
ANALISIS PENGARUH INFLASI DAN NILAI TUKAR 
RUPIAH TERHADAP INVESTASI SYARIAH DI INDONESIA 

TAHUN 2017-2019 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sudi Strata I pada 

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Program 

Studi Strata I pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama 

Islam  

Oleh : 

BAYU RIZQI SUKMA 

B300172116 / I000172016 

 PROGRAM STUDI TWINNING PROGRAM 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

DAN FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2022



 i 

HALAMAN PERSETUJUAN 

ANALISIS PENGARUH INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH 

TERHADAP INVESTASI SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2017-2019 

PUBLIKASI ILMIAH 

Oleh: 

BAYU RIZQI SUKMA 

B300172116 / I000172016 

Telah diperiksa dan disetujui oleh: 

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II 

ENI SETYOWATI, S.E., M.SI Drs. IMRON ROSYADI, M.Ag 





 iii 

PERNYATAAN 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa publikasi ilmiah yang saya buat dan 

serahkan ini merupakan hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang menjadi 

rujukan dalam karya ini telah saya sertakan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti 

dan atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima 

sanksi apapun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan atau gelar dan ijazah yang diberikan 

oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima. 

Sukoharjo, 07 Februari 2022 

Penulis 

Bayu Rizqi Sukma 
B300172116/ I000172016 



1 

ANALISIS PENGARUH INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP 

INVESTASI SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2017-2019 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat inflasi, dan nilai tukar rupiah 
berpengaruh terhadap investasi syariah di Indonesia pada periode Januari 2017-
Desember 2019. Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder, Metode analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Regresi Linier 
Berganda yaitu Ordinary Least Square (OLS). Investasi syariah sebagai variabel 
dependen sedangkan tingkat inflasi, dan nilai tukar rupiah sebagai variabel independen. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif dan 
tidak signifikan terhadap investasi syariah. Sedangkan variabel nilai tukar rupiah (kurs) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi syariah. Terdapat beberapa saran 
yang dapat diberikan terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan. Pemerintah harus 
menerapkan kebijakan yang tepat untuk menekan laju inflasi. Dan diharapkan dapat 
membuat kebijakan yang dapat mendukung iklim investasi di Indonesia terutama 
investasi syariah. Perlunya sosialisasi instrumen investasi syariah bagi para investor 
yang awam terhadap investasi syariah agar pasar modal syariah di Indonesia lebih 
berkembang. 
Kata Kunci: Inflasi, Nilai tukar rupiah, Investasi Syariah 

Abstract 
This study aims to determine whether the inflation rate and the rupiah exchange rate 
affect Islamic investment in Indonesia in the period January 2017-December 2019. This 
study uses secondary data analysis. The analytical method used in this study is the 
Multiple Linear Regression method, namely Ordinary Least Square (OLS). Islamic 
investment as the dependent variable while the inflation rate and the rupiah exchange 
rate as independent variables. The results of this study indicate that the inflation variable 
has a negative and insignificant effect on Islamic investment. While the rupiah 
exchange rate variable (exchange rate) has a positive and significant effect on sharia 
investment. There are several suggestions that can be given related to the results of the 
research conducted. The government must implement the right policies to suppress the 
inflation rate. And is expected to make policies that can support the investment climate 
in Indonesia, especially sharia investment. The need for socialization of Islamic 
investment instruments for investors who are unfamiliar with Islamic investment so that 
the Islamic capital market in Indonesia is more developed. 
Keywords: Inflation, Rupiah exchange rate, Sharia investment 

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang 

diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan per kapita. Secara umum pembangunan 

ekonomi juga bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, lalu 
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menjaga keseimbangan ekonomi negara dan pendistribusian pendapatan yang merata. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan pembangunan 

ekonomi di Indonesia. Di dalam perspektif ekonomi, inflasi merupakan fenomena 

moneter dalam suatu negara dimana naik turunnya tingkat inflasi cenderung 

mengakibatkan terjadinya ketidak seimbangan ekonomi. 

Dampak inflasi bagi perekonomian suatu negara dapat berakibat buruk namun 

inflasi tidak selalu memberikan dampak buruk, karena dengan inflasi yang terkendali 

bisa saja menjadi pendorong majunya roda perekonomian suatu negara, serta dapat 

meningkatkan produksi dalam negeri dan menciptakan kesempatan kerja yang besar 

serta menekan laju kemiskinan dalam suatu negara. 

