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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah satu dari negara muslim terbesar di dunia, merupakan 

pasar yang besar untuk mengembangkan industri keuangan syariah. 

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan 

sangat signifikan, diawali dengan berdirinya beberapa bank – bank syariah, ada 

yang langsung berdiri menjadi bank umum syariah ada juga yang berawal dari 

unit usaha syariah (UUS) bank konvensional yang kemudian spin off menjadi 

bank umum syariah. Setelah melihat kesuksesan bank – bank syariah yang 

tumbuh begitu pesat dengan sistem syariahnya membuat beberapa sektor 

keuangan lainnya ikut menerapkan sistem syariah pada sistem keuangannya. 

Seperti asuransi, pegadaian, dan tidak terkecuali pasar modal. 

Di Indonesia sendiri, terutama di kota kota besarnya sudah banyak sekali 

investor baik lokal maupun asing yang menanamkan modalnya di bursa efek, baik 

berupa uang ataupun aset. Ini terlihat dari gedung - gedung pencakar langit yang 

mendominasi kota - kota besar di Indonesia, khususnya di Jakarta yang 

merupakan ibukota dan sekaligus menjadi pusat perputaran uang dan 

perekonomian Indonesia. 

Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian 

dunia saat ini. Instrumen pasar modal adalah semua surat berharga yang 

diperdagangkan di bursa efek. Instrumen pasar modal ini umumnya bersifat 

jangka panjang. Beberapa instrumen yang diperdagangkan dipasar modal 
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diantaranya adalah saham, obligasi dan sertifikat. Sekuritas yang diperdagangkan 

dibursa efek adalah saham dan obligasi, sedangkan sertifikat diperdagangkan di 

luar bursa melalui bank pemerintah. 

Dalam Islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat 

dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan 

juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Quran dengan tegas melarang 

aktivitas penimbunan (iktinaz) terhadap harta yang dimiliki. Untuk 

mengimplementasikan seruan investasi tersebut, maka harus diciptakan suatu 

sarana untuk berinvestasi. Banyak pilihan orang untuk menanamkan modalnya 

dalam bentuk investasi. Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan hartanya 

di pasar modal. Pasar modal pada dasarnya merupakan pasar untuk berbagai 

instrumen keuangan atau surat-surat berharga jangka panjang yang bisa 

diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Pasar modal 

merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak 

industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media 

untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. 

Dengan kehadiran pasar modal syariah, memberikan kesempatan bagi kalangan 

muslim maupun non muslim yang ingin menginvestasikan dananya sesuai dengan 

prinsip syariah yang memberikan ketenangan dan keyakinan atas transaksi yang 

halal. Dibukanya Jakarta Islamic Indeks di Indonesia (JII) pada tahun 2000 

sebagai pasar modal syariah memberikan kesempatan para investor untuk 

menanamkan dananya pada perusahaan yang sesuai prinsip syariah. Beragam 
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produk ditawarkan oleh indeks syariah dalam JII maupun ISSI seperti saham, 

obligasi, sukuk , reksadana syariah, dsb. 

Perkembangan pasar modal syariah mulai menunjukkan kemajuannya 

seiring dengan meningkatnya indeks yang ditunjukkan dalam Jakarta Islamic 

Index (JII) yang terdiri dari 30 saham syariah terlikuid berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah. Islamisasi pasar modal yang telah diperjuangkan oleh beberapa kalangan 

akhir akhir ini, telah memainkan beberapa peran penting yang mengubah sistem 

dari sektor keuangan. Hal ini dikarenakan adanya konsep halal, berkah dan 

bertambah pada pasar modal syariah yang memperdagangkan saham syariah dan 

juga telah menjadi sumber utama dari pertumbuhan pasar modal syariah, dimana 

produk produk dan pelayanan pasar modal telah diperhatikan untuk diubah 

menjadi produk produk dan pelayanan pasar modal syariah. Indeks Islam atau 

Indeks syariah telah mengambil tempat pada proses Islamisasi pasar modal dan 

menjadi awal dari pengembangan pasar modal syariah. Bahkan non muslim juga 

ikut masuk berinvestasi di Indeks Islam ini walaupun ada batasan batasannya, hal 

ini dikarenakan pasar modal syariah menggunakan prinsip, prosedur, asumsi, 

instrumentasi, dan aplikasi yang bersumber dari nilai epistemologi Islam 

(Nazwar,2008). 

