangkan usahanya. Bagi perusahaan, 

pasar modal dapat dijadikan sebagai tempat menghimpun dana tambahan untuk 

menjalankan suatu perusahaan sehingga dapat bertahan dan bersaing dengan yang 

lain. Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana 

dengan pihak yang membutuhkan dana melalui perdagangan efek. Ada banyak 

alasan mengapa suatu perusahaan ingin menawarkan sahamnya kepada publik, 

seperti memperbaiki struktur permodalan, mencari tambahan modal untuk 

meningkatkan kapasitas produksi yang terbatas, memperluas wilayah penjualan 

dan mengembangkan hubungan bisnis (Amalya, 2018). 

Pasar modal sangat penting bagi perekonomian suatu negara, karena 

kegiatan jual beli di pasar modal dapat digunakan untuk menentukan daya beli 

seorang investor. Hal ini sering dijadikan sebagai tolak ukur keadaan ekonomi 

suatu negara. Investasi melalui pasar modal selain memberikan hasil, juga 

mengandung risiko. Besar kecilnya risiko di pasar modal sangat dipengaruhi oleh 

keadaan negara khususnya dibidang ekonomi, politik dan sosial. Investasi di pasar 

modal dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor ekonomi maupun faktor non 

ekonomi. Salah satu kondisi yang dapat mempengaruhi aktivitas investasi di pasar 

modal adalah kondisi makroekonomi yang tercermin dari indikator ekonomi 

moneter seperti inflasi dan nilai tukar. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa 

mereka dapat mempengaruhi naik turunnya indeks pasar saham (Sari, 2019). 



3 

Komponen indeks Infobank15 adalah 15 saham yang dipilih dari subsektor 

bank yang terdapat di sektor keuangan. Faktor-faktor fundamental yang menjadi 

kriteria dasar pemilihan komponen indeks Infobank15 adalah rating bank dan 

ukuran Good Corporate Governance yang keduanya dinilai oleh Majalah 

Infobank. Selanjutnya, pemilihan komponen indeks Infobank15 juga 

memperhatikan aktivitas transaksi seperti nilai transaksi, frekuensi transaksi, 

jumlah hari transaksi, kapitalisasi pasar, serta rasio free float saham (Eka Atmaja 

et al., 2021). 

BEI dan Majalah Infobank akan melakukan peninjauan berkala atas 

komponen indeks Infobank15 setiap 6 bulan, yaitu pada bulan Mei dan November 

setiap tahunnya sehingga komponen indeks Infobank15 akan diperbaharui setiap 

awal bulan Juni dan Desember. Berikut pergerakkan indeks saham Infobank15 

selama periode Januari 2017 – Desember 2020. 

 

Gambar 1. Pergerakkan Indeks Infobank15 Januari 2017 – Desember 2020 

 Sumber: Google Finance (diolah) 

Gambar 1 menunjukkan pergerakan indeks saham Infobank15 selama 

periode Januari 2017 sampai Desember 2020. Dari grafik di atas terlihat bahwa 

pada awal diterbitkan bulan Januari 2017 indeks saham Infobank15 sebesar 

616,02 poin. Pada periode berikut indeks saham Infobank15 mengalami 

pergerakan meningkat sebesar 936,69 poin pada bulan Februari 2018, setelah 

mengalami pergerakan meningkat indeks saham Infobank15 terkoreksi menurun 

pada periode mai 2020 sebesar 684,9 poin. Pelemahan ini disebabkan oleh 
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sentimen negatif dari adanya mutasi ataupun varian baru Covid-19. Di sisi lain, 

kasus Covid-19 terus mengalami kenaikan. 

Menurunnya indeks saham Infobank15 tidak berlangsung lama sebab pada 

periode - periode selanjutnya pergerakan indeks Infobank15 menunjukkan tren 

positif hingga pada bulan Januari 2020 sebesar 1041,62 poin di mana secara garis 

besar mengalami pergerakan meningkat walaupun sesekali mengalami fluktuasi 

menurun. Dilihat dari pergerakan indeks saham Infobank15 yang mengalami 

perkembangan signifikan tentu hal tersebut dipengaruhi dipengaruhi berbagai 

faktor.  

