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ABSTRAK 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh nilai tukar (kurs) 
dolar Amerika (US$/Rp), inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan jumlah uang beredar 
M2 terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), baik berpengaruh secara 
individu maupun berpengaruh secara bersama-sama serta mengetahui variabel 
independen manakah yang paling domina berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2006-2010, 
sehingga investor dapat mempertimbangkan resiko dengan adanya perubahan-
perubahan kurs, inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan jumlah uang beredar M2 dalam 
berinvestasi di saham gabungan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan lebih berhati-hati 
dalam mengambil keputusan.  
 Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari 
Bank Indonesia berupa laporan tahunan Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan 
Keuangan Indonesia (SEKI), hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil 
dari Jakarta Stock Exchange (JSX) dengan sampel berjumlah 60 data dari data 
bulanan masing-masing variabel, dan terdapat 24 data yang mengandung outlier 
sehingga data diubah menjadi 36 data. Teknik analisis dalam penelitian ini 
menggunakan uji asumsi klasik dan menggunakan alat uji analisis regresi berganda 
yaitu uji t, uji F, dan koefisien beta. 
 Hasil analisis data diketahui model yang digunakan sudah baik, karena 
terbebas dari pelanggaran asumsi klasik. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa nilai 
tukar (kurs) dolar Amerika, dan tingkat suku bunga SBI berpengaruh negatif dan 
signifikan, sedangkan inflasi dan jumlah uang beredar M2berpengaruh positif 
terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Selain itu nilai tukar (kurs) dolar 
Amerika, inflasi, tingkat suku  bunga SBI, dan jumlah uang beredar M2 berpengaruh 
secara bersama-sama terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode waktu 2006-2010, dengan variabel 
dominan yang mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah nilai 
tukar (kurs) dolar Amerika. 
 
Kata kunci: Nilai tukar (kurs) dolar Amerika (US$/Rp), Inflasi, Tingkat suku bunga 

SBI, Jumlah uang beredar M2, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 
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I. PENDAHULUAN 

Pasar modal merupakan salah satu unsur yang memegang peran penting dalam 

sistem keuangan dan perekonomian suatu negara, Sirait dan D. Siagian 

(2002).Semenjak krisis ekonomi menghambat Indonesia pada tahun 1997, kinerja 

pasar modal mengalami penurunan tajam bahkan diantaranya mengalami 

kerugian.Krisis ekonomi juga menyebabkan variabel-variabel ekonomi seperti suku 

bunga, inflasi, nilai tukar, jumlah uang beredar maupun pertumbuhan ekonomi 

mengalami perubahan yang cukup tajam. 

Proses globalisasi menyebabkan sebagian besar Negara menaruh perhatian 

besar terhadap pasar modal karena memiliki peran penting dan strategi bagi 

ketahanan ekonomi suatu Negara. Tetapi pasar modal mempunyai karakteristik yang 

mudah panik dan rentang terhadap perubahan yang terjadi di bidang lainnya, seperti 

bidang sosial politik dan keamanan (Andy W,2005) 

Untuk melihat perkembangan pasar modal Indonesia salah satu indikator yang 

sering digunakan adalah IHSGyang merupakan salah satu indeks pasar saham yang 

digunakan oleh BEI. 

Adanya penurunan IHSGdipengaruhi oleh beberapa faktor makroekonomi 

seperti nilai tukar (kurs), inflasi,tingkat suku bunga SBI, danjumlah uang beredar. 

Dalam perkembangannya kurs valas yang ditunjukkan juga telah mengalami 

fluktuasi, di mana variabel kurs valas cenderung mengalami penguatan di tahun 

2006–2010.Menguatnya nilaitukar rupiah dipengaruhi oleh sentimen positif baik 

regional maupun internasional Hidayat (2007). 

Terkendalinya laju inflasi memberikan ruang gerak bagi penurunan suku 

bunga.Dari tahun 2006-2010 rata-rata tingkat suku bunga mengalami penurunan, ini 

berarti bahwa investor memiliki peluang untuk berinvestasi dalam bentuk saham 

sehingga semakin rendah tingkat suku bunga SBI. 

