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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 

variabel makroekonomi serta harga minyak dunia terhadap harga saham 

pertambangan yang listing di Jakarta Islamic Index (JII). Data yang digunakan 

adalah data sekunder dalam bentuk data urut waktu (time series) periode bulanan 

dari tahun 2008:01 sampai dengan 2012:12. Metode yang digunakan dalam 

penelitian adalah Engle Granger – Error Correction Model (EG-ECM) untuk 

mengetahui hubungan antara variabel pada jangka pendek dan jangka panjang. 

Pengaruh secara simultan dan parsial diuji menggunakan uji t dan uji F dengan 

bantuan program Eviews 7.1 for Windows. Hasil dari pengujian ini diharapkan 

dapat dijadikan pertimbangan bagi para investor dalam pengambilan keputusan 

investasi dan menambah pengetahuan di bidang keuangan terutama mengenai 

saham dan korelasinya pada variabel makroekonomi. 

 

Kata Kunci : Jakarta Islamic Index (JII), Saham Pertambangan, Engle 

Granger – Error Correction Model, Indikator Makroekonomi 

 
 

1. PENDAHULUAN 

Pasar modal merupakan salah satu indikator kemajuan perekonomian 

suatu negara, hal ini dilihat dari perannya yang sangat penting bagi 

perekonomian yaitu sebagai sarana pendanaan usaha dan sebagai sarana 

investasi bagi masyarakat pemodal. Perkembangan pesat pasar modal tidak 

lepas dari keikutsertaan para investor dalam mempercayakan pengelolaan 

dananya pada emiten yang bergabung dalam pasar modal. Keuntungan yang 

diperoleh dari kedua pihak inilah yang membuat pasar modal terus 

berkembang, sehingga pada bilangan tahun 2007 IHSG dinobatkan sebagai 

indeks dengan kinerja terbaik setelah Indeks Saham di China.  

Seiring dengan kemajuan pesatnya, industri pasar modal pun mulai 

membentuk pasar modal syariah yang diawali dengan diluncurkannya 
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reksadana syariah pada tahun 1997. Kemudian pada tahun 2000 dibentuklah 

indeks saham syariah yang diberi nama Jakarta Islamic Index (JII) yang 

memuat 30 saham yang diseleksi berdasarkan kriteria syariah serta rasio 

keuangan yang telah ditentukan.  

Secara umum, perubahan harga saham di pasar modal sangat 

dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro sebagaimana yang dinyatakan oleh 

Mishkin (2008) dalam teori portofolionya, bahwa faktor yang mempengaruhi 

permintaan surat berharga adalah variabel makroekonomi seperti inflasi, suku 

bunga dan nilai tukar. Sedangkan penawaran surat berharga dipengaruhi oleh 

profitabilitas perusahaan, inflasi yang diharapkan dan aktivitas pemerintah. 

Selain dari variabel makroekonomi, sektor energi juga memiliki pengaruh 

penting bagi perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

kapitalisasi perusahaan tambang yang tercatat di BEI sebesar 15,7%, transaksi 

perdagangan saham selama dua tahun terakhir di dominasi oleh sektor 

pertambangan sebesar 22% dan meningkat pada 2012 menjadi 26,41%. 

Peningkatan volume transaksi ini disebabkan adanya kenaikan pada harga 

minyak mentah yang menyebabkan meningkatnya harga komoditas batubara 

dan hal ini mempengaruhi harga sahamnya di bursa. 