Inflasi dapat memiliki efek positif dan negatif pada saham. Banyak faktor 

yang mempengaruhi, seperti kemampuan investor untuk melakukan lindung nilai 

aset dan kebijakan moneter pemerintah. Kenaikan inflasi dari tahun ke tahun tidak 

bisa diprediksi secara pasti. Meski demikian, waktu siklus ekonomi dapat 

digunakan oleh para investor untuk mengukur pengaruh atau dampak inflasi pada 

pengembalian saham. Inflasi yang tidak terduga bisa jadi mengandung informasi 

baru mengenai harga saham di masa depan (Surahman & Mangasa Tua, 2020). 

Perkembangan pasar modal menjadi indikator penting untuk diperhatikan. 

Pemantauan di pasar modal karena merupakan bagian dari sistem keuangan dan 

perbankan merupakan emiten dalam investasi pasar modal. Secara khusus, 

kebijakan moneter dapat mempengaruhi harga saham dalam berbagai cara, 

termasuk tingkat suku bunga (Suriyani & Sudiarta, 2018). 

Tingkat suku bunga merupakan daya tarik bagi investor menanamkan 

investasinya dalam bentuk deposito atau SBI sehingga investasi dalam bentuk 

saham akan tersaingi. Terdapat 2 penjelasan mengapa kenaikan suku bunga dapat 

mendorong harga saham ke bawah. Pertama, kenaikan suku bunga mengubah peta 

hasil investasi. Kedua, kenaikan suku bunga akan memotong laba perusahaan. 

Kenaikan suku bunga akan meningkatkan beban bunga emiten sehingga labanya 

bisa terpangkas. Selain itu, ketika suku bunga tinggi, biaya produksi akan 

meningkat dan harga produk akan lebih mahal sehingga konsumen mungkin akan 

menunda pernbeliannya dan menyimpan dananya di bank. Akibatnya penjualan 

perusahaan menurun. Penurunan penjualan perusahaan dan laba akan menekan 
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harga saham. Perubahan suku bunga bisa mempengaruhi variabilitas return suatu 

investasi. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi harga saham secara terbalik, 

ceteris paribus. Berdasarkan hukum permintaan dan penawaran, jika banyak pihak 

menjual saham, ceteris paribus, maka harga saham akan turun (Mufidah, 2017). 

Dalam rangka memperkuat operasi moneter, pada Agustus 2016, Bank 

Indonesia telah memberlakukan kebijakan suku bunga baru untuk menggantikan 

BI Rate, kebijakan baru tersebut diberi nama BI 7-Days (Reverse) Repo Rate. 

BI7DRR (BI 7-Days Reverse Repo Rate) diberlakukan untuk menggantikan 

kebijakan suku bunga lama dengan alasan dapat memberikan pengaruh yang tepat 

terhadap pasar uang, perbankan, dan juga dapat memberikan pengaruh terhadap 

sektor riil. Dampak utama yang diharapkan dari penggunaan instrumen BI7DRR 

sebagai kebijakan suku bunga baru adalah penguatan sinyal kebijakan moneter, 

dengan pengaruhnya terhadap pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga 

perbankan BI7DRR juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas transmisi 

kebijakan moneter. Dampak ketiga yang diharapkan terjadi dengan penggunaan 

BI7DRR sebagai suku bunga acuan baru adalah terbentuknya pasar keuangan 

yang lebih dalam, khususnya pada transaksi dan pembentukan struktur suku 

bunga di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) (Rusiadi & Novalina, 2017). 

Penentuan kurs rupiah terhadap valuta asing merupakan hal yang penting 

bagi pelaku pasar modal di Indonesia. Fluktuasi kurs yang tidak stabil akan dapat 

mengurangi tingkat kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia. 

Ini tentu akan menimbulkan dampak negatif terhadap perdagangan saham di pasar 

modal, bagi investor asing akan cenderung melakukan penarikan modal sehingga 

terjadi Capital of Flow dan hal ini akan berimbas pada menurunnya harga saham. 

Jika harga saham menurun maka hal ini akan mengakibatkan tingkat return yang 

akan dibagikan juga akan menurun (Marsela, 2014). 