Salah satu sumber pembiayaan untuk menutupi terbatasnya beban  dalam  

membangun  perekonomian  di  Indonesia  ialah  dengan  penanaman modal (Thirafi, 

2013). Meningkatnya pembangunan ekonomi di suatu negara karena investasi juga akan 

diikuti dengan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.  Pertumbuhan  ekonomi  di 

negara  manapun  tentunya tidak  terlepas  dari  peranan  investasi sebagai salah satu 

instrument penting dalam pembangunan ekonomi.  

Ketika terjadi masalah investasi di suatu negara, maka akan  memberikan 

pengaruh  yang  signifikan  terhadap  pendapatan  nasional  di negara tersebut. Salah 

satu upaya untuk mencari sumber penanaman modal  dalam  negeri untuk meningkatkan 

pendapatan ekonomi adalah  menarik  sumber  pembiayaan melalui investasi syariah.  

Kelompok muslim yang semakin berkembang saat ini melahirkan berbagai 

produk keuangan termasuk investasi berbasis syariah. Sesuai prinsip syariah, 

keuntungan diperoleh dari bagi hasil yang lebih adil. Di Indonesia sendiri juga telah 

terdapat berbagai macam jenis investasi syariah antara lain adalah saham syariah, 

reksadana syariah, obligasi syariah, dll. 

2. METODE

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang bersumber 

pada lembaga pemerintah yang telah di publikasikan dan data yang diolah kembali dari 

data sekunder yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah seperti Bank Indonesia, dan 

Otoritas Jasa Keuangan yang diakui dan mempunyai legalitas dalam menerbitkan data 
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statistik di Indonesia. Data yang akan dipergunakan ialah data time series bulanan dari 

tahun 2017-2019. Data  yang  digunakan  merupakan  data sekunder  yang  mendukung 

variabel  penelitian.  Data  dari  variable  independen  dalam penelitian ini, yaitu: 

Inflasi, yang mana data ini penulis peroleh dari website Bank Indonesia. Variabel 

independen  kedua  ialah  Nilai  Tukar Rupiah,  yang  mana   peneliti  peroleh  dari 

website  Bank  Indonesia.  Adapaun  variabel  dependennya  adalah  Investasi Syariah 

yang diperoleh dari website Otoritas Jasa Keuangan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode 

analisis regresi berganda model Ordinary Least Square (OLS), dilakukan  untuk 

mengetahui pengaruh:  Inflasi  (X1) dan Nilai Tukar/Kurs (X2) terhadap Investasi 

Syariah (Y). Rumus regresi liniear bergada sebagai berikut:  

Inv = α + β1Inf + β2Kurs + ε :    (1) 

Inv : Investasi Syariah 

α : Konstanta   

β : Koefisien garis regresi   

Inf : Inflasi  

Kurs : Nilai Tukar Rupiah 

ε : Error term 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, alat dan model analisis yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap investasi syariah 

menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan model OLS (Ordinary Least 

Square). Secara umum model persamaan regresi data panel menggunakan alat bantu 

SPSS dan eviews adalah sebagai berikut : 

Inv = α + β1Inf + β2Kurs + ε :     (2) 

Keterangan : 

Inv : Investasi Syariah 

α : Konstanta   

β : Koefisien garis regresi   

Inf : Inflasi 
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Kurs : Nilai Tukar Rupiah 

ε : Error term 

Hasil estimasi model ekonometrika atau model OLS di atas bersama dengan 

berbagai uji pelengkapnya terangkum dalam. 

Tabel 1 Hasil Estimasi Model OLS 

INV = -3.48E+10 -4.10E+11INF + 4907933KURS 

        (0.3259)      (0.0983)           (0.0256)* 

R2 = 0.409221, DW= 0.127396, F= 11.42922,Prob-F = 0.000169 

Uji Diagnosis 

1) Multikolinearitas (Uji VIF)

INF = 1.697644 ; ER = 1.010557

2) Normalitas (Uji Jarque Bera)

JB = 4.033613; Prob. (JB) = 0.133080

3) Otokorelasi (Uji Breusch Godfrey)

ꭕ2 (2) = 31.37107 ; Prob (ꭕ2) = 0.0000 

4) Heteroskasdasitas (Uji White)

ꭕ2 (5) = 9.880024 ; Prob. (ꭕ2) = 0.0787 

5) Linieritas (Uji Ramsey Reset)

F(1,31) =  1.008852; Prob (F) =  0.3230

Sumber : Lampiran I. Keterangan :*Signifikan pada α = 0,01; 
**Signifikan pada α = 0,05; ***Signifikan pada α = 0,10.Angka dalam 
kurung adalah probabilitas empiric (p value) t-statistik. 