Fluktuasi harga minyak mentah pada bilangan tahun 2008 ditengarai 

menjadi penyebab berguncangnya keadaan pasar di seluruh dunia. Pada 

Februari 2008, harga minyak melesat naik hingga mencapai US$ 147,27 per 

barel di bulan Juli. Namun, ini tidak berlangsung lama karena pada Agustus 

harga minyak jatuh disebabkan melemahnya permintaan di zona Euro dan 

China. Situasi ini berdampak buruk bagi pasar modal Indonesia, IHSG 

mengalami penuruna sebesar 62 poin dan ditutup di level 2133,92 pada 11 

Agustus 2008. Kemudian pada 12 Agustus 2008, IHSG kembali terkoreksi 

sebesar 76,43 poin. Pergerakan IHSG yang memburuk ini disebabkan adanya 

penurunan tajam pada indeks di sektor pertambangan sebesar 161,99 poin 

pada penutupan perdagangan Selasa 12 Agustus 2008. Hal ini membuktikan 

bahwa sektor pertambangan sangat rentan terhadap pergerakan harga minyak 

mentah dunia (www.kompas.co.id). 

http://www.kompas.co.id/


Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya 

pengaruh dari variabel makroekonomi dan harga minyak dunia terhadap 

Jakarta Islamic Index sektor pertambangan.  

2. LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Tingkat suku bunga merupakan tingkat bunga deposito bank-bank 

pemerintah bulanan (Mankiw, 2003). Secara teori, tingkat suku bunga dan 

harga saham memiliki hubungan yang negatif (Tandelilin, 2001). Tingkat 

bunga yang terlalu tinggi akan mempengaruhi aliran kas perusahaan, serta 

meningkatkan biaya modal yang ditanggung perusahaan, hal ini akan 

mempengaruhi perolehan dividen saham yang membuat investor cenderung 

mengalihkan dana investasinya pada instrumen pasar uang dengan tingkat 

bunga yang tinggi. 

Demikian pula pada Inflasi, peningkatan inflasi secara relatif 

merupakan sinyal negatif bagi investor di pasar modal (Tandelilin, 2001). 

Inflasi akan meningkatkan pendapatan dan biaya produksi perusahaan. Jika 

peningkatan biaya produksi lebih tingii dari peningkatan harga yang dpat 

dinikmati perusahaan maka profitabilitas perusahaan akan menurun, hal ini 

lah yang menyebabkan investor enggan menanamkan dana investasinya di 

perusahaan tersebut sehingga harga saham di bursa menurun.  

Hubungan antara nilai tukar rupiah dan harga saham dapat dilihat dari 

teori yang dinyatakan oleh Dornbusch (2008) bahwa pergerakan mata uang 

akan mempengaruhi laba perusahaan, terlebih pada perusahaan yang 

menggunakan bahan baku impor. Ketika trend rupiah mengalami kenaikan, 

perusahaan akan mengalami kenaikan pada biaya produksi dimana hal ini lah 

yang menyebabkan turunnya harga saham di bursa. Penyebabnya adalah 

menurunnya perolehan dari saham yang menyebabkan permintaan pada 

saham tersebut berkurang, sehingga harga saham turun. 

Di Indonesia, usaha untuk melakukan investasi pada saham syariah 

diwujudkan dengan adanya indeks syariah yang diwakili Jakarta Islamic 

Index. Indeks ini telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI serta PT. 



BEI dan PT. Danareksa Investment Management. Saham yang menjadi 

komponen dari pada JII akan diseleksi terlebih dahulu dengan kriteria sebagai 

berikut (Nafik, 2009) : 

- Memilih saham dengan core business yang tidak bertentangan dengan 

prinsip hukum Islam dan sudah tercatat lebih dari tiga bulan. 

- Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah 

tahunan terakhir yang memiliki kewajiban aktiva maksimal 90%. 

- Memilih 60 saham dari susunan di atas berdasarkan urutan rata-rata 

kapitalisasi pasar selama satu tahun terakhir. 

- Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata 

nilai perdagangan selama satu tahun terakhir. 

Sedangkan saham yang masuk dalam kategori syariah adalah yang memenuhi 

kriteria berikut ini : 

- Tidak melakukan kegiatan bisnis yang dilarang oleh syariat Islam 

- Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan 

barang dan jasa dan perdagangan dengan penawaran dan permintaan 

palsu. 

- Tidak melebihi rasio keuangan sebagai berikut : 

a. Total hutang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak 

lebih dari 82%. 

b. Total pendapatan non hal dibandingkan dengan total pendapatan tidak 

lebih dari 10%. 

