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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh dari Fed rate , Bi rate dan EIDO
terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Indonesia. Jenis penelitiаn yаng
digunаkаn аdаlаh penelitiаn eksplаnаtori (explаnаtory reseаrch) dengаn
menggunаkаn pendekаtаn kuаntitаtif. Penelitian ini menggunakan data penutupan
bulanan dari indek harga saham gabungan , Fed rates , Bi rates dan EIDO sejak dari
januari 2012- hingga desember 2017 dengan 72 data time series baik variabel
dependent maupun variabel independent. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa
Fed rates dan BI rate berpengaru negatif dan signifikan terhadap IHSG sedangkan
EIDO berpengaruh postif dan signifikan terhadap IHSG.
Kata kunci : Fed rates, BI rates , EIDO , IHSG

XV

ABSTRAK

This research was conducted to examine the effect of the Fed rate, Bi rate and EIDO
on the Composite Stock Price Index in Indonesia. The type of research that is used
is by research (exploratory analysis) by using a short duration. This study uses
monthly closing data from the index of joint stock prices, Fed rates, Bi rates and
EIDO from January 2012 to December 2017 with 72 time series data in both
dependent and independent variables. Hypothesis test results indicate that the Fed
rates and the BI rate have a negative and significant impact on the JCI while EIDO
has a positive and significant effect on the JCI
.
KEYWORD: Fed rates, BI rates , EIDO , JCI (IHSG)
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Bab I
Pendahuluan

1.1.Latar Belakang Masalah
Pertumbuhan ekonomi di dunia tidak lepas dari peranan investasi. Investasi
merupakan salah satu pendorong pembangunan ekonomi. Krisis ekonomi global
memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pasar modal di Indonesia.Pasar
modal yang ada di Indonesia merupakan pasar yang sedang berkembang dan sangat
rentan terhadap kondisi makro ekonomi secara umum.
Pasar modal merupakan salah satu penggerak perekonomian suatu negara,
karena pasar modal merupakan sarana pembentuk modal dan akumulasi dana
jangka panjang maupun pendek yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi
publik dalam penggalangan dana guna menunjang pembiayaan pembangunan
nasional. Selain itu, pasar modal juga merupakan representasi untuk menilai kondisi
perusahaan perusahaan disuatu Negara (Reuling, 2016).
Pasar modal yang sedang dalam trend naik atau dalam trend turun bisa
dilihat dari volatilitas harga-harga saham yang tercatat melalui suatu pergerakan
indeks atau lebih dikenal dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Secara
garis besar, ada tiga faktor utama yang berpengaruh terhadap pergerakan IHSG
yaitu: faktor domestik, faktor asing, dan faktor aliran modal ke Indonesia
Faktor asing merupakan salah satu implikasi dari bentuk globablisasi dan
semakin terintegrasinya pasar modal di seluruh dunia. Dalam pergerakan IHSG

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari luar negeri seperti Fed Rate dan
iShares MSCI Indonesia Investable Market Index Fund (EIDO).
Harga saham adalah salah satu indikator yang digunakan untuk melihat
kondisi suatu perekonomian negara. Perubahan suatu harga saham dipandang
sangat peka terhadap kondisi ekonomi suatu negara. Volatilitas yang berlebihan
menyebabkan kekawatiran tentang kemungkinan peyimpangan harga saham
terhadap nilai fundamentalnya yang mungkin memiliki implikasi buruk bagi
perekonomian.
Adanya krisis keuangan global tentunya memiliki dampak yang signifikan
terhadap perkembangan pasar modal di Indonesia. Salah satu krisis keuangan global
adalah krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat. Dampak krisis keuangan
Amerika Serikat (AS) tersebut jelas–jelas sangat berpengaruh terhadap Indonesia.
Hal ini dikarenakan sebagian besar aktivitas riil ataupun aktivitas pasar keuangan
Indonesia sangat terkait dengan pasar keuangan AS dan tentu saja hal itu sangat
mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Tentunya bukan hanya krisis keuangan
AS saja yang akan berdampak pada Indonesia tetapi kebijakan pemulihan krisis
keuangan AS juga akan berdampak pula pada Indonesia (Nugroho, 2013)
Salah satu kebijakan yang dilakukan The Federal Reserve System untuk
meredakan krisis ekonomi yang mana dengan menerapkan kebijakan Zero Interest
Rate Policy yaitu menurunkan tingkat suku bunga sampai dengan 0% untuk
meredakan gejolak keuangan dan kredit. The Federal Reserve Bank atau The Fed.
The Fed merupakan lembaga otoritas moneter Amerika Serikat yang memiliki
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fungsi antara lain sebagai penerbit U.S. Dollar (USD) dan mengontrol peredarannya
di seluruh dunia
The Fed memiliki tanggung jawab untuk menentukan dan mengendalikan
tingkat peredaran USD sebagai bentuk memelihara stabilitas moneter atau harga
melalui tingkat-tingkat penawaran uang. USD yang merupakan mata uang utama
bagi seluruh anggota International Monetary Fund (IMF) penggunaannya telah
ditetapkan sejak 29 Juli 1969. Sebagai salah satu negara yang juga merupakan
anggota IMF, Indonesia tentu tidak bisa lepas dari kebijakan penggunaan USD
sebagai cadagan devisa pengganti emas tersebut (Husein, 2010) . Oleh karena itu,
berkaitan dengan hal tersebut maka setiap kebijakan yang diumumkan oleh The Fed
seperti kenaikan maupun penurunan suku bunga, dapat direspon positif maupun
negatif oleh para pelaku pasar di seluruh dunia termasuk Indonesia.
Selama resesi, tingkat suku bunga turun seiring dengan berkurangnya
permintaan

modal.

Secara

keseluruhan,

tingkat

suku

bunga

ekonomi

mempengaruhi simpanan dan investasi . Secara teori, suku bunga dan harga saham
umumnya berbanding terbalik. Ketika suku bunga naik, harga saham jatuh dan
ketika suku bunga menurun, harga saham naik. Selain menurunkan nilai suku bunga
hingga 0 % The Fed juga melakukan kebijakan yang kontroversial dengan
melakukan Quantitative Easing .
Quantitative Easing adalah kebijakan tidak biasa pemerintah untuk
meningkatkan jumlah uang beredar dengan menyuntikkan likuiditas ke dalam
perekonomian dengan menggunakan uang yang baru dicetak. Penambahan
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likuiditas dilakukan dengan cara membeli kembali obligasi atau asset keuangan
pemerintah dari bank anggota yang memegangnya. Adanya dana tambahan ini
maka bank diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian dengan melakukan
ekspansi atau menyalurkan kredit (Magavi, 2012). Data lebih detail terkait jumlah
dana pemulihan perekonomian oleh The Fed dapat dilihat pada tabel 1.1:
Tabel 1.1. Besaran Dana Quantitative Easing (QE) Berdasarkan Periode
Quantitative Easing (QE)
QE I

QE II

QE III

Periode

Jumlah dalam US$

November 2008 - Maret 2009

975 Miliar

Maret 2009 - Juni 2010

395 Miliar

November 2010

600 Miliar

September – Desember 2012

40 Miliar/Bulan

Desember 2012 – Desember

85 Miliar/Bulan

2013
Januari 2014

75 Miliar/Bulan

Sumber: www.federalreserve.gov
Adanya quantitative easing mengakibatkan terjadinya peningkatan pada
program perusahaan untuk melakukan pembelian kembali saham yang telah
diterbitkan sebelumnya (Magavi,2012). Karena terjadi peningkatan pada program
pembelian kembali saham yang telah diterbitkan sebelumnya, saham yang beredar
akan berkurang dan jika total penghasilan tetap tidak berubah, maka earning per

4

share (EPS) akan mengalami peningkatan. Akibatnya investor akan terpicu untuk
melakukan pembelian saham perusahaan.
Hal diatas menunjukan bahwa adanya quantitative easing mengakibatkan
terjadinya peningkatan investasi global pada pasar asset keuangan atau pasar modal.
Sehingga ini akan menyebabkan kenaikan aliran dana yang masuk ke dalam setiap
pasar modal di beberapa negara. Di tengah tekanan krisis global yang menimpa
negara di Eropa dan Amerika Serikat, maka emerging market (negara berkembang)
termasuk Indonesia menjadi salah pilihan investasi global (Nugroho,2013).
Pada tahun 2015 untuk pertama kalinya semenjak krisis keuangan global
The Fed menaikan suku bunga nya sebesar 0,25 %. Hal itu menimbulkan
kekawatiran akan terjadinya Capital Outflow dari dana asing yang masuk ke
indonesia. Selama periode 2015 – 2017 The Fed telah beberapa kali menaikkan
suku bunganya. Data yang lebih detail tersaji seperti tabel 1.2
Tabel 1.2 Kenaikan Suku Bunga The Fed Rates
Tanggal