Pasar modal syariah di Indonesia semakin semarak dengan lahirnya Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang diterbitkan oleh Bapepam-LK dan Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 12 Mei 

2011. ISSI merupakan Indeks Saham Syariah yang terdiri dari seluruh saham yang 

tercatat dalam Bursa Efek Indonesia dan bergabung pada Daftar Efek Syariah 
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(DES). Walaupun baru dibentuk pada Mei 2011 tetapi perkembangan Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) tiap periode cukup signifikan. Alasan yang 

melatarbelakangi dibentuknya ISSI adalah untuk memisahkan antara saham 

syariah dengan saham non syariah yang dahulunya disatukan didalam Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG). Cara ini diharapkan agar masyarakat yang ingin 

menginvestasikan modalnya pada saham syariah tidak salah tempat. Menurut 

Syahrir (1995:81) untuk dapat menjawab apakah pasar modal akan terus 

berkembang secara berkesinambungan maka faktor faktor terpenting yang 

menentukannya tergantung pada dua hal, yaitu kondisi makro ekonomi Indonesia 

dan stabilitas politik nasional. Jadi perkembangan indeks saham syariah juga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor makro ekonomi dan moneter yang diantaranya 

adalah sertifikat bank indonesia syariah, inflasi, jumlah uang beredar (JUB), 

ekspor impor, dan sebagainya serta faktor internal lainnya seperti, kondisi 

ekonomi nasional, kondisi politik, keamanan, kebijakan pemerintah, dan lain-

lainnya. Namun dalam penelitian ini faktor-faktor yang diperkirakan mampu 

mempengaruhi fluktuasi pergerakan indeks saham syariah yaitu tingkat Inflasi, 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar IDR/USD serta Harga 

Minyak Mentah Dunia. Berikut ini merupakan tabel variabel variabel penelitian 

disertai dengan pergerakan indeks saham syariah dan faktor faktor yang 

diperkirakan akan memiliki pengaruh. 
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Tabel 1.1 

Variabel Penelitian 

Tahun 
ISSI 

(RUPIAH) 

INFLASI 

(%) 

SBISYARIAH 

(%) 

NILAI 

TUKAR 

(RUPIAH) 

HARGA 

MINYAK 

MENTAH 

DUNIA 

(DOLLAR) 

2012 1.449.950 

 

4.30 % 

 

4.80% 

 

9.670 

 

91.82 

 

2013 1.437.060 

 

8.38 % 

 

7.22% 

 

12.189 

 

98.42 

 

2014 1.686.380 

 

8.36 % 

 

6.90% 

 

12.440 

 

53.27 

 

2015 1.670.660 

 

7.15 % 

 

6.66% 

 

13.211 

 

60.30 

 

Sumber : Data Sekunder (Diolah). 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI) dari tahun 2012 sampai 2015 selalu mengalami peningkatan dan penurunan 

yang fluktuatif. Pada tahun 2012 yakni bulan Juni harga saham ISSI sudah 

menunjukkan perkembangan sangat baik pada angka 1.449.950 (rupiah) dan terus 

mengalami peningkatan sampai 2014 yang pada harga 1.686.380 (rupiah), 

sedangkan pada bulan Mei tahun 2015 mengalami sedikit penurunan yang jatuh 

pada harga 1.670.660 (rupiah). Kemudian inflasi mengalami titik puncak tertinggi 

pada Desember 2013 yaitu 8.38 persen, sampai pada tahun 2015 mengalami 

penurunan sebesar 1,23 persen dari tahun sebelumnya yakni pada tahun 2014. 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) juga mengalami peningkatan 

yang tertinggi pada tahun 2013 sebesar 7.22 persen, sedangkan pada tahun 2015 

mengalami penurunan sebesar 6.66 persen. Untuk Nilai Tukar Rupiah terus 

menerus mengalami peningkatan dari tahun 2012 dengan nilai 9.670 (rupiah)  dan 

tahun 2015 sebesar 13.211 (rupiah). Kemudian Harga Minyak Mentah Dunia 
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menduduki puncak tertingginya pada tahun 2013 sebesar 98.42 dollar/barell dan 

pada tahun 2015 mengalami penurunan seharga 60.30 dollar/barell. 