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Adebiyi et. al (2009) 

mengenai hubungan kausalitas antara perubahan harga minyak dan nilai tukar 

terhadap pasar modal di Nigeria. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan kausalitas yang signifikan dan negatif antara fluktuasi harga 

minyak dengan harga saham di bursa. 

Ardian Agung W. (2010) melakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh antara suku bunga, harga minyak, harga emas dan indeks saham di 

Jepang dan Amerika terhadap IHSG, dan mendapatkan kesimpulan bahwa 



seluruh variabel berpengaruh positif terhadap IHSG kecuali variabel suku 

bunga. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wastriati (2010) dengan judul 

Analisis Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Nilai Jakarta Islamic 

Index dan mendapatkan kesimpulan pada jangka pendek hanya variabel PDB 

yang berpengaruh signifikan terhadap JII sedangkan pada jangka panjang, 

seluruh variabel saling mempengaruhi nilai JII.  

Septian Prima P (2012) dengan penelitiannya yang berjudul Analisis 

Pengaruh Tingkat Inflasi, Harga Minyak Dunia, Harga Emas dan Kurs 

Rupiah Terhadap Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia 

menyimpulkan bahwa tingkat inflasi dan kurs memiliki pengaruh signifikan 

dan negatif pada JII, sedangkan harga minyak memiliki pengaruh positif pada 

JII. Sementara itu, harga emas tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pergerakan JII. 

Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah : 

1. Ho : Terdapat hubungan negatif antara suku bunga SBI dengan harga 

saham sektor pertambangan di JII 

Ha : Tidak terdapat hubungan negatif antara suku bunga SBI dengan 

harga saham sektor pertambangan di JII 

2. Ho   : Terdapat hubungan negatif antara inflasi dengan harga saham 

sektor pertambangan di JII 

Ha : Tidak terdapat hubungan negatif antara inflasi dengan harga 

saham sektor pertambangan di JII 

3. Ho : Terdapat hubungan negatif antara nilai kurs dengan harga saham 

sektor pertambangan di JII 

Ha : Tidak terdapat hubungan negatif antara nilai kurs dengan harga 

saham sektor pertambangan di JII 

4. Ho : Terdapat hubungan positif antara harga minyak dunia dengan 

harga saham sektor pertambangan di JII 

Ha : Tidak terdapat hubungan positif antara harga minyak dunia 

dengan harga saham sektor pertambangan di JI 



3. METODE PENELITIAN  

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Engle 

Granger – Error Correction Model (EG-ECM). Model koreksi kesalahan 

yang mampu meliputi banyak variabel dalam menganalisis fenomena 

ekonomi jangka panjang serta mengkaji konsistensi model empiris dengan 

teori ekonomi. Penurunan model dinamis Engle Granger – Error Correction 

Model (EG-ECM) dilakukan dengan Autoregressive Distributed Lags (ADL) 

dengan cara memasukkan variabel kelambanan dalam model Secara umum, 

dapat dituliskan sebagai berikut : 

1. Jangka Panjang  

logHS = β0 + β1IHK + β2 SBI + β3 logKurs + β4 logWTI + Ut 

2. Jangka Pendek 

Penurunan model jangka pendek : 

Δyt = lagged (Δy, Δx) – λUt-1 + εt  0<λ<1 

Dimana Ut adalah residual regresi kointegrasi dan  λ merupakan parameter 

penyesuaian jangka pendek. Pendekatan ini konsisten dengan Granger 

Representation Theorem, yaitu jika xt dan yt berkointegrasi, maka residual 

regresi Ut juga akan stasioner. Menurut Engle – Granger dalam Setyowati 

(2004), estimasi model dinamis dengan pendekatan ini memerlukan dua 

tahapan (Two Stage Procedure Engle Granger Error Correction Model). Jika 

dimisalkan persamaan regresi kointegrasi yang diestimasi adalah :  

logHSt = β0 + β1IHKt + β2 SBIt + β3 logKurst + β4 logWTIt + Ut 

Dengan residual kointegrasinya  

Ut = logHSt - β0 + β1IHKt + β2 SBIt + β3 logKurst + β4 logWTIt 

Maka pengujian yang dilakukan sebagai berikut (Setyowati, 2004) :  

