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ANALISIS PENGARUH NILAI TUKAR (KURS), INFLASI, DAN 

TINGKAT SUKU BUNGA (BI RATE) TERHADAP 

INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN 

(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Didalam LQ-45 yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2016) 

 

Abstrak 

Investasi saat ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat luas. Investasi di bidang 

manufaktur semakin bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk 

yang ada di Indonesia yang menyebabkan angka permintaan dan penawaran 

meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh nilai tukar (kurs), 

inflasi, dan tingkat suku bunga (BI rate) terhadap indeks harga saham gabungan 

pada perusahaan manufaktur dalam LQ-45 di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa nilai tukar (kurs) memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap IHSG perusahaan manufaktur dalam LQ-

45, inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap IHSG perusahaan manufaktur 

dalam LQ-45, sedangkan tingkat suku bunga (BI rate) memiliki pengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap IHSG sektor manufaktur dalam LQ-45. Secara 

bersama- sama (simultan) nilai tukar (kurs), inflasi, dan tingkat suku bunga (BI 

rate), berpengaruh signifikan terhadap IHSG perusahaan manufaktur dalam LQ-45. 

Kata kunci: IHSG perusahaan manufaktur dalam LQ-45, investasi, 

makroekonomi, nilai tukar (kurs), inflasi, tingkat suku bunga (BI rate). 

 

Abstract 

Current investments have been made by the wider community. Investment in 

manufacturing in increasing along with the increase in population in Indonesia, 

which increases the number of demand and supply. This study aims to examine the 

effect of exchange rates (exchange rates), inflation, and interest rate (BI rate) on the 

joint stock price index in manufacturing companies in LQ-45 on the Indonesia 

Stock Exchange (IDX).  Based on the result of data analysis it can be concluded 

that the exchange rate (exchange rate) has a positive and significant influence on 

the JCI of manufacturing companies in the LQ-45, inflation has a significant 

negative effect on the JCI of manufacturing companies in LQ-45, while the interest 

rate (BI rate) has a positive influence and not signification to the JCI in the 

manufacturing sector in the LQ-45. Together (simultaneous) exchange rate 

(exchange rates), inflation, and interest rates (BI rate), have a significant effect on 

the JCI of manufacturing companies in LQ-45. 

Keywords: JCI in manufacturing companies in LQ-45, investment, 

macroeconomics, exchange rate, inflation, interest rate (BI rate). 
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1. PENDAHULUAN 

Tingkat ekonomi dapat menunjukkan perkembangan suatu bangsa, dengan melihat 

tingkat pendapatan perkapita suatu negara. Pasar modal memegang peranan yang 

sangat penting dalam sektor ekonomi sebuah negara. Perubahan faktor 

makroekonomi akan mempengaruhi harga saham, hal ini membuat para investor 

lebih cepat bereaksi. Sebagai seorang investor harus bisa memahami dan 

meramalkan kondisi ekonomi makro di masa yang akan datang agar dapat membuat 

keputusan investasi yang menguntungkan. Menurut Widoatmojo (1996) dalam 

Wibowo (2012) menyatakan bahwa penilaian saham secara akurat bisa 

meminimalkan risiko sekaligus membantu investor mendapatkan keuntungan 

mengingat investasi saham dipasar modal memiliki risiko yang cukup tinggi. 

Kurs merupakan salah satu faktor makroekonomi yang mempengaruhi harga 

saham. Kurs mata uang adalah sebuah mata uang negara tertentu yang diukur, 

dibandingkan, atau dinyatakan dalam mata uang negara lain (Serfianto, 2013:112). 

Nilai tukar (kurs) rupiah memiliki hubungan yang searah dengan perkembangan 

bursa. Apabila rupiah menguat, maka perkembangan bursa cenderung membaik dan 

begitu pula sebaliknya, jika rupiah melemah maka perkembangan bursa cenderung 

menurun. 