Inflasi merupakan suatu kondisi dimana peningkatan harga – harga barang 

secara umum dan terus menerus yang terjadi secara luas (Mishkin,2001 dalam 

Yohanes,2013). Inflasi dapat memiliki dampak positif atau negatif terhadap 

perekonomian tergantung dari tinggi rendah inflasi. Apabila inflasi itu ringan, 

justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong 

perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat 

orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, 

dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali 

(hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan 

lesu. Tak hanya orang miskin, orang kaya pun akan terkena dampak inflasi. Nilai 

uang yang mereka miliki akan sama sama tergerus. Tapi, tentu saja, daya tahan 

masing masing orang untuk bisa memikul dampak inflasi berbeda beda. Orang 

miskin merasakan dampak paling pahit (Wikipedia Indonesia). Tingkat inflasi di 

Indonesia yang selalu mengalami fluktuasi tidak menutup kemungkinan akan 

mempengaruhi tingkat investasi dipasar modal Indonesia tidak terkecuali pada 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Faktor lain yang menarik untuk dikaji 

adalah nilai tukar. Nilai tukar akan berpengaruh pada sektor perdagangan yang 

berkaitan dengan ekspor impor. Fluktuasi nilai kurs yang tidak terkendali dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Pada 

saat nilai rupiah terdespresiasi dengan dollar Amerika Serikat, harga barang 

barang impor menjadi lebih mahal, khususnya bagi perusahaan yang sebagaian 
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besar bahan bakunya menggunakan produk-produk impor. Peningkatan bahan 

bahan impor tersebut secara otomatis akan meningkatkan biaya produksi dan pada 

akhirnya terindikasi berpengaruh pada penurunan tingkat keuntungan perusahaan, 

sehingga hal iniakan berdampak pula pada pergerakan harga saham perusahaan 

yang kemudian memacu melemahnya pergerakan indeks harga saham (Ardian, 

2010). 

Dalam pasar modal Indonesia juga tidak dapat terlepas dari perusahaan 

perusahaan yang melakukan transaksi perdagangan menggunakan nilai tukar 

IDR/USD sehingga perubahan nilai tukar IDR/USD diperkirakan mampu 

mempengaruhi pergerakan Indeks saham. Investasi dalam bidang syariah tidak 

selalu kepada saham syariah saja, akan tetapi ada juga produk investasi syariah 

lainnya yang berkembang pesat di Indonesia yaitu SBIS. Menurut Fatwa Dewan 

Syariah Nasional No: 63/DSN-MUI/XII/2007 bahwa Sertifikat Bank Indonesia 

Syariah (SBIS) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan 

oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah. Sama 

seperti halnya indeks syariah, SBIS juga merupakan salah satu instrumen dibidang 

investasi syariah yang juga memberikan return dari hasil investasinya terhadap 

SBIS tersebut sama seperti return yang akan kita dapatkan apabila kita 

berinvestasi pada indeks syariah. Mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia 

Syariah (SBIS) menggunakan sistem lelang, serta peserta yang boleh mengikuti 

lelang adalah Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS). 

Dengan menggunakan akad ju’alah maka bank syariah berhak mendapatkan 

imbalan dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Tingkat imbalan 
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disesuaikan dengan tingkat diskonto pada SBI Konvensional. Menarik untuk 

dilihat ketika masyarakat ingin menginvestasikan uangnya pada sektor syariah, 

manakah yang banyak dipilih masyarakat antara SBIS ataukah saham syariah. 

Dari ketiga faktor diatas, faktor lain yang perubahannya mampu 

mempengaruhi perekonomian serta pasar modal adalah harga minyak mentah 

dunia. Harga Minyak Mentah Dunia merupakan salah satu variabel terpenting 

yang dapat mempengaruhi berbagai sektor rill dan fiskal. Dimana kenaikan harga 

minyak mentah dunia akan menjadikan meningkatnya harga komoditas lainnya 

diseluruh dunia yang mampu meningkatkan tekanan inflasi (Alberth,2008 dalam 

Ardian,2010). Gejolak harga minyak mentah dunia menghantui aktivitas 

perdagangan saham dimana iklim investasi menjadi tidak kondusif dipasar modal. 

Pergerakan harga minyak mentah dunia yang berfluktuasi juga merupakan suatu 

indikasi yang mempengaruhi pasar modal suatu negara. Kenaikan harga minyak 

mentah dunia secara tidak langsung akan berimbas pada sektor ekspor dan impor 

suatu negara. Bagi negara pengekspor minyak, kenaikan harga minyak mentah 

dunia merupakan keuntungan tersendiri bagi perusahaan. Karena harga minyak 

yang melonjak tinggi membuat para investor cenderung menginvestasikan 

dananya ke berbagai sektor komoditi minyak dan pertambangannya. Namun jika 

harga minyak sedang turun para investor cenderung mencari keuntungan dengan 

cara menjual sahamnya (Rusbariandi,2013 dalam Suli dan Nanda,2014). 