Fed Rates

1 januari 2012

0 – 0,25 %

16 Desember 2015

0,25 % - 50%

14 Desember 2016

0,50 % - 0,75%

15 Maret 2017

0,75 % - 1,0 %

14 Juni 2017

1,0 % - 1,25 %

13 Desember 2017

1,25 % - 1,50%

Sumber: www.federalreserve.gov
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Kebijakan moneter Amerika Serikat (A.S) merupakan kebijakan moneter
yang menjadi perhatian para pelaku ekonomi di dunia termasuk bank sentral negara
lain. Arah kebijakan moneter A.S. turut menentukan arah perkembangan ekonomi
global karena beberapa alasan antara lain : Pertama, A.S. merupakan salah negara
penyumbang Gross Domestic Bruto (GDB) dunia terbesar dengan nilai $16 triliun
dolar. Kedua, mata uang A.S. yaitu Dollar A.S (USD) merupakan mata uang global
dan digunakan dalam cadangan devisa diberbagai Negara (Bisnis Indonesia, 2014).
Ketiga, bank sentral A.S. merupakan bank sentral paling berpengaruh di dalam
perumusan kebijakan moneter di forum internasional seperti forum Bank for
International Settlements (BIS), Internasional Monetary Fund (IMF), Forum
Stability Finance (FSF), Asia-Pacific Economic Coorporation (APEC), dan
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Keempat, di
Indonesia A.S. berperan sebagai salah satu negara tujuan eksport terbesar di
indonesia.
Secara konseptual, kebijakan moneter didefinisikan sebagai tindakan yang
dilakukan oleh penguasa moneter (biasanya bank sentral) untuk mempengaruhi
jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan
ekonomi masyarakat (Nopirin, 1992). Pada hakekatnya, kebijakan moneter adalah
kebijakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh bank sentral untuk mencapai tujuan
monter di suatu negara. Kebijakan moneter A.S dikendalikan oleh bank sentral A.S
yaitu the Federal Reserve System (Fed) yang terbagi ke dalam 12 distrik yang
disebut the Federal Reserve Bank. Kebijakan moneter the Fed dilakukan melalui
pengendalian suku bunga Dana Pemerintah Federal A.S. (Federal Fund Rate).
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Federal Fund Rate (Fed rate) adalah suku bunga yang terjadi dari aktivitas
perdagangan Dana Pemerintah Federal A.S.di pasar uang. The Fed melalui Federal
Open Market Committee (FOMC) hanya menentukan target dari the Fed Rate.
Kebijakan moneter the Fed dilakukan dengan cara menaikkan dan menurunkan
target the Fund Rate. Target the Fed rate digunakan sebagai indikator untuk
mencerminkan arah kebijakan moneter the Fed.
Selama resesi, tingkat suku bunga turun seiring dengan berkurangnya permintaan
modal. Secara keseluruhan, tingkat suku bunga ekonomi mempengaruhi simpanan
dan investasi .Secara teori, suku bunga dan harga saham umumnya berbanding
terbalik. Ketika suku bunga naik, harga saham jatuh dan ketika suku bunga
menurun, harga saham naik. (Shinjia, 2011)
Amerika adalah salah satu mitra dagang terbesar indonesia perubahan
kebijakan moneter amerika akan memberikan dampak bagi indonesia. Bank
Indonesia sebagai bank sentral indonesia selalu memonitor dan mewaspadai
perkembangan perekonomian di Amerika dan kebijakan The Fed Selanjutnya.
Kenaikan suku bunga amerika dalam jangka pendek , menengah maupun panjang
maka dampak nya akan terasa pula sampai ke indonesia. Tercatat sejak tahun 2015
hingga tahun 2017 terjadi penurunan BI rates dari sebelumnya 7,5 % di tahun 2015
menjadi 4,5 % di tahun 2017. BI Rates adalah suku bunga kebijakan yang
mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank
indonesia dan diumumkan kepada publik (www.bi.go.id diakses 25 Januari 2018).
Perubahan tersebut akan mempengaruhi perubahan suku bunga perbankan baik
jangka pendek maupun panjang yang selanjutnya mempengaruhi return dari
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berbagai aset pasar modal seperti saham dan obligasi hal itu merupakan sesuatu
yang perlu di perhatikan bagi investor.
Pada April 2017 S & P meningkat peringkat rating investasi di indonesia
hal itu meningkatkan kepercayaan

pada investor asing untuk berinvestasi di

indonesia. MSCI ( Morgan stanley capital index international) adalah sebuah
lembaga yang membatu dalam memberikan data yang menunjang untuk keperluan
dalam mengambil keputusan investasi. Selain menganalisis Index di amerika dan
negara maju lainya, MSCI juga menganalisa Index negara berkembang salah satu
nya indonesia. iShare MSCI Indonesia ETF (EIDO) adalah sebuah produk investasi
yang menjebatani investor asing dari amerika untuk berinvestasi di pasar modal
indonesia. Terdapat 31 emiten dan indeks ini telah mengcover 85% dari ekuitas di
indonesia (www.msci.com diakses 25 januari 2017).
Pengaruh dari pihak asing menjadi salah satu hal yang di amati investor
dalam pengambilan keputusan. Kebijakan moneter di Amerika menjadi salah satu
hal yang di amati oleh investor mengingat bahwa amerika sebagai salah satu mitra
dagang terbesar di indonesia. Study mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi
IHSG memang telah banyak dilakukan namun belum banyak yang membahas
mengenai faktor eksternal seperti kenaikan Fed rates dan juga produk ETF dalam
hal ini EIDO. Tanpa melupakan faktor internal di indonesia BI rates juga disertakan
dalam penelitian ini.
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1.1 Rumusan Masalah
Rumusan masalah penelitian ini meliputi:
a. Apakah perubahan The Fed Rates mempengaruhi IHSG selama periode 20122017?
b. Apakah perubahan BI Rates mempengaruhi IHSG selama periode 2012-2017 ?
c. Apakah Indeks EIDO mempengaruhi IHSG selama periode 2012-2017 ?

1.2 Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:
a. Menganalisis Pengaruh perubahan The Fed Rates terhadap Indeks Harga Saham

Gabungan selama periode 2012 - 2017 ?
b. Menganalisis pengaruh perubahan BI Rates terhadap Indeks Harga Saham

Gabungan selama periode 2012 - 2017 ?
c. Menganalisis Pengaruh EIDO terhadap Indeks Harga Saham Gabungan selama

periode 2012 - 2017 ?
1.3 Manfaat Penelitian
a. Bagi Investor
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor
mengenai faktor – faktor yang dapat mempengaruhi perubahan harga saham baik
dari luar negri seperti The Fed Rates maupun dari dalam negeri seperti BI rates
maupun EIDO sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam berinvestasi
di pasar modal.
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b. Bagi Calon Emiten dan Emiten
Menjadi literatur tambahan untuk memahami reaksi pasar saham Indonesia
terhadap pengaruh eksternal seperti The Fed Rates, EIDO dan pengaruh internal
dalam negeri seperti BI rates sehingga dapat menentukan waktu terbaik
melakukan penawaran saham ke publik.
c. Bagi Peneliti
Menjadi sumber pemahaman baru dalam memahami pengaruh The Fed Rates ,
BI rates dan EIDO terhadap pasar modal indonesia . Disamping itu, menjadi
salah satu sumber rujukan bagi peneliti untuk melakukan penelitian lain terkait
reaksi pasar dikemudian hari.