- Tahap pertama, mengestimasi parameter jangka panjang. Hal ini 

dilakukan dengan melakukan regresi persamaan kointegrasi 

logHSt = β0 + β1IHKt + β2 SBIt + β3 logKurst + β4 logWTIt + Ut 

Jika logHSt dan IHKt berkointegrasi, maka koefisien parameter jangka 

panjang β0 dan  β1 akan konsisten. 

- Tahap kedua melakukan estimasi terhadap persamaan:  



Δyt = lagged (Δy, Δx) – λUt-1 + εt   

Banyaknya lag yang digunakan dalam estimasi jangka pendek ini 

dapat diketahui dengan metode general to spesific yang dikembangkan oleh 

Hendry yang biasa disebut Hendry’s General Specific Modeling (HGSM). 

Pada tahap ini estimasi λ dan parameter jangka pendek lainnya dapat 

diperoleh dari persamaan EG-ECM berikut :  

ΔlogHS =  β0 + Ʃ  αij ΔIHKt-1 + Ʃ  βij ΔSBIt-1 + Ʃ  δij ΔlogKurst-1 + Ʃ  ζij 

ΔlogWTIt-1 + λ ECT 

Dimana : ECT = Ut-1 

Melalui two stage procedure EG-ECM tersebut, maka akan diperoleh 

nilai estimasi jangka panjang maupun jangka pendek. Jadi hasil persamaan 

penurunan jangka pendek sebagai berikut: 

ΔlogHSt = β0 + β1ΔIHKt-1 + β2ΔSBIt-1 + β3ΔlogKurst-1 + β4ΔlogWTIt-1 + 

β5ECT  

Sebelum dilakukan estimasi uji EG-ECM, terlebih dahulu dilakukan 

uji stasioneritas untuk mngetahui apakah data stasioner menggunakan uji 

Augmented Dickey Fuller (ADF). Jika ternyata seluruh variabel tidak 

stasioner maka dilanjutkan uji kointegrasi menggunakan uji Engle Granger 

Cointegration. Setelah antara variabel independen tersebut diketahui 

berkointegrasi, maka dapat dilakukan estimasi jangka pendek dan jangka 

panjang menggunakan EG-ECM dan dilakukan pengujian asumsi klasik yaitu 

uji heteroskedastisitas, uji normalitas residual, uji autokorelasi, serta uji 

spesifikasi model.  

4. HASIL PENELITIAN 

Pada pengujian uji stasioneritas menggunakan uji Augmented Dickey 

Fuller dengan nilai AIC minimum dan taraf signifikansi α = 0,01, didapatkan 

hasil seluruh variabel tidak stasioner seperti pada tabel 1.1 sebagai berikut,  

    Tabel 1.1  

      Hasil Uji Akar Unit 

 

Variabel Model ADF Test ADF 1%      AIC        Ket 

LogHS 1.2 -1.541836 -3.546099 -0.827779 Tidak Stasioner 



LogKurs 1.3 -2.612051 -4.130526 -4.297388 Tidak Stasioner 

LogWTI 1.3 -3.794733 -4.127338 -2.008231 Tidak Stasioner 

SBI 1.3 -3.070590 -4.124265 -1.390800 Tidak Stasioner 

IHK 1.3 -3.140309 -4.121303 6.651929 Tidak Stasioner 

Sumber : Data Sekunder yang diolah 

Sebagai konsekuensi dari tidak stasionernya seluruh variabel, maka 

dilanjutkan uji kointegrasi dengan hasil estimasi sebagai berikut, 

Tabel 1.2 

Hasil Uji Kointegrasi 

 

         Variabel                    Prob.tau-Statistik 

Resid(1)                 0.0023 

 Sumber : Data Sekunder yang diolah 

Hasil dari pengujian uji kointegrasi menunjukkan bahwa kombinasi antara 

dua atau lebih variabel telah terkointegrasi. 