Jumlah uang beredar M1 (narrow money) maupun M2 (broad money) 

mengalami peningkatan jumlah dari Januari 2006 hingga Juni 2010, dengan 

persentase pertumbuhan yang berfluktuasi.Penguatan nilai tukar rupiah yang disertai 
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dengan terkendalinya pertumbuhan uang primer turut membantu pengendalian 

kenaikan harga rata-rata barang dan jasa yang ditandai dengan nilai inflasi yang 

berfluktuasi yang cenderung menurun. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

dalam mengenai perubahan harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).Maka peneliti 

mengambil judul “Analisis Pengaruh Nilai Tukar (Kurs) Dolar Amerika / Rupiah 

(US$/ Rp), Inflasi, Tingkat Suku Bunga SBI, dan Jumlah Uang Beredar M2 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Periode 2006-2010”. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah variabel nilai tukar (kurs) dolar Amerika berpengaruh terhadap 

variabel dependen IHSG di BEI tahun 2006–2010? 

2. Apakah variabel inflasi berpengaruh terhadap variabel dependen IHSG di 

BEI tahun 2006–2010? 

3. Apakah variabel tingkat suku bunga SBI berpengaruh terhadap variabel 

dependen IHSGdi BEI tahun 2006–2010? 

4. Apakah variabel jumlah uang beredar (M2) berpengaruh terhadap variabel 

dependen IHSG di BEI tahun 2006–2010? 

5. Apakah variabel nilai tukar (kurs) Amerika, inflasi, tingkat suku bunga SBI, 

dan jumlah uang beredar (M2) berpengaruh bersama-sama secara signifikan 

terhadap variabel dependen IHSGdi BEI tahun 2006–2010? 

6. Manakah variabel independen yang paling dominan berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen IHSG di BEI tahun 2006–2010? 

Tujuan Penelitian 

Bertolak pada latar belakang permasalahan diatas maka tujuan dari 

diadakannya penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh variabel nilai tukar (kurs) dolar Amerika 

terhadap variabel IHSG diBEI tahun 2006–2010. 

2. Untuk mengetahui pengaruh variabel inflasi terhadap variabel IHSGdi BEI 

tahun 2006–2010. 

3. Untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat suku bunga SBI terhadap 

variabel IHSG di BEI tahun 2006–2010. 

4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah uang beredar (M2) terhadap variabel 

IHSG di BEI tahun 2006–2010. 

5. Untuk mengetahui pengaruh bersama-sama secara signifikan nilai tukar 

(kurs) Amerika, inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan jumlah uang beredar 

(M2) terhadap variabel IHSGdi BEI tahun 2006–2010. 

6. Untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan berpengaruh 

terhadap variabel IHSG di BEI tahun 2006–2010. 

 

II.  LANDASAN TEORI 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Indeks harga adalah suatu angka yang digunakan untuk melihat perubahan 

mengenai harga dalam waktu dan tempat yang sama ataupun berlainan. Indeks adalah 

ukuran statistik yang biasanya digunakan menyatakan perubahan- perubahan 

perbandingan nilai suatu variabel tunggal atau nilai sekelompok variabel. Menurut 

Jogiyanto (2000), IHSGmerupakan  angka indeks harga saham yang sudah disusun 

dan dihitung sehingga menghasilkan trend, di mana angka indeks adalah angka yang 

diolah sedemikian rupa sehingga dapat digunakan membandingkan kejadian yang 

dapat berupa perubahan harga saham dari waktu ke waktu. Untuk mengetahui 

besarnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), digunakan rumus sebagai berikut 

(Anoraga dan Pakarti, 2001: 102) 

100x
Ho

Ht
IHSG

∑
∑=  
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Nilai Tukar  

Nilai tukar rupiah atau disebut juga dengan kurs rupiah adalah perbandingan 

nilai atau mata uang rupiah dengan mata uang lain. Jadi nilai tukar rupiah merupakan 

nilai mata uang rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang Negara lain. Misalnya 

nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, nilai tukar rupiah terhadap Euro, dan 

sebagainya.  Perdagangn antarnegara di mana masing- masing Negara mempunyai 

alat tukarnya sendiri mengharuskan adanya perbandingan nilai suatu mata uang 

dengan mata uang lainnya, yang disebut kurs valuta asing atau kurs (Salvatore, 2008). 