1.4 Sistematika Penulisan
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini mencakup pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, batasan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.
BAB II. KAJIAN PUSTAKA
Bab ini mencakup teori-teori yang relevan untuk digunakan sebagai landasan dalam
penelitian, beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan serta
pengembangan hipotesis penelitian.
BAB III. METODE PENELITIAN
Bab ini mencakup penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang
digunakan, metode pengumpulan data, metode pengujian hipotesis dan teknik
analisis data dalam pengambilan kesimpulan.
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BAB IV. ANALISIS DATA PEMBAHASAN
Bab ini mencakup penjelasan mengenai hasil pengujian hipotesis dan pembahasan
hasil penelitian dengan membandingkan data yang diukur dengan teori yang
digunakan dalam penelitian ini.
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini mencakup kesimpulan dari beberapa bab sebelumnya, keterbatasan yang
dialami selama melakukan penelitian serta implikasi memuat saran terkait yang
dianggap penting.
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Bab II
Kajian Pustaka
2.1

Investasi
Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang
dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan
keuntungan di masa-masa yang akan datang (Sunariyah 2013). Investasi pada
aktiva keuangan dapat berupa investasi langsung dan tidak langsung. Investasi
langsung dilakukan dengan membeli aktiva perusahaan baik melalui perantara atau
dengan cara yang lain untuk mendapatkannya. Sebaliknya, investasi tidak langsung
dapat dilakukan dengan membeli saham dari perusahaan investasi yang mempunyai
portofolio aktiva-aktiva keuangan atau unit investment trust (Hartono, 2010).
Prinsip dari sebuah investasi adalah ketika menghasilkan keuntungan yang
tinggi maka risiko yang didapat juga pasti tinggi. Begitupun sebaliknya, ketika
menjalankan investasi dengan keuntungan yang tidak terlalu besar maka risiko yang
dihadapi juga sangat rendah. Meskipun banyak sekali risiko yang bisa terjadi ke
depannya, namun banyak hal yang menjadi alasan mengapa seseorang melakukan
investasi, salah satunya keuntungan. Bagi yang memiliki bisnis, investasi juga
sangat penting untuk kepentingan bisnis Anda baik dalam skala yang kecil maupun
besar. Prinsip dasar yang digunakan pada investasi sama dengan bisnis seperti
dalam menganalisis resiko, menangkap peluang, dan lainnya. Dengan adanya
investasi, tidak hanya dapat membantu Anda untuk mengembangkan modal dan
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bisnis saja, namun juga dapat untuk menjadi pengusaha yang sukses
(www.napro.com diakses 25 September 2018)
Pasar keuangan memainkan peranan sentral dalam menjalankan fungsi
alokasi sumber daya modal. Jika sebuah perusahaan tampak mempunyai prospek
laba yang baik di masa yang akan datang maka investor akan membeli sahamnya.
Manajemen perusahaan akan mudah untuk menerbitkan saham baru atau meminjam
dana yang diperlukan untuk riset dan pengembangan, membangun fasilitas baru,
dan memperluas operasinya sebagai bagian lanjutan dari kegiatan investasi.
Sebaliknya, jika prospek perusahaan terlihat muram, tentu investor akan melepas
saham perusahaan tersebut karena dikhawatirkan perusahaan akan mengecil dan
bangkrut.

2.2

Pasar modal
Pengertian pasar modal menurut Undang-undang Pasar Modal no.8 tahun
1995 adalah: ”Pasar Modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan
penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan
efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”
Pasar modal adalah tempat atau sarana bertemunya antara permintaan dan
penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang, umumnya lebih dari satu
tahun. Pasar modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga
yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya jangka waktu lebih dari
satu tahun) termasuk saham-saham, obligasi, hipotek, tabungan serta deposit
berjangka (Prastowo, 2008). Pasar saham memainkan peran penting dalam
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pembangunan ekonomi negara karena membantu dalam mentransfer dana dari unit
surplus ke unit defisit. jika pasar saham berkinerja baik, ekonomi diperkirakan akan
tumbuh.
Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen
keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi),
ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar
modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain
(misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan
demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual
beli dan kegiatan terkait lainnya (www.idx.co.id diakses 25 September 2018)
Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan
instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi,
waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures,
dan lain-lain. Instrument keuangan (produk) yang diperdagangkan di Pasar Modal
Indonesia ( www.idx.co.id diakses 25 September 2018) :
2.2.1 Saham
Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang
paling popular. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan
perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi
yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para
investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang
menarik.
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2.2.2 Surat Hutang / Obligasi
Surat Utang (Obligasi) merupakan salah satu Efek yang tercatat di Bursa
di samping Efek lainnya seperti Saham, Sukuk, Efek Beragun Aset
maupun Dana Investasi Real Estat. Obligasi dapat dikelompokkan sebagai
efek bersifat utang di samping Sukuk. Obligasi dapat dijelaskan sebagai
surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan, yang
berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa
bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang
telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi dapat
diterbitkan oleh Korporasi maupun Negara.
2.2.3 Reksadana
Reksa Dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat
pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki
banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka.
Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari
masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan
investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.
Selain itu Reksa Dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal
lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia
2.2.4 Exchange Traded Fund (ETF)
ETF adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit
penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek. Meskipun ETF pada
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dasarnya adalah reksa dana, produk ini diperdagangkan seperti sahamsaham yang ada di bursa efek
2.2.5 Derivatif
Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang
keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut
sebagai underlying assets. Efek derivatif merupakan Efek turunan dari
Efek “utama” baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan
dapat berarti turunan langsung dari Efek “utama” maupun turunan
selanjutnya
Pasar modal tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan moneter.sektor
keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam mentransmisikan kebijakan
moneter. Perubahan kebijakan moneter akan mempengaruhi harga aset yang
selanjutnya mendorong pelaku pasar modal untuk melakukan penyesuaian
komposisi portofolio investasinya (Prastowo, 2008) . Peristiwa moneter akan
cenderung mempengaruhi tingkat imbal hasil di pasar saham. Perlu diketahui
bahwa berkaitan dengan krisis ekonomi di negara-negara Asia tahun 1997-1998,
harga saham menjadi salah satu leading indicator yang signifikan dalam mengukur
kemampuan ekonomi suatu negara. Secara tidak langsung, temuan tersebut
mengindikasikan pentingnya peran pasar modal dalam perekonomian dan transmisi
kebijakan moneter (Broome, 2004).
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2.3

Kebijakan Moneter
Kebijakan Moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral
dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai
perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Pada dasarnya tujuan
kebijakan moneter adalah dicapainya keseimbangan interen (internal balance) dan
keseimbangan ekstern (external balance). Keseimbangan interen biasanya
diwujudkan oleh terciptanya kesempatan kerja yang tinggi, dan laju inflasi yang
rendah. Sedangkan keseimbangan ekstern ditujukan agar neraca pembayaran
internasional seimbang.
Kebijakan moneter dibagi dalam dua jenis, yaitu kebijakan moneter
ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah
kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yang antara
lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar. Sedangkan kebijakan
moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat
kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang
beredar.
Kebijakan moneter untuk tujuan stabilisai ekonomi tergantung pada,
kuat/tidaknya hubungan antara perubahan kebijakan moneter dengan kegiatan
ekonomi dan jangka waktu antara perubahan kebijakan moneter dan efeknya
terhadap kegiatan ekonomi. Jangka waktu antara perubahan kebijakan dengan
perubahan kegiatan ekonomi sering disebut tenggang waktu (lag).
Ada dua macam lag dalam kebijakan moneter, yaitu inside lag dan outside
lag. Yang dimaksud dengan inside lag adalah jarak waktu dari timbulnya
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permasalahan di dalam perekonomian sampai dengan dimulainya tindakan
kebijakan untuk mengatasinya. Inside lag terdiri dari tiga macam lag. Pertama,
adalah jarak waktu mulai dari timbulnya masalah sampai dengan saat para pembuat
kebijakan menyadari bahwa memang ada masalah. Ini disebut recognition lag.
Kedua, adalah jarak waktu antara saat diketahuinya ada masalah dan saat
diputuskannya suatu tindakan. Disebut dengan decision lag. Ketiga adalah jarak
waktu antara saat keputusan kebijakn diambil dan saat keputusan tersebut mulai
dilaksanakan. Ini disebut action lag. Sedangkan outside lag adalah jarak waktu
antara saat mulai dilaksanakannya langkah kebijakan dan saat timbulnya akibat
pada perekonomian.
Kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral selalu menarik perhatian
masyarakat. Pada waktu bank sental menaikkan suku bunga, misalnya, perbankan
dan para pelaku pasar keuangan akan meresponnya dengan kenaikan suku bunga di
pasar maupun penyesuaian portfolio investasinya. Demikian pula, kalangan dunia
usaha akan perlu menghitung kembali biaya produksi bagi penentuan harga
produknya. Pada akhirnya berbagai pengaruh kebijakan moneter ini akan
berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang merupakan sasaran akhir
dari kebijakan moneter. Fenomena seperti ini menunjukkan suatu proses yang
dikenal dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter.
Ada beberapa jalur moneter yang mempengaruhi kegiatan ekonomi, diantaranya
2.3.1 Jalur suku bunga
Mekanisme transmisi melalui jalur suku bunga menekankan bahwa
kebijakan moneter dapat mempengaruhi permintaan agregat melaui
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perubahan suku bunga. Pengaruh perubahan suku bunga jangka pendek
ditransmisikan pada suku bunga jangka menengah-panjang melalui
mekanisme penyeimbangan sisi permintaan dan penawaran di pasar uang.
Perkembangan suku bunga tersebut akan mempengaruhi cost of capital
(biaya modal) yang pada gilirannya akan mempengaruhi pengeluaran
investasi dan konsumsi yang merupakan komponen dari permintaan
agregat.
2.3.2