 

2. METODE 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi Partial 

Adjustment Model (PAM) dengan model ekonometrik di modifikasi dari jurnal 

Irfan Rizkiansyah dan Sudaryanto dengan judul penelitian “Pengaruh Variabel 
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Makroekonomi Terhadap Indeks Harga Saham Perbankan Infobank15 Periode 

2015-2019” sebagai berikut: 

                                                      (1) 

dimana: 

IB  : Return Indeks Infobank15 (Point) 

EXR  : Kurs Dollar AS (Rupiah/ USD)  

INF  : Inflasi (%) 

BI7RR  : BI 7 Day Repo Rate (%) 

DJIA : Indeks Dow Jones (Point) 

λ :       

   :     ; konstanta jangka pendek 

      :          ; koefisien regresi jangka pendek 

  :    ; error term jangka pendek 

ε : error term jangka panjang 

t : periode ke t 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data tersebut diperoleh dari web resmi Bank Indonesia, yaitu www.bi.go.id, 

Google finance dan web resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id serta 

instansi-instansi terkait lainnya. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Estimasi Regresi Partial Adjustment Model (PAM) 

Hasil estimasi model jangka pendek atau model estimator PAM beserta uji 

pelengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1. 

 Koefisien regresi       (λ), terlihat sebesar 0,5780 dengan nilai p atau 

probabilitas (signifikansi) empirik statistik t 0,0000 (< 0,05), artinya koefisien 

adjustment (δ) akan memenuhi syarat 0 < δ < 1 dan signifikan. Kedua kondisi ini 

menunjukkan bahwa model terestimasi benar-benar merupakan model jangka 

pendek PAM, yang dapat mempresentasikan keberadaan hubungan teoritik jangka 

panjang antara variabel dependen dan variabel independen, yang terspesifikasi 

sebagai model jangka panjang PAM.  
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Tabel 1. Hasil Estimasi Model Jangka Pendek (PAM) 

   
                                                    
 (0,0012)* (0,3913) (0,0355)** 

                             
 (0,0000)*         (0,0000)* 

R
2
 = 0,9012; DW-Stat. = 2,2715; F-Stat. = 74,8126; Prob. F-Stat. = 0,0000 

Uji Diagnosis 

(1) Multikolinieritas (VIF) 

                                       
                           

(2) Normalitas Residual (Jarque Bera) 

JB(2) = 3,5593; Prob. JB(2) = 0,1686 

(3) Autotokorelasi (Breusch Godfrey) 

2
(3) = 1,6847; Prob. 2

(3) = 0,6403 
(4) Heteroskedastisitas (White) 

2
 (20) = 25,9847; Prob. 2

(20) = 0,1663 

(5) Linieritas (Ramsey Reset) 

F(2,39) = 1,232078; Prob. F(2,39) = 0,3028 

Sumber: Lampiran 1. Keterangan: *Signifikan pada  = 0,01; **Signifikan pada 

 = 0,05; ***Signifikan pada  = 0,10. Angka dalam kurung adalah probabilitas 
empirik (p value) t-statistik. 

 

3.2 Uji Asumsi Klasik 

3.2.1 Uji Multikolinearitas 

Hasil uji multikolinearitas dengan metode VIF (Variance Inflation Factor). Pada 

uji VIF multikolinieritas terjadi apabila nilai VIF variabel independen dalam 

model terestimasi ada yang bernilai > 10. Hasil uji multikolinieritas VIF disajikan 

dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Uji VIF 

Variabel VIF Kriteria Kesimpulan 

EXRt 1,740306 <10 Tidak menyebabkan multikolinieritas 

INFt 3,125998 <10 Tidak Menyebabkan multikolinieritas 

B7RRt 1,472412 <10 Tidak menyebabkan multikolinieritas 

DJIAt 3,295538 <10 Tidak Menyebabkan multikolinieritas 

IBt-1 2,286044 <10 Tidak Menyebabkan multikolinieritas 

 Sumber: Tabel 1 

3.2.2 Uji Normalitas Residual 

Uji Normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Jarque Bera (JB). 

H0 uji B adalah distribusi residual model terestimasi normal; sedangkan HA-nya 
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distribusi residual model terestimasi tidak normal. H0 diterima jika p (p value), 

probabilitas, atau signifikansi empirik statistik JB ≤ α. 