Selanjutnya uji pengaruh jangka panjang dan jangka pendek 

menggunakan EG-ECM, dan didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 1.3 

Estimasi Jangka Panjang EG-ECM 

 

Variabel Koefisien t-Statistik Probabilitas 

C 38.78807 9.422827 0.0000 

Log(Kurs) -3.166468 -7.686342 0.0000 

Log(WTI) 0.144688 1.204902 0.2334 

IHK -0.000287 -0.188728 0.8510 

SBI -0.136772 -7.300734 0.0000 

R-squared                       0.892439 

Adjusted R-squared       0.884616 

F-statistic                       114.0840 

Prob(F-statistic)             0.000000 

Hasil Uji Asumsi Klasik : 

Heteroskedastisitas : 

χ
2 
(14) = 25.90408        Prob. = 0.0266 

Otokorelasi : 

χ
2 
(2) = 4.807549          Prob. = 0.0904 

Normalitas Residual : 

Jarque Bera = 172.8306  Prob. = 0.00000 

Spesifikasi Model : 

F-statistik = 2.565287     Prob. = 0.0864 

Sumber : Data Sekunder yang diolah  

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua 

variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap harga 



saham pertambangan di JII pada jangka panjang yaitu variabel Kurs dan 

Tingkat Suku Bunga SBI. Hal ini dilihat dari nilai probabilitas t-statistik dari 

kedua variabel yang lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0,01 yaitu 0.0000 

untuk Kurs dan 0.0000 untuk Tingkat Suku Bunga. Nilai koefisien dari kedua 

variabel yang negatif, menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki 

hubungan yang berlawanan dengan harga saham pertambangan di JII. Artinya 

setiap terjadi perubahan sebesar 1 persen pada Kurs dan Tingkat Suku Bunga 

SBI maka harga saham pertambangan di JII akan mengalami perubahan 

sebesar 3.166468 persen dan 0.136772 persen dengan arah perubahan yang 

berlawanan dengan perubahan harga saham pertambangan di JII. Hasil 

penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Kewal (2012) 

bahwa kurs memiliki pengaruh pada harga saham.  

Untuk hasil dari pengujian asumsi klasik, dapat dilihat bahwa dalam 

model terdapat masalah heteroskedastisitas dan distribusi Ut tidak normal. 

Namun, tidak terjadi masalah otokorelasi dan spesifikasi model linier. Nilai 

probabilitas F-statistik (validitas pengaruh) sebesar 0.000000 (lebih kecil dari 

α = 0,01) menunjukkan bahwa secara serempak seluruh variabel berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham pertambangan. Kemudian untuk nilai R-

squared sebesar 0.892439 menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam model 

dapat menjelaskan variasi harga saham pertambangan di JII sebesar 89,24 

persen sisanya 10,76 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 

Selanjutnya pada estimasi jangka pendek, didapatkan hasil sebagai 

berikut : 

 Tabel 1.4 

Estimasi Jangka Pendek EG-ECM 

 

Variabel Koefisien t-Statistik Probabilitas 

C 0.003605 0.217446 0.8287 

DLog(Kurs) -3.025437 -3.881591 0.0003 

DLog(WTI) 0.393555 2.113674 0.0391 

ECT -0.783892 -4.790333 0.0000 

R-squared                       0.393266 

Adjusted R-squared       0.360171 

F-statistic                       11.88309 

Prob(F-statistic)             0.000004 



Hasil Uji Asumsi Klasik : 

Heteroskedastisitas : 

χ
2 
(14) = 47.23528       Prob. = 0.0000 

Otokorelasi : 

χ
2 
(2) = 1.128721           Prob. = 0.5687 

Normalitas Residual : 