Jalur nilai tukar

Mekanisme transmisi melalui jalur nialai tukar menekankan bahwa
pergerakan nilai tukar dapat mempengaruhi perkembangan penawaran dan
permintaan agregat, dan selanjutnya output dan harga.
2.3.3

Jalur harga aset

Mekanisme transmisi melalui jalur harga aset menekankan bahwa kebijakan
moneter berpengaruh pada perubahan harga aset dan kekayaan masyarakat
yang selanjutnya mempengaruhi pengeluaran investasi dan konsumsi.
Apabila bank sentral melakukan kebijakan moneter kontraktif, maka hal
tersebut akan mendorong peningkatan suku bunga, dan pada gilirannya akan
menkan harga pasar aset perusahaan. Penurunan harga aset dapat berakibat
pada

dua hal. Pertama, mengurangi kemampuan perusahaan untuk

melakukan ekspansi. Kedua, menurunkan nilai kekayaan dan pendapatan,
yang pada gilirannya mengurangi pengeluaran konsumsi. Secara
keseluruhan kedua hal tersebut berdampak pada penurunan pengeluaran
agregat.
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2.3.4

Jalur kredit

Mekanisme

transmisi

melalui

jalur

kredit

menekankan

pengaruh kebijakan moneter terhadap output dan harga terjadi
kredit perbankan. Transmisinya dibedakan menjadi dua
bank lending channel (jalur pinjaman bank) yang

bahwa
melalui

jalur. Pertama,

menekankan pengaruh

kebijakan moneter pada kredit karena kondisi keuangan bank .khususnya
sisi aset. Kedua, firm balance sheet channel (jalur neraca perusahaan) yang
menekankan pengaruh kebijakan moneter pada kondisi keuangan
perusahaan seperti cash flow (arus kas) dan leverage (rasio utang terhadap
modal)

dan

selanjutnya

mempengaruhi

akses

perusahaan

untuk

mendapatkan kredit.
2.3.5

Jalur ekspektasi

Mekanisme transmisi melalui jalur ekspektasi menekankan bahwa
kebijakan moneter dapat diarahkan untuk mempengaruhi pembentukan
ekspektasi mengenai inflasi dan kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut
mempengaruhi perilaku agen-agen ekonomi dalam melakukan keputusan
konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya akan mendorong perubahan
permintaan dan inflasi

2.4

Suku Bunga
Suku Bunga adalah nilai dari pinjaman yang dinyatakan sebagai sekian
persen dari uang pokok pada tiap waktu yang disepakati. Debitur (peminjam) harus
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membayar kepada kreditur (pemberi pinjaman) sejumlah uang yang merupakan
ukuran harga sumber daya dari pinjaman. (Sunariyah, 2013).
Fungsi suku bunga bagi masyarakat adalah
a. Untuk merangsang masyarakat agar mau menyimpan sebagian uangnya

pada bank sebagai investasi.
b. Mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam

perekonomian atau sebagai alat moneter.
c. Bunga dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol jumlah uang

yang beredar dalam masyarakat.
Masyarakat yang meminjam sejumlah dana kepada bank berkewajiban tidak
hanya membayarkan pinjaman pokoknya melainkan disertai sejumlah uang yang
disebut bunga. Tingkat bunga akan mengalami kenaikan atau penurunan dan hal ini
berpengaruh pada gairah masyarakat untuk meminjam atau menginvestasikan
dananya kepada bank. Semakin tinggi rasio bunga maka keinginan masyarakat
untuk meminjam dana kepada bank akan semakin rendah, dan sebaliknya, jika bank
menetapkan bunga yang rendah, maka keinginan masyarakat untuk meminjam dana
di bank akan semakin tinggi.
Bursa saham dan tingkat bunga adalah dua faktor penentu ekspansi ekonomi suatu
negara. dampak suku bunga pada bursa saham memberikan dampak kepada
kebijakan pemerintah terhadap pasar keuangan. Tingkat suku bunga terendah
ditentukan oleh kebijakan moneter sebuah negara sesuai dengan keadaan ekonomi
negara. Suku bunga tinggi akan menunda arus keluar modal, menghambat
pertumbuhan ekonomi dan, akibatnya, mengganggu ekonomi karena suku bunga
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adalah salah satu

Faktor vital yang mempengaruhi langsung perkembangan

ekonomi.
2.5

The Fed Rates
Badan keuangan yang bertanggung jawab dalam mengatur perbankan dan
mengatur jumlah uang beredar dalam perekonomian adalah Federal Reserve (Bank
Sentral AS) yang sering disingkat dengan The Fed. The Fed merupakan salah satu
Bank sentral yaitu institusi yang dirancang untuk mengawasi sistem perbankan dan
mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. The Fed didirikan pda
tahun 1914 setelah serangkaian kegagalan bank pada tahun 1907 meyakinkan
kongres bahwa AS membutuhkan sebuan institusi untuk menjaga kesehatan sistem
perbankan nasional (www.federalreserve.gov diakses 28 september 2018) [[The
Fed memiliki dua tugas yang saling berkaitan yaitu
a. Mengatur bank-bank dan menjaga kesehatan sistem perbankan. The Fed

memonitor kondisi keuangan masing-masing bank dan memfasilitasi
transaksi-transaksi bank dengan melakukan kliring. The Fed juga
memberikan pinjaman kepada bank yang ingin melakukan pinjaman. Ketika
bankbank mengalami masalah finansial, the Fed bertindak sebagai pemberi
pinjaman terakhir (pemberi pinjaman kepada mereka yang tidak lagi dapat
menemukan tempat meminjam uang), dengan tujuan mempertahankan
stabilitas keseluruhan sistem perbankan;
b. Mengendalikan jumlah

uang yang beredar dalam perekonomian.

Keputusan-keputusan yang diambil terfokus pada jumlah uang yang beredar
yang disebut dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dibuat oleh
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Komite Pasar Terbuka Federal (Federal open Market Comunity-FOMC).
FOMC melakukan pertemuan setiap enam minggu sekali di Washington
DC, untuk membahas kondisi ekonomi dan perubahan perubahan dalam
kebijakan moneter.
The Federal Reserve menggunakan suku bunga sebagai senjata dalam mengatur
kebijakan moneternya. Kenaikan suku bunga The Fed sangat menjadi perhatian
bagi para investor ketika The Fed meningkatkan suku bunga maka banyak uang
yang terserap sehingga jumlah uang beredar berkurang, hal itu berakibat memiliki
saham akan terlihat kurang menarik karena dua alasan:
1) Pertama Suku bunga yang lebih tinggi berarti tabungan, sebagai
alternatif dari saham, akan memberikan pengembalian yang lebih tinggi
2) Kedua Pengetatan kebijakan moneter oleh Fed berisiko mendorong
perekonomian kearah resesi, yang nantinya akan mengurangi laba.
Akibatnya, harga saham sering kali turun ketika Fed meningkatkan suku
bunga.
2.6