 Dari Tabel 1, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi 

empirik stastistik JB adalah sebesar 0,1686 (> 0,10) maka H0 diterima. 

Kesimpulan yang dapat diambil distribusi residual model terestimasi PAM 

normal. 

3.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji White akan dipakai untuk menguji heteroskedastisitas. H0 uji White adalah 

tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model terestimasi; dan HA-nya 

terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model terestimasi. H0 diterima apabila 

nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik     uji White > α, 

H0 ditolak apabila nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik 

   uji White ≤ α. 

 Dari Tabel 1, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi 

empirik stastistik    uji White sebesar 0.1663 (> 0,10); maka H0 diterima. 

Kesimpulan yang dapat diambil adalah tidak terdapat heteroskedastisitas dalam 

model terestimasi PAM. 

3.2.4 Uji Otokorelasi 

Otokorelasi akan diuji memakai uji Breusch Godfrey (BG). H0 dari uji BG adalah 

tidak terdapat otokorelasi dalam model terestimasi; HA-nya terdapat otokorelasi 

dalam model terestimasi. H0 diterima apabila nilai p (p value), probabilitas atau 

signifikansi empirik statistik    uji BG > α; H0 ditolak apabila nilai p (p value), 

probabilitas atau signifikansi empirik statistik     uji BG ≤ α.  

 Dari Tabel 1, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi 

empirik stastistik    uji BG sebesar 0,6403 (> 0,10); Maka H0 diterima. Dapat 

ditarik kesimpulan tidak terdapat masalah otokorelasi dalam model terestimasi 

PAM. 

3.2.5 Uji Spesifikasi Model 

Ketepatan spesifikasi atau linieritas model akan diuji memakai uji Ramsey Reset. 

Uji Ramsey Reset memiliki H0 spesifikasi model terestimasi tepat atau linier; 

sementara HA-nya spesifikasi model terestimasi tidak tepat atau tidak linier. H0 
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diterima apabila nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik F 

uji Ramsey Reset > α; H0 ditolak apabila nilai p (p value), probabilitas atau 

signifikansi empirik statistik F uji Ramsey Reset ≤ α. 

 Dari Tabel 1, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi 

empirik stastistik F uji Ramsey Reset sebesar 0,3028 (> 0,10); jadi H0 diterima. 

Simpulan, spesifikasi model terestimasi PAM tepat atau linier. 

 

3.3 Uji Kebaikan Model 

3.3.1 Uji Eksistensi Model 

Model eksis apabila seluruh variabel independen secara simultan memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen (koefisien regresi tidak secara simultan 

bernilai nol).  

 Uji Eksistensi Model dalam penelitian ini menggunakan uji F. karena 

terdapat lima variabel independen dalam model terestimasi jangka pendek PAM, 

dengan formulasi hipotesis; H0 : α1 = α2 = α3 = α4 = λ = 0; koefisien regresi secara 

simultan bernilai nol atau model terestimasi tidak eksis dan HA : α1 ≠ α2 ≠ α3 ≠ α4 

terestimasi eksis. H0 akan diterima jika nilai p (p value), probabilitas, atau 

signifikansi empirik statistik F model terestimasi > α.; H0 akan ditolak jika nilai p 

(p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik F model terestimasi ≤ α. 

 Dari Tabel 1, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi 

empirik stastistik F model terestimasi memiliki nila 0,0000 (< 0,01); maka H0 

ditolak, kesimpulan yang dapat diambil adalah model terestimasi PAM eksis. 

3.3.2 Interpretasi Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R-Squared atau R
2
) menunjukkan daya ramal dari model 

terestimasi. Pada Tabel 1 uji interpretasi terlihat nilai R
2
 = 0,9012 artinya 90,12 % 

variabel InfoBank15 (IB) dapat dijelaskan oleh variabel KURS (EXR), Inflasi 

(INF), BI 7-Day Repo Rate (BI7RR), dan Indeks Dow Jones (DJIA). Sisanya 

9,88%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam model estimator 

PAM. 
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3.4 Uji Validitas Pengaruh 

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen 

secara sendiri-sendiri. Uji validitas pengaruh adalah uji t. H0 uji t adalah     , 

variabel independen ke i dalam model terestimasi tidak memiliki pengaruh 

signifikan; dan HA-nya     , variabel independen ke i dalam model terestimasi 

memiliki pengaruh signifikan. H0 akan diterima jika nilai p (p value), probabilitas, 

atau signifikasi empirik statistik t > α, H0 akan ditolak jika nilai p (p value), 

probabilitas, atau signifikasi empirik statistik t ≤ α.  