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut untuk mencoba mengetahui dan membahas tentang faktor-faktor yang 

diperkirakan akan mampu mempengaruhi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 
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seperti Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar IDR/USD 

dan Harga Minyak Mentah Dunia. 

Maka penelitian ini penulis memberi judul “Analisis Faktor – Faktor 

Yang Mempengaruhi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode Juni 

2012 – Mei 2015”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan pada latar belakang masalah 

diatas, maka dapat diajukan pertanyaan permasalahan dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Apakah Inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) pada periode Juni 2012 - Mei 2015 ? 

2. Apakah Nilai Tukar IDR/USD memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada periode Juni 2012 – Mei 

2015 ? 

3. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada 

periode Juni 2012 – Mei 2015 ? 

4. Apakah Harga Minyak Mentah Dunia memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada periode Juni 

2012 – Mei 2015 ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh Inflasi terhadap Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) pada periode Juni 2012 – Mei 2015. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Nilai Tukar IDR/USD terhadap Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada Juni 2012 – Mei 2015. 

3. Untuk menganalisis pengaruh terhadap Sertifikat Bank Indonesia 

Syariah (SBIS) Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada periode 

Juni 2012 – Mei 2015. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Harga Minyak Mentah Dunia terhadap 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada periode Juni 2012 – Mei 

2015. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam berbagai aspek, antara 

lain : 

1. Sebagai informasi kepada masyarakat umum yang ingin berinvestasi 

menanamkan modalnya di saham syariah, khususnya untuk saham 

syariah yang masuk kedalam hitungan Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI). 

2. Sebagai penambah wawasan serta pengetahuan mengenai dunia pasar 

modal, khususnya saham syariah. Salah satunya yaitu Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI). 
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3. Sebagai masukan dan referensi bagi pihak pihak yang ingin 

melakukan penelitian serupa. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode dan Alat Analisis 

Metode penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu studi yang 

mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah 

dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah Partial 

Adjustment Model (PAM) dan Uji Asumsi Klasik. Maksudnya ingin 

melihat pengaruh antara variable bebas dengan variable terikat serta 

mencoba menjelaskan seberapa besar tingkat signifikan antara masing 

masing variable bebas memiliki pengaruh terhadap variable terikat. 

Dengan mengukur besarnya variable bebas (dependen) dan 

variable tidak bebas (independen) digunakan regresi sederhana. Variable 

independen dalam penelitian ini meliputi, Inflasi, Sertifikat Bank 

Indonesia Syariah, Nilai Tukar, dan Harga Minyak Mentah Dunia. 

Sedangkan, yang menjadi variable dependennya adalah Indeks Harga 

Saham ISSI. Dalam model penelitian ini, penulis mereplikasikan 

penelitian terdahulu yang ditulis oleh Istriyansah Novitasari (2013) yang 

berjudul PENGARUH INFLASI, HARGA MINYAK MENTAH 

INDONESIA, DAN SUKU BUNGA (BI RATE) TERHADAP INDEKS 

HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) PERIODE 2006-2012 yang 

keseluruhannya didapatkan suatu persamaan sebagai berikut : 
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Y= β0 + β1X1+ β2X2+ β3X3 + β4X4+ εt 

Dimana : 

 

Y   = Indeks Harga Saham ISSI pada tahun ke t 

β0   = Konstanta 

β1β2β3β4  = Koefisien Regresi X1 sampai dengan X4 

X1   = Inflasi pada tahun ke t 

X2   = Sertifikat Bank Indonesia Syariah pada tahun ke t 

X3   = Nilai Tukar IDR/USD pada tahun ke t 

X4   = Harga Minyak Mentah Dunia pada tahun ke t 

εt   = Error Term 

 

Menurut persamaan diatas, sehingga model ekonometrika Partial 

Adjustment Model (PAM) jangka panjang yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

(Y)*t  = β0 + β1INFt+ β2SBISt + β3KURSt + β4HMDt+ εt  

(Gujarati, 2003) 

Dimana : 

 