Kurs  merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi aktivitas di pasar 

saham maupun pasar uang karena investor cenderung akan berhati-hati untuk 

melakukan investasi. Menurunnya kurs rupiah terhadap mata uang asing khususnya 

dolar Amerika memiliki pengaruh negatif terhadap ekonomi dan pasar modal 

(Sitinjak dan Kurniasari, 2003).  

Inflasi 

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan 

terus menerus (Sukirno, 2002). Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau 

dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau 

menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono, 

2000). Kinaikan harga barang- barang itu tidaklah harus dengan persentase yang 

sama. 

Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus menerus dan kenaikan harga 

yang terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa (Pohan, 2008). Bahkan mungkin 

dapat terjadi kenaikan tersebut tidak bersamaan. Yang penting kenaikan umum 

barang secara terus-menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan barang yang 

terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang cukup besar dan terus 

menerus, bukanlah merupakan inflasi (Nopirin, 2000).  

Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi 

serta produk nasional. Efek terhadap distribusi pendapatan disebut dengan equity 
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effect sedangkan efek terhadap alokasi faktor produksi dan pendapatan nasional 

masing- masing disebut dengan effisiensi dan output effects (Nopirin, 2000). 

Tingkat Suku Bunga SBI 

 Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/13/DPM tentangPenerbitan 

Sertifikat Bank Indonesia Melalui Lelang, Sertifikat Bank Indonesiayang selanjutnya 

disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yangditerbitkan oleh Bank 

Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktupendek 

Jumlah Uang Beredar 

 Menurut Ana Ocktaviana (2007: 27), jumlah uang beredar adalah nilai 

keseluruhan uang yang berada di tangan masyarakat.  

M2 =(C + D) + TD 

Keterangan 

M2 = jumlah uang beredar dalam arti luas 

C   = Uang kartal (uang kertas + uang logam) 

D   = uang giral atau cek 

TD = deposito berjangka (time deposit) 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran di atas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Nilai Tukar 
(Kurs) Dolar 

Inflasi 

Tk. Suku 
Bunga SBI 

Indeks Harga 
Saham 

Gabungan 
(IHSG) 

JUB (M2) 
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1. Ada pengaruh antara nilai tukar (kurs) dolar Amerikaterhadap IHSG di BEI 

tahun 2006–2010. 

2. Ada pengaruh antara inflasiterhadap IHSG di BEI tahun 2006–2010. 

3. Ada pengaruh antara tingkat suku bunga SBI terhadap IHSG di BEI tahun 2006–

2010. 

4. Ada pengaruh antara jumlah uang beredar (M2) terhadap IHSG di BEI tahun 

2006–2010. 

5. Ada pengaruh antara nilai tukar (kurs) dolar Amerika, inflasi, tingkat bunga SBI, 

dan jumlah uang beredar (M2) secara bersama-sama dan signifikan terhadap 

IHSG di BEI tahun 2006–2010. 

6. Ada pengaruh dominan antara nilai tukar (kurs) dolar Amerika terhadap IHSG di 

BEI tahun 2006–2010. 

 

III.  METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2004: 13-

14) penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan maksud memperoleh data yang 

berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan dan penarikan kesimpulannya 

didasarkan pada angka yang diolah secara statistik. 

Data dan Sumber Data 

Data untuk penelitian ini diperoleh dari hasil publikasi Bank Indonesia berupa 

laporan tahunan Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI), 

hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil dari Jakarta Stock Exchange 

(JSX) periode 2006-2010. 

Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006:97). Dalam 

penelitian ini populasi yang diambil indeks harga saham di bursa efek seluruh dunia. 