 Hasil uji validitas pengaruh untuk semua variabel independen dalam model 

terestimasi terangkum pada Tabel 3. 

 

3.5 Interpretasi Pengaruh Variabel Independen 

Berdasarkan uji validasi pengaruh di (Tabel 3) terlihat bahwa variabel independen 

yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap KURS (EXR), BI 7 Day 

Repo Rate (BI7RRR), dan Indeks Dow Jones (DJIA). Variabel Inflasi (INF) tidak 

memiliki pengaruh signifikan. 

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel Sig. t Kriteria Kesimpulan Pengaruh 

EXRt 0,0012 < 0,01 Signifikan pada α = 0,01 

INFt 0,3913 > 0.10  Tidak signifikan 

BI7RRt 0,0355 < 0,05 Signifikan pada α = 0,05 

DJIAt 0,0000 < 0,01 Signifikan pada α = 0,01 

Sumber: Tabel 1 

 Variabel KURS memiliki koefisien regresi jangka pendek dan jangka 

panjang sebesar 0,0418 dan -0,09923. Apabila KURS naik sebesar 1 rupiah return 

indeks harga InfoBank15 akan turun sebesar 0,0 18  atau 0,0418 rupiah dalam 

jangka pendek dan sebesar 0,09923 rupiah dalam jangka panjang. Sebaliknya jika 

KURS turun sebesar 1 rupiah, maka return indeks harga InfoBank15 akan naik 

sebesar 0,0418 persen dalam jangka pendek dan sebesar 0,09923rupiah dalam 

jangka panjang. 

 Variabel Inflasi memiliki koefisien regresi jangka pendek dan jangka 

panjang sebesar 11,33587 dan 26,86651. Apabila Inflasi naik sebesar 1 persen, 
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return indeks harga InfoBank15 akan turun sebesar 11,33587 persen dalam jangka 

pendek dan sebesar 26,86651 persen dalam jangka panjang. Sebaliknya jika 

Inflasi turun sebesar 1 persen, maka return indeks harga InfoBank15 akan naik 

sebesar 11,33587 persen dalam jangka pendek dan sebesar 11,33587 persen dalam 

jangka panjang. 

 Variabel BI 7-Day Repo Rate memiliki koefisien regresi jangka pendek dan 

jangka panjang sebesar 20,17411 dan 47,81353. Apabila BI 7-Day Repo Rate naik 

sebesar 1 persen, return indeks harga InfoBank15 akan turun sebesar 20,17411 

persen dalam jangka pendek dan sebesar 47,81353 persen dalam jangka panjang. 

Sebaliknya jika BI 7-Day Repo Rate turun sebesar 1 persen, maka return indeks 

harga InfoBank15 akan naik sebesar 20,17411 persen dalam jangka pendek dan 

sebesar 47,81353 persen dalam jangka panjang. 

 Variabel indeks Dow Jones memiliki koefisien regresi jangka pendek dan 

jangka panjang sebesar 0,024648 dan 0,05841. Apabila indeks Dow Jones naik 

sebesar 1 poin, return indeks harga InfoBank15 akan turun sebesar 0,024648 poin 

dalam jangka pendek dan sebesar 0,05841 poin dalam jangka panjang. Sebaliknya 

jika indeks Dow Jones turun sebesar 1 poin, maka return indeks harga 

InfoBank15 akan naik sebesar 024648 poin dalam jangka pendek dan sebesar 

0,05841 poin dalam jangka panjang. 