Tingginya inflasi dapat mengganggu perekonomian secara umum, hal ini 

dikarenakan inflasi dapat menurunkan daya beli karena penurunan nilai mata uang 

dan menyebabkan naiknya risiko penurunan pendapataan riil masyarakat. 

Tingginya inflasi akan berdampak pada investor yang cenderung menunggu dalam 

melakukan investasi sampai keadaan perekonomian dianggap kondusif untuk 

menghindari risiko yang dapat ditimbulkan. 

Tingkat suku bunga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

harga saham. Di Indonesia kebijakan mengenai tingkat suku bunga diatur secara 

langsung oleh Bank Indonesia (BI) melalui BI rate.  Mekanisme yang terjadi secara 

umum adalah tingkat suku bunga dapat mempengaruhi suku bunga deposito yang 

merupakan salah satu alternatif bagi investor guna mengambil keputusan dalam 

berinvestasi. Hal ini mengakibatkan investasi yang terjadi di pasar modal akan 

menurun dan menyebabkan melemahnya indeks harga saham gabungan.  
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Perkembangan yang terjadi pada harga saham dapat dilihat dari indeks harga 

saham gabungan (IHSG), dimana indeks harga saham yang mengalami kenaikan 

akan menunjukkan kegairahan sedangkan indeks saham yang mengalami 

penurunan menunjukkan adanya kelesuan pasar. Kenaikan harga saham dapat 

mengindikasikan adanya perbaikan kinerja perekonomian negara tersebut. Indeks 

harga saham gabungan menggambarkan rangkaian informasi historis mengenai 

pergerakan harga saham gabungan seluruh saham. 

 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks harga saham 

manufaktur yang terdaftar dalam LQ-45. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan periode 2013-2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan 

pada beberapa kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria- kriteria 

tersebut antara lain: (1) Perusahaan manufaktur yang termasuk dalam LQ-45 

periode 2013-2016. (2) Laporan keuangan perusahaan tidak mengalami kerugian 

pada periode yang ditentukan. (3) Laporan tahunan perusahaan, dapat diperoleh 

selama periode 2013-2016. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan diatas maka beberapa perusahaan 

yang terpilih sebagai sampel yaitu:  

a. PT Astra Internasional Tbk 

b. PT Chaeron Pokphand Indonesia Tbk 

c. PT Gudang Garam Tbk 

d. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

e. PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

f. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

g. PT Kalbe Farma Tbk 

h. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 

i. PT Unilever Indonesi Tbk 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Asumsi Klasik 

3.1.1 Uji Normalitas 

Metode yang digunakan dalam menguji  normalitas data adalah Uji 

Kolmogorov Smirnov, dengan ketentuan apabila hasil Kolmogorov 

Smirnov lebih besar dari 0,05 (5%) maka berdistribusi normal dan apabila 

sebaliknya maka berdistribusi tidak normal. 

 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

 Unstandardized 

Residual 

N 48 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. Deviation 942,40172797 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,074 

Positive ,074 

Negative -,069 

Kolmogorov-Smirnov Z ,513 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,955 

Sumber: Data yang sudah diolah. 

Berdasarkan tabel diatas hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,513 dengan Asymp Sig (2- tailed) 0,955. 

Artinya data tersebut memenuhi syarat berdistribusi normal, maka model 

regresi dalam penelitian ini dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas. 

3.1.2 Uji Multikolinieritas 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel 

Independen 

Tolerance VIF Keterangan 

KURS 0,711 1,406 Tidak terjadi multikolinieritas 

INFLASI 0,462 2,167 Tidak terjadi multikolinieritas 

BI RATE 0,501 1,997 Tidak terjadi multikolinieritas 
Sumber: Data yang sudah diolah. 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas di atas, diketahui bahwa 

tidak ada satupun dari variabel yang mempunyai nilai tolerance kurang 
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dari 0,1. Begitu pula dengan nilai VIF masing- masing variabel tidak ada 

yang lebih besar dari 10 satuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa didalam 

model regresi ini tidak ada multikolinieritas antar variabel. 