2. Sampel 
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Sampel adalah sebagian dari populasi yang hendak diteliti (Arikunto, 2006:98). 

Sampel dalam penelitian ini adalah IHSG di BEI. Penentua IHSG sebagai sampel 

berdasarkan teknik purposive sampling.IHSG dipilih berdasarkan karakteristik-

karakteristik tertentu yang diinginkan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut: 

a. Merupakan indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

b. Merupakan indeks yang menggunakan harga saham seluruh perusahaan 

emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

c. Merupakan indeks yang mencerminkan kinerja pasar modal Bursa Efek 

Indonesia (BEI) secara umum. 

Variabel Penelitian  

1. Variabel Independen (X), adalah variabel yang mempengaruhi. Dalam penelitian 

ini variabel independen terdiri dari: 

a. Kurs Dolar Amerika (X1),Nilai tukar yang digunakan adalah kurs dolar 

Amerika terhadap rupiah yang dihitung berdasarkan kurs tengah yang 

dihitung berdasarkan kurs jual dan kurs beli diatur oleh Bank Indonesia. 

b. Inflasi (X2),Tingkat inflasi yang digunakan adalah tingkat inflasi yang 

diperoleh dari Indeks Harga Konsumen (IHK). Pengukuran yang digunakan 

adalah dalam satuan persen. 

c. Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) (X3),Suku bunga 

Sertifikat bank Indonesia (SBI) yang digunakan adalah suku bunga Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI) 1 bulan. Pengukuran yang digunakan adalah satuan 

persen 

d. Jumlah uang beredar JUB (M2), Pengukuran yang digunakan adalah dalam 

satuan triliun rupiah. 

2. Variabel Dependen (Y), adalah variabel yang dipengaruhi.  

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah IHSGpengukuran yang 

dilakukan adalah dalam satuan poin. 

Teknik Analisis Data 

1. Pengujian Asumsi Klasik 
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a. Normalitas  

  Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sebaran data dalam model 

penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan metode 

kolmogorov-smirnov yang terdapat di sofware SPSS. Penelitian ini menggunakan 

nilai kolmogorov-smirnov z, akan tetapi yag dijadikan pedoman dalam 

pengukuran pada nilai Asymp.sig (2-tailed)>0,05 yang berarti bersifat distribusi 

normal. 

b. Multikolinearitas 

  Salah satu asumsi model regresi klasik adalah tidak terdapatmultikolinieritas 

diantara variabel independen dalam model regresi. MenurutGujarati (2003) 

multikolinieritas berarti adanya hubungan sempurna atau pasti diantara beberapa 

atau semua variabel independen dalam model regresi. 

c. Auto Kolerasi 

  Salah satu asumsi dalam model regresi adalah tidak terjadinya autokorelasi 

pada kesalahan penggunaan. Pengujian ini umumnya dilakukan dengan DW 

(Durbin Warson). 

d. Heterokedastisitas 

  Pengujian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel 

independen memiliki hubungan dengan varian dan seberapa besar kesalahan 

yang ditimbulkan. 

2. Analisis Regresi berganda 

  Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui persamaan regresi 

(estimating equation) yaitu untuk mencari suatu formula matematika yang 

mencari nilai variabel dependen dari nilai variabel independen yang diketahui. 

Variabel itu dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda dengan 

model penelitian sebagai berikut: 

 Y = α + b1X1+ b₂X₂ + b3X3+b4X4+ e 

 Dimana: 
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 Y : variabel Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

X1 : variabel kurs dolar Amerika terhadap rupiah 

 X2 : Inflasi 

X3 : tingkat suku bunga SBI 

X4  : jumlah uang beredar (M2) 

α : konstan 

b : Koefisien regresi 

e : variabel residual 

Pengujian dalam penelitian ini meliputi pengujian berikut ini: 

a. Uji t Test 

Digunakan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara variabel 

independen (x) terhadap variabel dependen (y) secara individual. Dengan langkah-

langkah antara lain sebagai berikut: 

Membuat hipotesis 

H0= ßi di mana i= 1, 2, 3, 4     tidak ada pengaruh antara variabel x dengan 

variabel y secara individu. 