3.1 Uji Asumsi Klasik 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series, sehingga seperti yang 

disajikan dalam Tabel 2, uji asumsi klasiknya akan meliputi uji multikolinearitas, uji 
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normalitas residual, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji spesifikasi atau 

linieritas model. 

1) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas yang dipakai adalah uji VIF. Uji VIF multikolinearitas terjadi 

apabila nilai VIF untuk variabel independen ada yang bernilai > 10. Seperti yang 

disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Uji VIF 

Variabel Prob.t Kriteria Keterangan 

INF 1.697644 < 10 Tidak menyebabkan 

multikolinieritas 

KURS 1.697644 < 10 Tidak menyebabkan 

multikolinieritas 

2) Uji Normalitas Residual

Uji Normalitas residual dalam penelitian ini diuji menggunakan Jarque Bera (JB). H0 

uji JB adalah distribusi residual normal; sedangkan HA pada uji JB adalah distribusi 

residual model terestimasi tidak normal. H0 diterima jika nilai p (p value), probabilitas, 

atau signifikansi empirik statistik JB > α; H0 ditolak jika nilai p (p value), probabilitas, 

atau signifikansi empirik statistik JB ≤ α. 

Dari Tabel 2, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik Jarque Bera sebesar 0.132892 ( > 0,10); jadi H0 diterima. Kesimpulan, bahwa 

distribusi residual model terestimasi OLS normal. 

3) Uji Otokorelasi

Otokorelasi akan diuji dengan menggunakan uji Breusch Godfrey (BG). H0 dari uji BG 

adalah tidak terdapat Otokorelasi dalam model terestimasi, sedangkan HA pada uji BG 

adalah terdapat Otokorelasi dalam model terestimasi. H0 dapat diterima jika nilai p (p 

value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik χ2 uji BG > α, sedangkan H0 

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

signifikansi statistik χ2 uji BG ≤ α. 

Dari Tabel 2.1, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik χ2 Uji BG sebesar 0.0000 ( > 0,10); Jadi H0 diterima. Kesimpulan, bahwa tidak 
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terdapat masalah Otokorelasi dalam model terestimasi OLS. 

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji White. H0 pada uji white 

adalah tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model terestimasi, sedangkan 

HA terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model terestimasi. H0 diterima jika p (p 

value), probaabilitas, atau signifikansi statistik χ2 > α, sedangkan Ho ditolak apabila p (p 

value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik χ2 ≤ α.  

Dapat dilihat dari Tabel 2. probabilitas Chi-square atau signifikansi χ2 Uji White 

sebesar 0.0787 (> 0,05); jadi H0 diterima. Kesimpulan, bahwa tidak terdapat masalah 

heterokedastisitas dalam model terestimasi OLS. 

5) Uji Spesifikasi Model

Uji Spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Ramsey Reset. 

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

Sedangkan HA pada uji Ramsey Reset adalah spesifikasi model terestimasi tidak tepat 

atau tidak linear. H0 dapat diterima apabila nilai p (p value), probabilitas atau 

signifikansi empirik statistik F uji Ramsey Reset ≥ α dan H0 ditolak apabila nilai p (p 

value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik F Uji Ramsey Reset ≤ α. 

Dari Tabel 2. diketahui nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik F uji Ramsey Reset sebesar 0.3230 (> 0,10), maka H0 diterima. Kesimpulan, 

bahwa spesifikasi model terestimasi OLS tepat atau benar. 