Y   = Indeks Harga Saham ISSI pada tahun ke t 

β0   = Konstanta 

β1β2β3β4  = Koefisien Regresi X1 sampai dengan X4 

INFL   = Inflasi pada tahun ke t 

SBIS   = Sertifikat Bank Indonesia Syariahpada tahun ke t 

KURS  = Nilai Tukar IDR/USD pada tahun ke t 

HMD   = Harga Minyak Mentah Dunia pada tahun ke t 

εt   = Error Term 

 

Sementara hubungan jangka pendek dinyatakan dengan 

persamaan sebagai berikut : 

(Y)t = α0 + α1INFt + α2SBISt + α3KURSt + α4HMDt +  ( )       

(Gujarati, 2003) 

Di mana : 

 

0 < < 1, α0 = δβ0,  α1 = δβ1, α2 = δβ2, α3 = δβ3, α4 = δβ4,   = (1 – δ), Ut = 

 εt  
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2. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Multikolinieritas 

Masalah multikolinieritas muncul jika terdapat hubungan yang 

sempurna atau pasti di antara satu atau lebih variabel independen dalam 

model. Dalam kasus terdapat masalah multikolinieritas yang serius, koefisien 

regresi tidak lagi menunjukkan pengaruh murni dari variabel independen 

dalam model. 

    Salah satu cara yang biasa digunakan untuk mendeteksi adanya 

gejala multikolineraritas adalah dengan melihat nilai Variance Inflation Model 

(VIF). Formulasi hipotesis yang dipakai untuk melihat adanya gejala 

multikolinearitas adalah pada VIF jika VIF < 10 berarti tidak terdapat masalah 

multikolinieritas dalam model, sebaliknya jika VIF > 10 berarti terdapat 

masalah multikolinieritas dalam model (Utomo, 2007:161-163). 

2) Uji Normalitas Residual 

Asumsi normalitas gangguan Ut adalah penting sekali sebab uji 

eksistensi model (uji F) maupun uji validitas pengaruh variabel independen 

(uji t), dan estimasi nilai variabel dependen mensyaratkan hal ini. Apabila 

asumsi ini tidak terpenuhi, baik uji F maupun uji t, dan estimasi nilai variabel 

dependen menjadi tidak valid (Gujarati, 2003 dalam Utomo, 2007:164). 

Secara empirik, gangguan atau error (ut) dimanifestasikan sebagai 

selisih antara data variabel dependen yang teramati dengan variabel dengan 

variabel dependen yang terprediksi oleh persamaan regresi. Oleh karena itu, 

gangguan atau error seringkali disebut sebagai kesalahan prediksi atau 
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residual (Utomo, 2007:164). Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Uji Jarque Bera. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi apabila variasi ut tidak konstan atau 

berubah ubah secara sistematik seiring dengan berubahnya nilai variabel 

independen (Gujarati,2003 dalam Utomo, 2007:171). Konsekuensi dari 

keberadaan heteroskedastisitas adalah analisis regresi akan menghasilkan 

estimator yang bisa untuk nilai variasi ut dan dengan demikian variasi dari 

koefisien regresi. Akibatya uji t, uji F dan estimasi nilai variabel dependen 

menjadi tidak valid (Gujarati, 2003, Johnston dan DiNardo, 1997 dalam 

Utomo,2007:171). Untuk mengetahui keberadaan masalah heteroskedastisitas 

dalam penelitian ini digunakan uji White. 

4) Uji Autokorelasi  

Autokorelasi terjadi apabila nilai variabel masa lalu memiliki 

pengaruh terhadap nilai variabel masa kini, atau masa mendatang. Dengan 

demikian, autokorelasi merupakan masalah khusus dari data time series. 

Autokorelasi akan menyebabkan estimasi nilai variasi ut yang terlalu rendah, 

dan kareanya menghasilkan estimasi yang terlalu tinggi untuk R
2
. Bahkan 

ketika estimasi nilai variasi ut tidak terlalu rendah, maka estimasi nilai variasi 

dari koefisien regresi mungkin akan terlalu rendah, dan karenanya uji t dan uji 

F menjadi tidak valid lagi atau menghasilkan konklusi yang menyesatkan 

(Gujarati,2003, Johnston dan DiNardo, 1997 dalam Utomo,2007:189). Uji 
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keberadaan Autokorelasi pada penelitian ini dengan cara melihat nilai pada 

pengujian Breusch Godfrey. 