Jarque Bera = 109.4247 Prob. = 0.00000 

Spesifikasi Model : 

F-statistik = 11.06125     Prob. = 0.0001 

 Sumber : Data Sekunder yang diolah 

Berdasarkan hasil output pengujian jangka pendek diatas, dapat 

diambil kesimpulan bahwa terdapat dua variabel yang signifikan yaitu Kurs 

dan Harga Minyak. Hal ini dilihat dari nilai probabilitas kedua variabel yang 

lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0,01 yaitu 0.0003 pada variabel Kurs 

dan 0.0000 pada variabel Harga Minyak. Variabel kurs memiliki hubungan 

negatif yang ditunjukkan dari koefisien dari variabel yang negatif, yang 

berarti setiap terjadi perubahan sebesar 1 persen maka harga saham 

pertambangan akan mengalami perubahan sebesar 3,025437 persen dengan 

perubahan yang berlawanan arah, sedangka harga minyak memiliki pengaruh 

positif yang signifikan yang ditunjukkan dengan nilai koefisien variabel. 

Artinya, ketika terjadi perubahan sebesar 1 persen pada Harga minyak, maka 

harga saham pertambangan di JII akan berubah sebesar 0.393555 persen 

dengan perubahan yang searah dengan perubahan harga saham. Koefisien 

error correction term sebesar -0.783892 menunjukkan bahwa kecepatan 

penyesuaian (speed of adjustment) harga saham pertambangan di JII adalah 

0,78 persen per tahun.  

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa dalam model 

terjadi masalah heteroskedastisitas, distribusi Ut tidak normal, serta model 

yang digunakan tidak linier namun tidak terjadi otokorelasi. Untuk nilai R-

squared sebesar 0.393266 maka dapat di artikan bahwa 39,32 persen variasi 

dari variabel harga saham pertambangan di JII dapat dijelaskan oleh variabel 

independen dalam model, sedangkan sisanya 60,68 persen dijelaskan oleh 

varibel diluar model. Nilai probabilitas F-statistik yang diperoleh sebesar 



0.000004 menunjukkan bahwa secra serempak seluruh variabel berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham pertambangan.  

5. KESIMPULAN 

a. Kesimpulan  

1. Hasil estimasi jangka panjang menunjukkan bahwa hanya terdapat 

dua variabel yang berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan 

yang negatif pada harga saham pertambangan di JII yaitu variabel 

Kurs dan Tingkat Suku Bunga SBI sehingga tiap terjadi kenaikan 

pada kedua variabel tersebut maka harga saham pertambangan di JII 

akan turun. 

2. Hasil estimasi jangka pendeknya menunjukkan bahwa terdapat dua 

variabel yang mempengaruhi harga saham pertambangan yaitu  Kurs 

dan Harga minyak, namun keduanya mempunyai hubungan yang 

bervariasi. Kurs mempunyai hubungan negatif dengan harga saham 

pertambangan sedangkan harga minyak mempunyai hubungan yang 

positif dengan harga saham pertambangan dimana ketika harga 

minyak meningkat maka harga saham pertambangan pun naik. 

3. Hasil dari estimasi uji asumsi klasik pada jangka pendek disimpulkan 

tidak terdapat masalah autokorelasi namun terjadi heteroskedastisitas, 

distribusi Ut tidak normal serta model yang digunakan dalam 

penelitian tidak linier. Sedangkan dalam jangka panjang, disimpulkan 

bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi, dan model yang 

digunakan linier namun terjadi masalah heteroskedastisitas dan 

distribusi Ut tidak normal.  

b. Saran 

1. Pemerintah diharapkan dapat lebih meningkatkan investasi di bidang 

pertambangan serta menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan 

ekspor komoditas tambang ke negara lain. 

2. Dalam jangka panjang, pemerintah diharapkan dapat memantau 

kestabilan tingkat suku bunga SBI dan nilai tukar rupiah, karena 



keduanya memiliki pengaruh yang signifikan dalam perubahan harga 

saham pertambangan di bursa.  
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