 

3.6 Interpretasi Ekonomi 

3.6.1 Kurs USD-IDR 

Berdasarkan uji regresi, variabel kurs USD-IDR menunjukkan berpengaruh 

signifikan. Artinya variabel kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

return indeks InfoBank15 periode Januari 2016-Desember 2020. Penulis 

menganalisa koefisien hasil ini juga menunjukkan bahwa ketika nilai tukar turun, 

maka investor asing kurang berminat untuk berinvestasi di pasar modal domestik 

karena ketika mata uang domestik dikonversikan ke mata uang negaranya, ia 

merasa rugi sehingga hal ini memicu adanya capital outflow yang berakibat pada 

penurunan return saham. Selain mengubah pandangan investor terhadap emiten 

perbankan, pergerakan nilai tukar dapat menjadi instrumen yang membuat 
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perbankan terganggu karena melemahnya nilai tukar rupiah dan membuat investor 

memilih pasar uang untuk melakukan investasi. 

 Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS menunjukkan kelemahan 

sehingga kekhawatiran investor terlihat melalui penarikan dan pengambilan return 

yang cukup cepat (taking profit). Melemahnya rupiah menjadi sentimen negatif 

bagi para pelaku pasar karena dapat mengurangi volume dan kapitalisasi pasar, 

sehingga nilai tukar selalu menjadi acuan pergerakan saham. Adanya pelemahan 

nilai tukar domestik dapat mengakibatkan kerugian pada pasar modal dalam 

negeri, dimana penurunan nilai tukar akan menyebabkan pasar saham kurang 

diminati. 

 Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh (Apriani et al., 2021) mengatakan bahwa investasi berpengaruh 

positif terhadap return indeks harga InfoBank15. Pada pengaruh variabel kurs 

USD-IDR tidak terlalu besar diakibatkan oleh bank perbankan yang ada pada 

indeks InfoBank15 merupakan bank milik BUMN, BUMD dan Swasta ini tidak 

semuanya beroperasi dengan menggunakan dollar USD. 

3.6.2 Inflasi 

Berdasarkan uji regresi, variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

return indeks Infobank15 periode Januari 2016 - Desember 2020. Inflasi 

merupakan salah satu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi dimana 

harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan dan 

jika terjadi terus menerus, maka akan mengakibatkan pada buruknya kondisi 

ekonomi secara menyeluruh serta mampu mengguncang tatanan stabilitas politik 

suatu negara. Intervensi yang dilakukan pemerintah dalam menangani laju inflasi 

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

tetap menanamkan modalnya di pasar modal.  Perusahaan yang terdaftar di Indeks 

Harga Saham Infobank15 itu adalah perbankan maka tidak ada kaitannya dengan 

daya beli konsumen. Sehingga investor lebih memperhatikan bagaimana cara 

perusahaan menghasilkan laba yang tinggi sehingga akan menghasilkan return 

yang tinggi bagi investor. 
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 Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Eva Yudika (2017) 

mengatakan bahwa inflasi dengan return saham perbankan berpengaruh signifikan 

negatif. Jika inflasi meningkat maka harga saham akan turun sehingga 

berpengaruh negatif terhadap return yang diperoleh nantinya, akibatnya tingkat 

infestasi akan menurun, dan hal ini disebabkan adanya substitusi portofolio, yaitu 

pengalihan investasi dari saham ke investasi yang bebas risiko seperti obligasi 

pemerintah dan Surat Berharga Bank Sentral. 

3.6.3 BI 7-Day Repo Rate 

Variabel BI 7-Day Repo Rate berpengaruh positif signifikan pada return indeks 

harga InfoBank15. Tinggi rendahnya tingkat bunga berpengaruh pada tinggi 

rendahnya harga saham. Pada saat tingkat BI 7-Day Repo Rate tinggi, hal ini 

dapat mempengaruhi para investor untuk menyimpan dana yang dimiliki dalam 

bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Investor cenderung memilih menabung 

karena hasilnya sudah pasti, sehingga saham kurang menarik sehingga indeksnya 

turun, sebaliknya kalau BI 7-Day Repo Rate rendah, investor cenderung memilih 

pasar modal karena peluang keuntungannya lebih besar, sehinngga menyebabkan 

harga saham meningkat. 