3.1.3 Uji Autokorelasi 

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi 1 

Model R R Squareb Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,993a ,987 ,986 1.027,22341 ,563 

  Sumber: Data yang sudah diolah. 

Berdasarkan tabel di atas didapatkan nilai Durbin- Watson pada data awal 

dapat dilihat bahwa angka Durbin- Watson 0,563 yang masil berada 

dibawah dL = 1,383 yang berarti bahwa model mengalami autokorelasi 

positif. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode 

Cochrane Orcutt, setelah didapatkan nilai rho sebesar 0,987 satuan nilai 

tersebut kemudian digunakan untuk mentransformasi semua variabel 

penelitian dengn rumus LAGY = Y – (0,440 x Lag(Y)). 

Pada pengobatan ke-3 diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi (The Coachrane-Orcutt) 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,279a ,078 ,056 656,97783642 2,104 

Sumber: Data yang sudah diolah 

Hasil yang didapatkan dari pengobatan ke-3 yaitu nilai rho sebesar 

0,078 satuan dengan hasil autokorelasi 2,104 satuan yang berada diantara 

dU = 1,666 satuan dan (4 – dU) = 2,334 satuan, sehingga dapat 

disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. 
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3.1.4 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 5. Hasil Uji Glejser 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -317,963 943,013  -,337 ,738 

KURS ,032 ,074 ,077 ,439 ,663 

INFLASI 21,542 65,816 ,071 ,327 ,745 

BIRATE 79,804 120,786 ,138 ,661 ,512 

Sumber: Data yang sudah diolah. 

Tabel diats menunjukkan bahwa nilai signifikansi seluruh variabel lebih 

besar dari 0,05 satuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi 

dalam penelitian ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 

 

3.2  Uji Regresi Linier Berganda 

Tabel 6. Hasil Uji t 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 14.122,651 1.621,445  8,710 ,000 

KURS ,361 ,127 ,288 2,842 ,007 

INFLASI -624,549 113,166 -,695 -5,519 ,000 

BIRATE 34,206 207,683 ,020 ,165 ,870 

Sumber: Data yang sudah diolah. 

Model yang dihasilkan dari pengujian terhadap model regresi linier 

berganda yaitu: 

IHSG = 14.122,651 + 0,361 Kurs – 624,594 Inflasi + 34,206 BI rate + e 

Model regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

3.2.1 Hasil konstanta (α) adalah 14.122,651 yang menunjukkan bahwa 

jika semua variabel independen dalam penelitian ini sama dengan 
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nol, IHSG pada perusahaan manufaktur dalam LQ-45 periode 

2013-2016 bernilai sebesar 14.122,651 satuan. 

3.2.2 Kurs memiliki koefisien regresi dengan arah positif dan signifikan 

sebesar 0,361. Artinya jika nilai kurs naik sebesar 1 satuan maka 

nilai IHSG akan naik juga sebesar 0,361 satuan dan kurs 

berpengaruh positif signifikan. 

3.2.3 Inflasi menghasilkan regresi negatif dan signifikan sebesar -

624,594 satuan. Artinya jika nilai inflasi naik sebesar 1 satuan 

maka nilai IHSG akan turun sebesar -624,594 satuan dan inflasi 

berpengaruh negatif signifikan. 

3.2.4 Hasil dari tingkat suku bunga (BI rate) menunjukkan regresi positif 

dan tidak signifikan sebesar 34,206 satuan. Hal ini dapat diartikan 

jika tingkat suku bunga (BI rate) tidak berpengaruh terhadap IHSG 

perusahaan manufaktur dalam LQ-45 periode 2013-2016. 