5) Uji Spesifikasi Model 

Uji spesifikasi model pada dasarnya digunakan untuk menguji asumsi 

linieritas model, sehingga sering disebut juga sebagai uji linieritas model. Di 

dalam penelitian ini akan digunakan uji Ramsey Reset, yang terkenal dengan 

sebutan uji kesalahan spesifikasi umum atau general test of specification 

error (Gujarati, 2003 dalam Utomo, 2007:196).  

6) Uji Kebaikan Model (Goodness of  Fit) 

a. Uji F Statistik (F Test) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel 

bebas secara bersama sama (simultan) terhadap variabel terkait. 

Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk 

populasi. 

b. Interpretasi R Squared 

Koefisien determinasi adalah proporsi atau prosentase total 

varian dependen yang dijelaskan oleh variable independen. 

c. Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

Pengujian validitas pengaruh digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh masing masing (parsial) variable 

independen terhadap variable dependen.  
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3. Data dan sumber data 

Selain dari variabel, data merupakan salah satu unsur penelitian yang 

sangat penting. Karena data merupakan unit tertentu yang diperoleh 

melalui suatu hasil pengamatan. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif 

adalah data yang berbentuk kata kata bukan dalam bentuk angka. Data 

kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data 

misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus atau observasi. 

Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui 

pemotretan atau rekaman video, data kualitatif dalam penelitian ini adalah 

seperti masalah inflasi, sertifikat bank indonesia syariah, nilai tukar rupiah 

terhadap dollar, perubahan harga minyak mentah dunia sampai pada 

pergerakan naik turunnya indeks saham syariah indonesia. Sedangkan data 

kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan 

bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan 

teknik perhitungan matematik atau statistik. Jika dalam penelitian ini, data 

kuantitatif dapat ditunjukkan dengan penyajian data inflasi, SBIS, nilai 

tukar IDR/USD, harga minyak mentah dunia, hingga pergerakan indeks 

harga saham pada ISSI dalam grafik. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan data runtut waktu (time series) periode Juni 

2012 sampai dengan Mei 2015. Data tersebut didapat bukan berasal dari 

pengamatan langsung melainkan dipublikasikan oleh Bank Indonesia di 

dalam Kebijakan Moneter dan info publikasi lainnya. Selain itu juga 
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diambil dari situs yang berkaitan dengan informasi pergerakan harga 

minyak mentah dunia periode Juni 2012 sampai Mei 2015. Sehingga 

dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sample berupa 

purposive sampling yang maknanya adalah pengambilan sampel secara 

sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan, sehingga 

sampel tersebut diambil tidak secara acak melainkan ditentukan sendiri 

oleh peneliti. Data yang digunakan sebagai sampel berupa data harga 

penutupan (closing price) pada akhir bulan Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI), data bulanan Inflasi, data bulanan tingkat imbalan 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), data akhir bulan Nilai Tukar 

IDR/USD dan juga data akhir bulan Harga Minyak Mentah Dunia. 

Sehingga diperoleh data sebanyak 36 periode mulai dari Juni 2012 sampai 

dengan Mei 2015. 

F. Sistematika Penulisan 

Penyusunan penelitian ini menggunakan sistematika sederhana 

dengan maksud agar lebih  mudah menerangkan segala permasalahan yang 

menjadi pokok pembahasan sehingga lebih terarah pada sasaran. Kerangka 

sistematika penulisan ini terdiri atas 5 bab, yakni : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi tentang penjelasan latar belakang masalah yang 

merupakan landasan pemikiran, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan dalam penelitian. 
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BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini berisi tentang teori – teori dari variabel penelitian seperti 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Inflasi, Sertifikat Bank 

Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar IDR/USD serta Harga 

Minyak Dunia beserta pergerakan grafik masing masing 

variabel. Penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Bab ini terdiri dari obyek penelitian, jenis dan sumber data, 

populasi dan sampel, definisi operasional variabel dan, metode 

dan alat analisis, teknik pengumpulan data serta teknik analisis 

data. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi uraian mengenai hasil dari penelitian yaitu 

pengaruh dari inflasi, sertifikat bank indonesia syariah, nilai 

tukar rupiah terhadap dollar dan harga minyak mentah dunia 

serta pembahasannya dengan diikuti pembuktian hipotesis 

penelitian. 

BAB V :  PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari data 

bab bab sebelumnya, disertakan pula saran, baik untuk subyek 

penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya, dan diakhiri 

dengan penutup. 

 