BI Rates
BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance
kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada
publik (www.bi.go.id diakses 25 Januari 2018). Sasaran operasional kebijakan
moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank
Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan
diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga
kredit perbankan.
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Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian,
Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan
diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia
akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah
sasaran yang telah ditetapkan (www.bi.go.id diakses 25 Januari 2018).
Sebagaimana yang disebutkan dalam Inflation Targeting Framework bahwa
BI Rate merupakan suku bunga acuan Bank Indonesia dan merupakan sinyal dari
kebijakan moneter Bank Indonesia. “BI Rate adalah suku bunga instrumen
sinyaling Bank Indonesia yang ditetapkan pada RDG (Rapat Dewan Gubernur)
triwulanan untuk berlaku selama triwulan berjalan (satu triwulan), kecuali
ditetapkan berbeda oleh RDG bulanan dalam triwulan yang sama”. (Bank indonesia
dalam Inflation Targeting Framework) Dari pengertian tersebut terlihat jelas bahwa
BI Rate berfungsi sebagai sinyal dari kebijakan moneter Bank Indonesia, dengan
demikian dapat diambil kesimpulan bahwa respon kebijakan moneter dinyatakan
dalam kenaikan, penurunan, atau tidak berubahnya BI Rate tersebut. “BI Rate
adalah suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia
secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (stance)
kebijakan moneter”.
Pada dasarnya perubahan BI Rate menunjukkan penilaian Bank Indonesia terhadap
prakiraan Inflasi ke depan dibandingkan dengan sasaran Inflasi yang ditetapkan.
Pelaku pasar dan masyarakat akan mengamati penilaian Bank Indonesia tersebut
melalui penguatan dan transparansi yang akan dilakukan, antara lain dalam Laporan
Kebijakan Moneter yang disampaikan secara triwulanan dan press release bulanan.
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“Operasi Moneter dengan BI Rate dilakukan melalui lelang mingguan dengan
mekanisme variabel rate tender dan multiple price allotments”

2.7

iShare MSCI Indonesia (EIDO)
MSCI Inc sebelumnya Morgan Stanley Capital Internasional adalah
perusahan lembaga keuangan dari amerika serikat yang menyediakan data
keuangan , portofolio investasi dan berbagai alat analisis pendukung data investasi
lainnya. Salah satu analisis data yang dikeluarkan MSCI Index.
EIDO adalah indeks Mutual Fund sejenis ETF atau reksadana dibursa
"NYSE / New York Stock Exchange", yang didalam'nya terdapat saham-saham
Indonesia yang dipilih berdasarkan kriteria dari Morgan Stanley Composite Index
"MSCI". Exchange Traded Fund (ETF) adalah reksa dana yang diperdagangkan di
bursa efek. ETF merupakan kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya
dicatat dan diperdagangkan di bursa efek seperti halnya saham. Seperti halnya
saham atau reksa dana pada umumnya terdapat pula manajer investasi dan bank
kustodia.
ETF adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit
penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek. Meskipun ETF pada dasarnya adalah
reksa dana, produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek.
Berikut beberapa perbedaan ETF dengan Reksa Dana :
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Tabel 2.1
Perbedaan Reksa Dana dan ETF
Reksadana Saham

ETF

Perdagangan

Via Manajer Investasi

Via Bursa Effek

Minimum Pembelian

1 Unit

Harga

Akhir Hari

Pasar primer: Creation
unit ( = 1000 lot =
100.000 unit)
Pasar sekunder: 1 Lot
(100 unit)
Real Time

Underlying

Saham

Indeks Acuan

Dealer Partisipan

Tidak Ada

Ada

Sumber : www.idx.co.id
Dalam market international selama 25 tahun terakhir produk ETF menjadi
salah satu produk yang paling populer dalam berinvestasi baik oleh institusi
keuangan maupun individual investor (www.investopedia.com diakses 25
September 2018). Beberapa keuntungan

ETF dibandingkan dengan alternatif

investasi lainnya antara lain adalah (www.idx.co.id diakses 25 September 2018 )
a. Mudah dan Fleksibel

Dapat dibeli dan dijual kapanpun selama jam perdagangan seperti layaknya
saham.
b. Rendah biaya dan resiko

Management fee relatif lebih rendah dibanding reksadana pada reksadana
biaya fee 2% - 4% biaya transaksi 1% - 5% sedangkan biaya transaksi ETF
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sesuai dengan komisi broker selain itu ETF juga memiliki resiko rendah
karena likuiditas terjamin.
c. Cakupan Luas

Memiliki 1 ETF = memiliki puluhan saham – saham unggulan , ETF yang
ditawarkan juga variatif
d. Transparan