H0= ßi di mana i≠ 1, 2, 3, 4     ada pengaruh antara variabel x dengan variabel 

y secara individu. 

b. Uji F Test 

Digunakan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara variabel 

independen (x) terhadap variabel independen (y) secara bersama- sama. Dengan 

langkah-langkah antara lain sebagai berikut: 

Membuat hipotesis 

H0= ß1= ß2= ß3=  ß4= 0 artinya tidak ada pengaruh antara variabel-variabel x 

dengan variabel y secara bersama-sama. 

Ha= ß1= ß2= ß3= ß4≠ 0 artinya ada pengaruh antara variabel-variabel x dengan 

variabel y secara bersama-sama. 
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c. Koefisien Beta 

Digunakan untuk mengetahui variabel independen (x) manakah yang 

paling berpengaruh secara dominan terhadap variabel dependen (y). 

 

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Coefficientsa 

Variabel B Std. Error t hitung Sign. 
Konstan 
Kurs (X1) 
Inflasi (X2) 
TB. SBI (X3) 
JUB M2 (X4) 

6.531,064 
-0,421 
30,425 

-214,099 
0,001 

398,803 
0,032 

10,519 
33,559 
0,000 

16,377 
-13,149 

2,892 
-6,380 
5,071 

 

0,000 
0,000 
0,007 
0,000 
0,000 

R 0,980F hitung186,2 R Square 0,960 
R Square0,960Probabilitas F0,000 
Adjusted R²0,955 

 

Uji t 

1. Nilai tukar (Kurs), berdasarkan pengujian diatas bahwa nilai thitungsebesar -13,149 

dan ttabel sebesar -2,037 dengan mendapat analisis p-value sebesar 0,000dan p-

αsebesar 0,05. Hasil analisis menyatakan nilai t hitung sebesar -13,149>-2,037 

dan p-value 0,000 < 0,05 sehingga Hₒ ditolak artinya kurs dolar Amerika 

memiliki pengaruh signifikan terhadap IHSG. 

2. Inflasi, berdasarkan hasil pengujian diatas bahwa nilai thitungsebesar2,892dan 

ttabelsebesar 2,037dengan mendapat analisis p-value sebesar 0.007dan p-α sebesar 

0,05. Hasil analisis menyatakan nilai thitung sebesar 2,892>2,037 dan p-value 

0,007<0,05 sehingga Ho ditolak artinya inflasi memiliki pengaruh signifikan 

terhadap IHSG. 

3. Tingkat Suku Bunga SBI, berdasarkan hasil pengujian diatas bahwa nilai 

thitungsebesar -6,380dan ttabel sebesar -2,037dengan mendapat analisis p-value 

sebesar 0,007 dan p-α sebesar 0,05. Hasil analisis menyatakan nilai t hitung 
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sebesar -6,308 > -2,037 dan p-value 0,000< 0,05 sehingga Ho  ditolak artinya 

tingkat suku bunga SBI memiliki pengaruh signifikan terhadap IHSG. 

4. Jumlah Uang Beredar M2, berdasarkan hasil pengujian diatas bahwa nilai 

thitungsebesar 5,071 dan ttabel sebesar 2,037dengan mendapat analisis p-value 

sebesar0,000 dan p-α sebesar 0,05. Hasil analisis menyatakan nilai t hitung 

sebesar 5,071> 2,037 dan p-value 0,000 < 0,05 sehingga Ho  ditolak artinya 

tingkat jumlah uang beredar M2memiliki pengaruh signifikan terhada IHSG.   

Uji F  

 Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka didapat nilai Fhitung 

sebesar186,231dan Ftabel 2,92 dengan membandingkan nilai Fhitung > Ftabel dan p-value 

< p-α (186.231>2,92 dan0,000 < 0,05)  maka H� ditolak dan H� diterima artinya 

variabel independen yaitu kurs dolar Amerika, inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan 

jumlah uang beredar M2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap IHSG. 