 

3.3  Uji Parsial (Uji t) 

Berdasarkan uji t dari variabel nilai tukar (kurs) dan inflasi menunjukkan 

nilai signifikansi masing- masing 0,007 dan 0,000 dimana angka tersebut 

berada dibawah 0,05 yang menunjukkan bahwa nilai tukar (kurs) dan 

inflasi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap IHSG pada 

perusahaan manufaktur di dalam LQ-45 periode 2013-2016. Nilai tukar 

(kurs) mengalami kenaikan dan penurunan pada periode ini, hal ini juga 

memberikan dampak positif maupun negatif terhadap indeks harga saham. 

Naik turunnya nilai inflasi pada periode ini dapat dikatakan stabil, 

sehingga kinerja perusahaan di dalam LQ-45 periode 2013-2016 mampu 

mempertahankan kondisi perekonomian tersebut. 

Tingkat suku bunga (BI rate) menghasilkan nilai dari uji t sebesar 

0,870 yang lebih besar dari 0,05. Memiliki arti bahwa tingkat suku bunga 

(BI rate) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IHSG pada 

perusahaan manufaktur di dalam LQ-45 periode 2013-2016. Tidak 

berpengaruhnya tingkat suku bunga (BI rate) dikarenakan pada periode 
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tersebut naik turunnya inflasi cenderung stabil sehinggan tingkat suku 

bunga (BI rate) juga stabil. Tingkat suku bunga (BI rate) sendiri 

merupakan kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk mengatasi 

inflasi. 

 

3.4 Uji Simultan (Uji F) 

Tabel 7. Hasil Uji F 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 87.920.896,686 3 29.306.965,562 30,893 ,000b 

Residual 41.741.687,794 44 948.674,723   

Total 129.662.584,479 47    

    Sumber: Data yang sudah diolah. 

Berdasarkan tabel uji F diatas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 

satuan yang lebih kecil dari 0,05 satuan maka model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

atau dapat dikatakan bahwa nilai tukar (kurs), inflasi, tingkat suku bunga 

(BI rate) secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) pada perusahaan manufaktur di dalam LQ-45 periode 

2013-2016. 

 

3.5  Hasil Koefisien Determinasi 

Tabel 8. Hasil Koefisien Determinasi R2  

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,823a ,678 ,656 973,99934 

  Sumber: Data yang sudah diolah. 

Hasil koefisien determinasi memperoleh nilai adjusted R square sebesar 

0,656 yang berarti jika nilai tukar (kurs), inflasi, dan tingkat suku bunga 

(BI rate) dapat menjelaskan variabel IHSG sebesar 65,6% sedangkan 

sisanya 34,4% dijelaskan oleh faktor lainnya diluar faktor yang digunakan 

dalam penelitian. 
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4 PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap 

pengaruh  variabel nilai tukar (kurs), inflasi, dan tingkat suku bunga (BI 

rate) terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG) maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

4.1.1 Nilai tukar (kurs) dan inflasi dapat digunakan untuk memprediksi 

IHSG pada perusahaan manufaktur di dalam LQ-45 periode 2013-

2016 

4.1.2 Tingkat suku bunga (BI rate) tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi IHSG pada perusahaan manufaktur di dalam LQ-45 

periode 2013-2016 

4.1.3 Secara simultan nilai tukar (kurs), inflasi, dan tingkat suku bunga 

(BI rate) berpengaruh signifikan terhadap IHSG perusahaan 

manufaktur di dalam LQ-45 periode 2013-2016, hal ini 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 satuan 

dimana angka ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 satuan. 

 

4.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka saran yang 

dapat disampaikan yaitu: 

4.2.1 Pada penelitian selanjutnya sebaiknya memperpanjang rentang 

waktu penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik. 

4.2.2 Penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan 

variabel nilai tukar (kurs), inflasi, dan tingkat suku bunga (BI rate) 

saja, namun menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi 

indeks harga saham. 

4.2.3 Sebaiknya dalam penelitian selanjutnya juga memperhatikan 

faktor fundamental perusahaan seperti laba, rugi, dan faktor 

internal lainnya. 
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