3.2 Uji Kebaikan Model 

1) Eksistensi Model (Uji F)

Model eksis apabila seluruh variabel independen secara simultan memiliki pengaruh 

terhadap variabel dependen (koefisien regresi tidak secara simultan bernilai nol) Uji 

Eksistensi model menggunakan Uji F, dimana H0 : β1 = β2 ... = βn = 0, model yang 

dipakai tidak eksis dan HA : β1 ≠ 0 | β2 ≠ 0 | ... | βn ≠ 0, model yang dipakai eksis. H0 

diterima apabila signifikansi statistik F model terestimasi > α, sedangkan H0 ditolak 

apabila signifikansi statistik F model terestimasi ≤ α. Pengujian F ini menggunakan 

probabilitas (F Statistik) dibandingkan dengan α. Apabila α > prob (F Statistik) maka 

keseluruhan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. 

Dari Tabel 2.1, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik 
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statistik F sebesar 0.000169 (< 0,01); jadi H0 diterima. Kesimpulan, model terestimasi 

OLS eksis dan secara keseluruhan atau simultan variabel independen tidak 

mempengaruhi variabel dependen. 

2) Uji Interpretasi (R2 ) 

Koefisien determinasi (R2 atau R-Squared) menunjukkan daya ramal model terestimasi. 

Dari Tabel 2.1 terlihat nilai (R2 ) memiliki nilai sebesar 0.409221, artinya 40,92% 

variasi variabel Investasi Syariah dapat dijelaskan oleh variasi variabel Inflasi, dan nilai 

tukar rupiah. Sedangkan sisanya 59,02% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-

faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model estimator OLS. 

3) Uji Validitas Pengaruh 

Uji Validitas Pengaruh menguji siginifikansi pengaruh dari variabel variabel 

independen secara sendiri-sendiri. Uji validitas pengaruh yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji t. H0 uji t adalah αi = 0, yang mana variabel independen ke i 

dalam model terestimasi tidak memiliki pengaruh signifikan ; dan HA pada uji validitas 

αi ≠ 0, variabel independen ke i dalam model terestimasi memiliki pengaruh signifikan. 

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

t > α, sedangkan H0 akan ditolak apabila nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi 

statistik t ≤ α. 

Hasil uji validitas pengaruh atau uji t untuk semua variabel independen dalam 

model terestimasi terangkum dalam Tabel 3 berikut ini : 

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Pengaruh 

Variabel Prob.t Kriteria Keterangan 

INF 0.0983 > 0,05 Tidak Signifikan 

KURS 0.0256 < 0,05 Signifikan pada α = 0,05 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian “Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah 

Terhadap Investasi Syariah di Indonesia Tahun 2017-2019” yang telah dilakukan 
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dengan menggunakan model OLS (Ordinary Least Square), maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa: 

1) Secara Parsial atau individu variabel independen berpengaruh, sebagai berikut: 

a) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi memiliki pengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap Investasi Syariah di Indonesia. 

b) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai Tukar Rupiah berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Investasi Syariah di Indonesia. 

2) Hasil koefisien determinasi (R2 atau R-Squared) menunjukkan daya ramal model 

terestimasi. Dari Tabel 2.1 terlihat nilai (R2 ) memiliki nilai sebesar 0.409221, 

artinya 40,92% variasi variabel Investasi Syariah dapat dijelaskan oleh variasi 

variabel Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah. Sedangkan sisanya 59,02% dipengaruhi 

oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model 

estimator OLS. 

3) Secara Simultan atau bersamaan variabel Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah 

berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 

4.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang telah dijelaskan di 

atas, maka beberapa saran yang dapat diberikan penulis dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Bagi peneliti berikutnya, agar memperpanjang periode waktu penelitian serta 

menggunakan lebih banyak variabel yang mempengaruhi Investasi Syariah, 

sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih akurat dan baik. Hal ini 

dikarenakan, keterbatasan dalam penelitian ini dalam hal periode waktu yang 

singkat serta variabel penelitian yang sedikit. 

2) Bagi akademik, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan 

dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang, 

baik berupa jurnal atau buku tentang keuangan syariah. 

3) Bagi pemerintah, Investasi Syariah tidak hanya dipengaruhi oleh motif ekonomi saja 

seperti Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak dimasukkan dalam penelitian. Tingkat religiusitas, reputasi dan kepercayaan 

masyarakat (trust) terhadap Investasi Syariah mempunyai pengaruh yang positif dan 
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signifikan terhadap perilaku berinvestasi pada produk Investasi Syariah. Maka 

diharapkan pemerintah lebih giat dalam memberikan sosialisasi berinvestasi pada 

produk Investasi Syariah kepada masyarakat di Indonesia. 
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