Coefisien Beta 

 Dalam penelitian ini diperoleh nilai t tertinggi sebesar -13,149 yang 

merupakan nilai t dari variabel kurs dolar Amerika, artinya kurs dolar Amerika 

merupakan variabel dominan yang mempengaruhi IHSG. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh negatif dan signifikan antara nilai tukar (kurs) dolar 

Amerikaterhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2006-2010. Hal 

ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitungX1= -13,149 lebih besar dari 

ttabel(-2,037) dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti nilai signifikan 

hitung lebih kecil dari taraf signifikan yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Jadi 
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hipotesis yang menyatakan nilai tukar (kurs) dolar Amerika berpengaruh 

terhadapIHSG terbukti kebenarannya. 

2. Ada pengaruh positif dan signifikan antara inflasi terhadap IHSG di Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2006-2010. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang 

memperoleh thitungX1= 2,892 lebih besar dari ttabel(2,037) dengan nilai signifikan 

sebesar 0,007 yang berarti nilai signifikan hitung lebih kecil dari taraf signifikan 

yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Jadi hipotesis yang menyatakan inflasi 

berpengaruh terhadapIHSG terbukti kebenarannya. 

3. Ada pengaruh  negatif dan signifikan antara tingkat suku bunga SBI terhadap 

IHSG di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2006-2010. Hal ini terbukti dari 

hasil uji t yang memperoleh thitungX1= -6,380 lebih besar dari ttabel(-2,037) dengan 

nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti nilai signifikan hitung lebih kecil dari 

taraf signifikan yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Jadi hipotesis yang 

menyatakan tingkat suku bunga SBI berpengaruh terhadapIHSG terbukti 

kebenarannya. 

4. Ada pengaruh positif dan signifikan antara jumlah uang beredar M2 terhadap 

IHSG di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2006-2010. Hal ini terbukti dari 

hasil uji t yang memperoleh thitungX1= 5,071 lebih besar dari ttabel(2,037) dengan 

nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti nilai signifikan hitung lebih kecil dari 

taraf signifikan yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Jadi hipotesis yang 

menyatakan jumlah uang beredar M2berpengaruh terhadapIHSG terbukti 

kebenarannya. 

5. Ada pengaruh secara bersama-sama dan signifikan antara Amerika/ Rupiah, 

inflasi, tingkat suku bunga SBI, jumlah uang beredar M2terhadap IHSG. Hal ini 

terbukti dari hasil uji F yang memperoleh Fhitungsebesar 186,231 lebih besar dari 

Ftabel(2,92) dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti nilai signifikan 

hitung lebih kecil dari taraf signifikan yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Jadi 

hipotesi yang menyatakan nilai tukar (kurs) dolar Amerika, inflasi, tingkat suku 
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bunga SBI berpengaruh secara bersama-sama terhadapIHSG tebukti 

kebenarannya. 

6. Ada pengaruh dominan antara nilai tukar (kurs) dolar Amerika (US$/Rp) 

terhadap IHSG. Hal ini terbukti dari hasil uji t diperoleh nilai  thitung tertinggi 

untuk kurs dolar Amerika yaitu sebesar -13,149. Jadi hipotesis yang menyatakan 

nilai tukar (kurs) dolar Amerika (US$/Rp) berpengaruh dominan terhadap IHSG 

terbukti kebenarannya. 

Saran 

1. Bagi Investor, sebaiknya investor mempertimbangkan kurs tukar dolar 

Amerika/ Rupiah, inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan jumlah uang beredar 

M2sebelum melakukan investasi pada saham gabungan yang terdaftar di 

BEI. Karena dalam penelitian ini empat variabel tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap IHSG. 

2. Bagi Pemerintah, sebaiknyapemerintahmempertimbangkan kebijakan-

kebijakan yang diambil sehubungan dengan pergerakan IHSG di BEI. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, bagi peneliti yang akan datang yang akan meneliti 

penelitian dengan tema yang sama dengan peneliti, sebaiknya menambahkan 

jumlah variabel baik variabel independen maupun variabel dependen atau 

bahkan mengganti variabel yang lain yang bisa digunakan. 
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