Informasi mengenai ETF dan saham – saham nya dapat diakses kapan pun
dan dimana pun
Di indonesia sendiri pengawasan ETF dilakukan oleh 3 pihak yaitu OJK,
BEI dan KSEI dan per oktober 2018 di indonesia sendiri terdapat 22 ETF yang
terdaftar di BEI. Mekanisme transaksi di Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan
2 cara.
Pertama, sama seperti reksa dana yang membeli dan menjual kembali ke
Manajer Investasi. Berbeda dengan reksa dana konvensional, transaksi ke Manajer
Investasi hanya dapat dilakukan dengan nilai yang besar. Proses pembelian reksa
dana ETF ke Manajer Investasi disebut juga Unit Creation (Unit Kreasi).
Tergantung pada kebijakan, besaran 1 unit kreasi umumnya berkisar pada minimal
10 juta lembar dikalikan NAB/Up ETF. Agak berbeda juga dengan harga pertama
reksa dana yang selalu dimulai dari 1.000, harga pertama ETF bisa dimulai pada
harga berapapun. Umumnya Manajer Investasi akan membuat harga pertama reksa
dana sama dengan indeks acuan sehingga memudahkan pemantauan perbandingan
dengan indeks acuan (www.ekonomi.kompas.com diakses 25 September 2018)
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kedua adalah transaksi yang dikhususkan kepada investor ritel. Karena nilai
transaksinya relatif lebih kecil, maka tata cara jual beli reksa dana oleh investor ritel
dilakukan melalui mekanisme jual beli di bursa efek sama seperti transaksi saham.
Jadi investor membeli ETF tidak dari Manajer Investasi akan tetapi dari investor
lain yang memiliki ETF pada harga dan jumlah yang disepakati. Seperti yang
dibahas pada bagian awal, kelemahan dari mekanisme jual beli di pasar adalah jika
tidak ada permintaan dan penawaran yang sesuai sehingga transaksi tidak terjadi.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, terdapat pihak yang disebut dealer partisipan.
Mereka adalah perusahaan sekuritas menandatangani kerjasama dengan Manajer
Investasi untuk menjadi penyedia likuiditas untuk ETF. Yang dimaksud dengan
penyedia likuiditas adalah pihak yang bertindak sebagai pembeli dan penjual siaga.
Apabila tidak ada permintaan dan penawaran yang cukup, dealer partisipan akan
memasukkan order permintaan dan penawaran pada harga pasar sehingga investor
tidak kesulitan untuk membeli atau menjual ETF pada bursa efek. Karena
transaksinya sama seperti saham, maka ETF dapat dibeli dari perusahaan sekuritas
manapun meskipun sekuritas tersebut bukan merupakan dealer partisipan dan tidak
terafiliasi dengan Manajer Investasi penerbitnya (www.ekonomi.kompas.com
diakses 25 September 2018 )
EIDO kepanjangan dari iShares MSCI Indonesia Investable Market Index
Fund, Bagi investor Dunia yang tidak dapat berinvestasi di pasar saham Indonesia
mereka dapat langsung berinvestasi seperti reksadana dengan cara membeli EIDO.
Secara tidak langsung IHSG seolah dual listing dibursa NYSE. Pergerakannya
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dibursa NYSE juga memiliki sentimen, baik positif ataupun negatif bagi pergerakan
IHSG keesokan harinya.
Banyak para fund manager di indonesia yang menjadikan MSCI sebagai
patokan dalam menyusun reksadana yang dijualnya, walaupun tidak berafiliasi
dengan MSCI, namun karena penyaringan indeks yang ketat oleh para profesional
dengan standar yang telah di tentukan. Indeks msci menjadi patokan baik asing
maupun lokal dalam menyusun portofolio reksadanya.
2.8. Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG )
Indeks harga adalah suatu angka yang digunakan untuk membandingkan
suatu peristiwa dibandingkan dengan suatu peristiwa lainnya. Indeks harga saham
adalah indikator atau cerminan pergerakan harga saham. Indeks merupakan salah
satu pedoman bagi investor untuk melakukan investasi di pasar modal, khususnya
saham (www.idx.co.id). Angka Indeks Harga Saham adalah angka – angka yang
menjadi ukuran situasi pasar modal, yang dapat digunakan untuk membandingkan
peristiwa dan sebagai alat analisis. Indeks Harga Saham Gabungan adalah suatu
nilai yang digunakan untuk mengukur kinerja gabungan seluruh saham yang
tercatat di bursa efek. Maksud dari gabungan seluruh saham ini adalah kinerja
saham yang dimasukkan dalam perhitungan seluruh saham yang tercatat di bursa
tersebut (Sunariyah, 2013)
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Menggunakan semua Perusahaan
Tercatat sebagai komponen perhitungan Indeks. Agar IHSG dapat menggambarkan
keadaan pasar yang wajar, Bursa Efek Indonesia berwenang mengeluarkan dan atau
tidak memasukkan satu atau beberapa Perusahaan Tercatat dari perhitungan IHSG.
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Dasar pertimbangannya antara lain, jika jumlah saham Perusahaan Tercatat tersebut
yang dimiliki oleh publik (free float) relatif kecil sementara kapitalisasi pasarnya
cukup besar, sehingga perubahan harga saham Perusahaan Tercatat tersebut
berpotensi mempengaruhi kewajaran pergerakan IHSG. (www.idx.co.id diakses 25
September 2018)
Dasar perhitungan IHSG adalah jumlah Nilai Pasar dari total saham yang
tercatat pada tanggal 10 Agustus 1982. Jumlah Nilai Pasar adalah total perkalian
setiap saham tercatat (kecuali untuk perusahaan yang berada dalam program
restrukturisasi) dengan harga di BEI pada hari tersebut.
Perhitungan Indeks merepresentasikan pergerakan harga saham di
pasar/bursa yang terjadi melalui sistem perdagangan lelang. Nilai Dasar akan
disesuaikan secara cepat bila terjadi perubahan modal emiten atau terdapat faktor
lain yang tidak terkait dengan harga saham. Penyesuaian akan dilakukan bila ada
tambahan emiten baru, HMETD (right issue), partial/company listing, waran dan
obligasi konversi demikian juga delisting. Dalam hal terjadi stock split, dividen
saham atau saham bonus, Nilai Dasar tidak disesuaikan karena Nilai Pasar tidak
terpengaruh. Harga saham yang digunakan dalam menghitung IHSG adalah harga
saham di pasar reguler yang didasarkan pada harga yang terjadi berdasarkan sistem
lelang.
Perhitungan IHSG dilakukan setiap hari, yaitu setelah penutupan
perdagangan setiap harinya. Dalam waktu dekat, diharapkan perhitungan IHSG
dapat dilakukan beberapa kali atau bahkan dalam beberapa menit, hal ini dapat
dilakukan setelah sistem perdagangan otomasi diimplementasikan dengan baik
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2.9. Penelitian Terdahulu
Ahmed (2013), meniliti tentang pengaruh kebijakan The Fed pada pasar
modal di timur tengah dan afrika utara. Ahmed melakukan penelitian dengan
periode 1996-2007. Hasil penelitiannya menunjukkan The Fed memberikan
pengaruh pada pasar modal di Mesir, sementara di Turki dan israel The Fed tidak
memberikan pengaruh yang signifikan. Dalam penelitian ini faktor The Fed
menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan diversifikasi
investasi.
Kontonikas (2010), juga meneliti tentang pengaruh kenaikan suku bunga
The Fed terhadap pasar saham. Mereka melakukan penelitian dengan periode
pengamatan yang lebih panjang yakni tahun 1989 hingga 2009. Periode jendela
yang digunakan dari tahun 2007 sebagai pra-event dan 2009 sebagai post-event
atau setelah krisis keuangan tahun 2008. Hasil penelitian tersebut menunjukkan
bahwa pada tahun 2007 sebelum terjadinya krisis, indeks S&P 500 mengalami
kenaikan yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, namun pada bulan
februari 2009 indeks S&P 500 mengalami penurunan ke titik terendah selama
periode jendela. Hal tersebut dikarenakan investor merespon negatif tentang
bantuan likuiditas The Fed pasca krisis akan difokuskan untuk investasi di luar
negeri.
Mishra, (2014) meneliti dampak pengumuman pengetatan suku bunga The
Fed terhadap pasar saham negara-negara berkembang. Penelitian dilakukan
dengan menggunakan data pasar saham 21 negara berkembang seperti Brasil,
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Chili, Cina, Kolombia, Hungaria, India, Indonesia, Israel, Korea, Malaysia,
Meksiko, Peru, Filipina, Polandia, Rumania, Rusia, Singapura, Afrika Selatan,
Taiwan, Thailand, dan Turki untuk menganalisis reaksi pasar terhadap berita
pembelian kembali aset oleh The Fed pada tahun 2013 hingga 2014 untuk
memperbaiki fundamental ekonomi dan sektor keuangan Amerika Serikat. Hasil
penelitian tersebut menunjukkan bahwa pasar saham negara dengan kondisi
fundamental lemah seperti Brazil, India, Indonesia, Turki, dan Afrika Selatan
mengalami volatilitas tinggi ketika akan dilaksanakannya pengumuman dan
kemudian mengalami penurunan ketika hasil rapat FOMC dikeluarkan,
sedangkan negara lainnya yang digolongkan sebagai negara berkembang dengan
fundamental kuat tidak mengalami volatilitas sebesar negara dengan
fundamental lemah.
Thomas (2013) melakukan penelitian terhadap Target the Fed Rates
terhadap Kebijakan Moneter Bank Indonesia. Periode dalam penelitian ini pada
2005 – 2008 hasil dari penelitian ini The Fed Rates memiliki pengaruh yang
positif signifikan terhadap kebijakan Moneter Bank Indonesia dimana kenaikan
The Fed Rates di ikuti Kenaikan BI rates. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan
moneter yang diterapkan di bank indonesia sejalan dengan kebijakan moneter
yang diterapkan oleh kebijakan oleh dunia.
Alam (2009) melakukan penelitian mengenai efisiensi pasar saham
berdasarkan data bulanan antara indeks saham dan tingkat suku bunga untuk
lima belas negara maju dan berkembang.

Hasil dari penelitian tersebut
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ditemukan bahwa suku bunga memiliki hubungan negatif yang signifikan
dengan harga saham.
M. Taufiq (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh Inflasi, BI rates
dan kurs terhadap IHSG. Periode penelitian pada januari 2008- juli 2015. Dari
hasil penelitian tersebut faktor BI rates berpengaruh signifikan negatif terhadap
IHSG.