 Penelitian ini tidak sejalan dengan penlitian yang dilakukan oleh Alvina & 

Mochammad Nugraha Reza (2020) yang mendapatkan hasil analisa bahwa BI 7-

Day Repo Rate berpengaruh negatif signifikan terhadap return indeks 

InfoBank15. Artinya semakin naik BI 7-Day Repo Rate maka semakin turun 

Indeks Harga Saham Infobank15. Kenaikan Indeks Harga Saham Infobank15 ini 

dapat meningkatkan pula jumlah return investor berupa capital gain sehingga 

investor lebih memilih berinvestasi di pasar modal daripada berinvestasi di 

deposito. 

3.6.4 Indeks Dow Jones 

Variabel indeks Dow Jones berpengaruh positif signifikan pada return indeks 

Infobank15. Pernyatan ini sejalan dengan pernyataan Eva (2017). Dikatakan 

bahwa dalam kasus Dow Jones, saham-saham yang listing di luar negeri akan 

terkena dampaknya. Dengan jatuhnya Dow Jones harga saham Indonesia juga 

akan terkena dampak yang sama. 
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 Selain itu, keadaan krisis di Amerika Serikat turut berpengaruh signifikan 

terhadap pasar modal Indonesia, hal ini dibuktikan melalui pergerakkan Indeks 

Dow Jones yang memberikan respon searah dengan keadaan IHSG sehingga dapat 

dikatakan bahwa pasar modal di Indonesia masih dipengaruhi oleh pasar modal 

asing, jika terjadi shock pada indeks saham besar luar negeri maka investor 

domestik juga akan terkena dampaknya.   

 Bursa saham internasional saling mempengaruhi satu sama lain. Salah satu 

yang cukup berpengaruh adalah bursa asing Dow Jones. Fenomena interaksi ini 

terjadi karena adanya dominasi ekonomi Amerika sehingga secara otomatis akan 

mempengaruhi ekonomi global, adanya kemajuan teknologi komunikasi sehingga 

informasi dapat diperoleh secara cepat dan pelaku pasar dapat mengantisipasi 

setiap perubahan peristiwa yang ada. 

 

4. PENUTUP 

1) Berdasarkan hasil pengolahan data Partial Adjusment Model (PAM) 

menunjukkan koefisien adjustment (δ) variabel IB terletak diantara 0 < δ < 1, 

yaitu sebesar 0 < 0,0000 < 1. Dari hasil tersebut telah membuktikan bahwa 

secara statistic besar δ harus signifikan dengan tanda koefisien adalah positif. 

Maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut benar-benar model 

penyesuaian partial. 

2) Berdasarkan uji asumsi klasik, penelitian ini dinyatakan lolos semua uji. 

3) Berdasarkan uji Koefisien determinasi diperoleh R
2 

IB sebesar 0,9012 artinya 

90,12 % variabel InfoBank15 (IB) dapat dijelaskan oleh variabel KURS 

(EXR), Inflasi (INF), BI 7-Day Repo Rate (BI7RR), dan Indeks Dow Jones 

(DJIA). Sisanya 9,88%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam 

model estimator PAM. 

4) Berdasarkan uji kebaikan model yang dilakukan menunjukkan baha model 

yang dipakai eksis. Artinya secara serempak variabel kurs, BI-7 day repo rate, 

inflasi, dan indeks dow jones berpengaruh signifikan terhadap return indeks 

harga saham Infobank15. 
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5) Berdasarkan uji t yang dilakukan pada return indeks Infobank15 disimpulkan 

variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap return indeks harga saham 

Infobank15. Variabel kurs rupiah terhadap dollar AS berpengaruh signifikan 

positif di regresi jangka pendek sebesar 0,0418 dan berpengaruh negatif di 

jangka panjang sebesar -0,09923. Variabel inflasi berpengaruh positif 

signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, pengaruh dalam 

jangka pendek sebesar 11,33587 persen dan jangka panjang sebesar 26,86651 

persen. Variabel BI 7-Day Repo Rate berpengaruh positif signifikan dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang, pengaruh dalam jangka pendek 

sebesar 20,17411 persen dan jangka panjang sebesar 47,81353 persen. 

Variabel indeks dow jones berpengaruh positif signifikan dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang, pengaruh dalam jangka pendek sebesar 

0,024648 poin dan jangka panjang sebesar 0,05841 poin. 
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