2.10. Rumusan Hipotesis
Berdasarkan teori-teori berkaitan dan penelitian terdahulu yang telah
dijelaskan diatas, untuk melakukan analisis apakah The Fed Rates , BI Rates dan
EIDO berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan berikut:
H1: Terdapat pengaruh Negatif The Fed Rates terhadap indeks harga saham
gabungan.
Hipotesis terjadinya Pengaruh Negatif fed rate disebab kan karena
dengan adanya kenaikan suku bunga The Fed minat masyarakat internasional
untuk menginvestasikan dana nya di pasar negara berkembang akan berkurang
karena suku bunga di bank amerika lebih menarik. Sehingga diduga akan ada
Capital Outflow dari dana asing di pasar modal indonesia
H2: Terdapat pengaruh Negatif BI Rates terhadap indeks harga saham gabungan
Hipotesis terjadinya pengaruh Negative BI rates disebabkan karena
dengan naiknya suku bunga, investasi di pasar modal menjadi tidak menarik lagi
karena naiknya suku bunga dan juga dengan naik nya suku bunga kredit
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pembiyaan juga meningkat hal itu dikawatirkan bisa mempengaruhi kinerja
emiten yang berimbas pada turunya IHSG
H3: Terdapat pengaruh Postif EIDO terhadap indeks harga saham gabungan.
Hipotesis terjadinya pengaruh positif EIDO adalah karena EIDO
sendiri adalah ETF yang mana EIDO salah satu jalan menjebatani investasi asing
di indonesia, jika nilai EIDO naik maka dipastikan semakin banyak dana asing
yang masuk indonesia. Selain itu EIDO juga menjadi patokan bagi investor asing
di luar DJIA. Karena pada dasarnya EIDO juga menyediakan data emiten mana
yang layak untuk di investasi.
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Populasi dan Sampel
Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan elemen dimana kita akan
menarik beberapa kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah indeks harga
saham gabungan pada Bursa Efek Indonesia. Sampel adalah bagian dari populasi
target, yang dipilih secara cermat untuk mewakili populasi). Pengambilan
sampel yang tidak sesuai dengan kualitas dan karakteristik populasi akan
menyebabkan suatu penelitian menjadi bias, tidak dapat dipercaya dan
menghasilkan kesimpulan yang keliru.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks harga saham
Gabungan , periode januari 2015 hingga desember 2018. Indeks Harga Saham
Gabungan (disingkat IHSG, dalam Bahasa Inggris disebut juga Indonesia
Composite Index, ICI, atau IDX Composite) merupakan salah satu indeks pasar
saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI; dahulu Bursa Efek
Jakarta (BEJ)). Diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983, sebagai
indikator pergerakan harga saham di BEJ, Indeks ini mencakup pergerakan
harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di BEI. Hari Dasar
untuk perhitungan IHSG adalah tanggal 10 Agustus 1982. Pada tanggal tersebut,
Indeks ditetapkan dengan Nilai Dasar 100 dan saham tercatat pada saat itu
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berjumlah 13 saham namun dalam perkembangnya saat penelitian ini di buat
hingga desember 2017 jumlah emiten di ihsg mencapai 555 perusahaan.
.
3.2. Jenis dan Sumber Data
Jenis penelitiаn yаng digunаkаn аdаlаh penelitiаn eksplаnаtori (explаnаtory
reseаrch) dengаn menggunаkаn pendekаtаn kuаntitаtif. Penelitian ini
menggunakan data dari di website Bаnk Indonesiа, website Federаl Reserve,
dаn website Yаhoo Finаnce. Populаsi yаng digunаkаn dаlаm penelitiаn ini
аdаlаh seluruh dаtа IHSG, tingkаt suku bungа tingkаt suku bungа Fed rаte, BI
rate dan EIDO ( Msci Indonesia ). Teknik sаmpling yаng digunаkаn dаlаm
penelitiаn ini аdаlаh teknik sаmpling nonprobаbility. Sаmpel dаlаm penelitiаn
ini аdаlаh dаtа IHSG, Fed rаte, BI rate dаn EIDO yаng dibаtаsi pаdа penutupаn
tiаp аkhir-аkhir bulаn selаmа periode Jаnuаri 2012- Desember 2017. Teknik
pengumpulаn dаtа yаng dipаkаi аdаlаh dokumentаsi. Dаtа yаng digunаkаn
dаlаm penelitiаn ini аdаlаh dаtа sekunder. Аnаlisis dаtа yаng dilаkukаn dаlаm
penelitiаn ini mencаkup аnаlisis deskriptif dаn аnаlisis inferensiаl. Аnаlisis
Inferensiаl mencаkup аnаlisis regresi linier bergаndа dengаn memperhаtikаn
аsumsi klаsik. Uji аsumsi klаsik terdiri dаri uji normаlitаs, multikolineаritаs,
аutokorelаsi, dаn heteroskedаstisitаs.
Metode yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian adalah dengan
melakukan studi kepustakaan baik melalui literatur buku fisik maupun internet,
mempelajari hasil penelitian terdahulu melalui berbagai jurnal, maupun literatur
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online yang dirilis oleh lembaga yang kredibel. Dengan demikian, pada tahap ini
dilakukan pengumpulan data yang benar-benar dapat mendukung penelitian.
3.3. Metode Analisis Data
3.3.1 Analisis Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang
dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, sum,
range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi), skewness dan
kurtosis merupakan ukuran untuk melihat apakah variabel terdistribusi
normal atau tidak. Skewness mengukur kemencengan dari data dan kurtosis
mengukur puncak dari distribusi data. Data yang terdistribusi secara
normal mempunyai nilai skewness dan kurtosis mendekati nol.

3.3.2 Regresi Linier Berganda
Dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan
analisis regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil biasa atau
Ordinary Least Square (OLS). Uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik
dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah data
yang digunakan merupakan data linier terbuka dan tidak bias (Best Linier
Unbiased Ustimated/BLUE) atau tidak. Sedangkan uji hipotesis dilakukan
untuk menguji kebenaran hipotesis berdasarkan data penelitian.
Model dasar yang digunakan adalah model regresi linear berganda untuk
mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Harga Saham
Gabungan adalah sebagai berikut:
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Y

= 𝑎 + b1 Fed + b2 BI + b3 𝐸𝐼𝐷𝑂 + 𝑒

Keterangan:


Y

= Indeks Harga Saham Gabungan

a

= Konstanta

b1

= Koefisien Regresi The Fed rates

b2

= Koefisien Regresi BI rates

b3

= Koefisien Regresi EIDO

FED

= Perubahan suku bunga The Fed rates

BI

= Perubahan Suku Bunga BI rates

EIDO = Perubahan Suku Bunga EIDO

e

= Error

3.3.2.1 Uji Asumsi Klasik
Sebelum data dianalisis menggunakan regresi, untuk memperoleh
model analisis yang efisien dan tidak bisa dari persamaan regresi
berganda, maka harus dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu
sebagai berikut:
a) Uji Normalitas
Data yang baik dan layak dijadikan sebegai obyek penelitian adalah
data yang berditribusi normal. Uji statistik parametrik dilakukan
terhadap data yang berdistribusi normal. Apabila prasyarat tersebut
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tidak terpenuhi maka akan terjadi penyimpangan dan hasil
analisisnya tidak valid (Trihendradi, 2009). Dalam penelitian ini, uji
normalitas yang dapat uji normalitas yang dapat digunakan adalah
analisis statistik (Uji Kolmogorov Smirnov)
Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:


Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0.05, maka distribusi data
normal.



Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0.05, maka distribusi data
tidak normal.

b) Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas adalah suatu keadaan yang salah satu atau
lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier
dari variabel independen lainnya. Salah satu asumsi regresi linier
klasik adalah tidak adanya multikolinearitas sempurna (no perfect
multikolinearitas).

Suatu

model

regresi

dikatakan

terkena

multikolinearitas apabila terjadi hubungan linier yang perfect atau
exact diantara beberapa atau semua variabel bebas. Akibatnya akan
sulit untuk melihat pengaruh secara individu variabel bebas terhadap
variabel tak bebas (Mandala, 1999:213). Alat yang dipergunakan
untuk menguji adanya problem multikolinearitas adalah Variance
Inflation Factor (VIF). Bila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka hal
tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.
c) Uji Autokorelasi
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Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang
disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik
seharusnya

tidak

terjadi

autokorelasi.

Metode

pengujian

menggunakan uji Durbin-Watson (DW test).
Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson sebagai berikut
-

DU < DW < 4-DU maka Ho diterima , artinya tidak terjadi
autokorelasi

-

DW < DL atau DW > 4- DL, maka Ho ditolak, artinya terjadi
autokorelasi

-

DL < DW < DU atau 4-DU <DW < 4 –DL, artinya tidak ada
kepastian atau kesimpulan pasti

d) Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik
adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Salah

satu

cara

untuk

mendeteksi

ada

atau

tidaknya

heteroskedastisitas adalah dengan mengamati hasil output SPSS
melalui gambar scatterplot antara Z prediction (ZPRED) yang
merupakan variabel bebas (Sumbu X=Y hasil prediksi) dan nilai
(SRESID) merupakan variabel terikat (Sumbu Y = Y prediksi – Yriil).
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Homoskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titik hasil
pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar dibawah
maupu diatas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak
mempunyai pola yang teratur. Heteroskedastisitas terjadi jika pada
scatterplot titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik
menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang
e) Uji Linearitas
Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang
digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan
dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linear, kuadrat, atau
kubik. Dengan uji linearitas akan diperoleh informasi apakah model
empiris sebaiknya linear, kuadrat, atau kubik. Uji linearitas
dilakukan dengan menggunakan test of linearity yang menunjukkan
koefisien linieritas, dengan kriteria adalah sebagai berikut:
 Jika F hitung > F Tabel berarti korelasi tidak linier.
 Jika F hitung < F Tabel berarti korelasi linier.
1) Uji Hipotesis
Dalam penelitian ini, uji hipotesis yang dilakukan adalah:
a) Uji secara individu atau parsial (Uji t)
Uji t dipakai untuk melihat signifikansi pengaruh variabel
indipenden secara individu terhadap variabel dependen dengan
menganggap variabel lain bersifat konstan. Dalam pengujian ini
menggunakan SPSS, maka untuk pengambilan kesimpulannya
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dengan melihat nilai signifikansi dan membandingkannya dengan
taraf kesalahan (signifikansi) yang dipakai. Nilai signifikansi yang
dibandingkan dengan nilai α (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:
Jika nilai Sig < α maka berpengaruh signifikan, hipotesis diterima.
Jika nilai Sig > α maka berpengaruh tidak signifikan, hipotesis
ditolak.

b) Uji regresi secara serempak (Uji F)
Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen secara serentak. Uji ini
dilakukan untuk membandingkan pada tingkat nilai signifikansi
sebesar nilai α (5%).
Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis adalah:
 Merumuskan hipotesis
 Menentukan tingkat signifikansi sebesar (α= 5%)
 Menentukan kesimpulan
Jika probabilitas (sig F) > α (0,05) maka Ho diterima, artinya tidak
ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap
variabel dependen.
Jika probabilitas (sig F) < α (0,05) maka Ho ditolak, artinya ada
pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel
dependen.
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3.3.2.2 Uji koefisien determinasi (R2)
Koefisien determinasi dalam regresi berganda digunakan untuk mengetahui
presentase sumbangan variabel indipenden terhadap variasi (naik turunnya)
Y atau variabel dependen, yang disebut dengan multiple coefficient of
correlation dengan simbol R2.
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BAB 4
PEMBAHASAN

4.1

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang
dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum,
range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) merupakan ukuran untuk
melihat apakah variabel terdistribusi normal atau tidak. Skewness mengukur
kemencengan dari data dan kurtosis mengukur puncak dari distribusi data. Data
yang terdistribusi secara normal mempunyai nilai skewness dan kurtosis mendekati
nol. Statistik deskriptif memberikan gambaran bagaimana mengumpulkan data,
menyajikan dalam bentuk yang lebih mudah dan lebih cepat dipahami dan
dimengerti.
Statistik deskriptif dalam penelitian ini merujuk pada nilai rata-rata (mean)
dan simpangan baku (standard deviation), nilai minimum dan nilai maksimum dari
seluruh variabel dalam penelitian ini yaitu Fed rates , BI rates dan EIDO sebagai
variabel independent dan indeks harga saham gabungan sebagai variabel dependent
selama periode pengamatan 2012 hingga 2017 data berupa data bulanan yang
diambil dari beberapa website seperti www.federalreserve.gov untuk data bulana
Fed rate , www.bi.go.id untuk data bulanan BI rates dan www.finnace.yahoo.com
untuk data EIDO dan IHSG. Nilai statistik deskriptif dapat dilihat di tabel 4.1
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Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Variabel

N

Minimum

Maximum

Mean

SD

Fed Rates

72

,0025

,0150

,004444

,0033625

BI Rates

72

,0420

,0770

,062847

,0116772

EIDO

72

17,690

35,570

26,54972

3,543508

IHSG

72

3833,00

6606,00

4934,1806

604,14587

Sumber : Data diolah
4.1.1 Fed Rates
The Federal Reserve atau Fed rates memperoleh rata – rata ( Mean ) sebesar 0,004
dengan standar deviasi (std. Deviation ) sebesar 0,003 masih lebih kecil
dibandingkan dengan nilai rata – rata , sehingga dapat dipastikan simpangan data
pada variabel Fed rates baik. Selanjutnya nilai minimum Fed rates selama periode
penelitian sebesar 0,0025 yang terjadi selama tahun pada tahun 2012 hingga 2015
dan nilai maksimum nya sebesar 0,015 yang terjadi pada tahun 2017 untuk lebih
detailnya mengenai kenaikan fed rate selama periode 2012-2017 bisa dilihat di
gambar 4.1
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Gambar 4.1
Fed rate periode 2012 – 2017
4.1.2 BI rate
BI rates memperoleh rata – rata ( Mean ) sebesar 26,54 dengan standar deviasi (std.
Deviation ) sebesar 0,011 masih lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata – rata ,
sehingga dapat dipastikan simpangan data pada variabel BI rates baik. Selanjutnya
nilai minimum BI rates selama periode penelitian sebesar 0,042 dan nilai
maksimum nya sebesar 0,077 untuk lebih detailnya mengenai kenaikan BI rate
selama periode 2012-2017 bisa dilihat di gambar 4.2
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Gambar 4.2
BI rate periode 2012 -2017
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4.1.3 EIDO
EIDO memperoleh rata – rata ( Mean ) sebesar 26,54972 dengan standar deviasi
(std. Deviation ) sebesar 3,543508 masih lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata
– rata , sehingga dapat dipastikan simpangan data pada variabel EIDO baik.
Selanjutnya nilai minimum EIDO selama periode penelitian sebesar 17,690 dan
nilai maksimum nya sebesar 35,570 untuk lebih detailnya mengenai kenaikan EIDO
selama periode 2012-2017 bisa dilihat di gambar 4.3
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Gambar 4.3
EIDO periode 2012 – 2017
4.2

Regresi Linier Berganda
Dalam penelitian ini regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh
dari Fed rates , BI rates dan EIDO terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Hasil
analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi program SPSS 25
adalah sebagai berikut
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Tabel 4.2
Regresi Linier Berganda

Unstandardized
Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

,000

,038

Fed

,005

,510

BI

,049

EIDO

,048

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig

,007

,000

,002

,010

,005

1,772

,154

,902

,049

,058

,099

,832

,048

Sumber : Data Diolah

Persamaan model regresi linier berganda yang bisa disusun dalam penelitian ini
bisa dilihat pada tabel 4.2. di karenakan satuan yang digunakan sudah sama (Fed
rate , Bi Rate , EIDO , IHSG maka Model regresi berdаsаrkаn hаsil uji regresi
lineаr bergаndа pаdа Tаbel 4.2 аdаlаh:


Y

= 0,00 + 0,05FED + 0,049 BI + 0,48 EIDO + e

Berdasarkan persamaan regresi dan tabel 4.3 di atas maka hasil regresi
berganda dapat dijelaskan sebagai berikut.
 Persamaan regresi linear berganda di atas, diketahui mempunyai
konstanta sebesar 0,00 dengan tanda positif. Sehingga besaran konstanta
menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (FED rates , BI
rates , EIDO) diasumsikan konstan, maka variabel dependen yaitu IHSG
akan naik sebesar 0,00 point
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 Koefisien variabel Fed Rate sebesar 0,05, berarti setiap kenaikan FED
Rate sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan IHSG sebesar 0,05
persent
 Koefisien variabel BI Rate sebesar 1,599, berarti setiap kenaikan BI Rate
sebesar 1% maka akan menyebabkan kenaikan IHSG sebesar
0,049 %
 Koefisien variabel EIDO sebesar 0.48 berarti setiap kenaikan EIDO
sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan IHSG sebesar 0.48 %
4.2.1 Uji asumsi Klasik
a) Uji Normalitas
Uji Normalitas perlu dilakukan untuk mengetahui apakah data
berdistribusi normal atau tidak. Normalitas data merupakan syarat pokok
yang harus dipenuhi dalam analisis parametrik. Normalitas data
merupakan hal yang penting karena dianggap dapat mewakili populasi.
Terdapat berbagai macam cara uji normalitas data salah satunya One –
sample kolmogorov Smirnov Test dan untuk metode tersebut bisa dibaca
melalui kolom sig ( Signifikasi). Jika signifikasi kurang dari 0,05
kesimpulan data tidak berstribusi normal. Jika signifikasi lebih dari 0,05
maka data berstribusi normal
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Tabel 4.3
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual
N

72

Normal Parametersa,b

Mean
Std. Deviation

0,0000000
0,03441737

Most Extreme

Absolute

0,112

Differences

Positive

0,073

Negative

-0,112

Test Statistic

0,112

Asymp. Sig. (2-tailed)

0,200

Sumber : Data diolah
Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikasi (asymp.Sig
2- tailed) sebesar 0,200. Karena nilai signifikasi lebih dari 0,05, nilai
resdual terdistribusi dengan normal.
b) Uji Multikolinearitas
Multikolinieritas artinya antarvariabel independen yang terdapat
dalam model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau
mendekati sempurna. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi
korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebasnya
konsekuensi adanya multikolinieritas adalah koefisien korelasi tidak
tertentu dan kesalahan menjadi sangat besar. Salah satu mengetahui ada
atau tidaknya gejala multikolinieritas antara lain dengan melihat nilai
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variance inflation factor (VIF) dan tolerence, apabila nilai VIF kurang
dari 10 dan tolerance lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi
multikolinieritas.
Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas
VARIABEL

TOLERANCE

VIF

BI Rate

0,489

2,045

Fed Rate

0,374

2,676

EIDO

0,569

1,759

Sumber : Data diolah
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas dengan metode VIF,
menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel bebas < 10, artinya
bahwa semua variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas sehingga
tidak membiaskan interprestasi hasil analisis regresi
c) Uji Autokorelasi
Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang
disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan
uji Durbin-Watson (DW test)
Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson sebagai berikut


DU < DW < 4 – DU maka Ho diterima , artinya tidak terjadi
autokorelasi



DW < DL atau DW > 4-DL maka Ho ditolak, artinya terjadi
autokorelasi
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DL < DW < DU atau 4-DU < DW
Tabel 4.5
Hasil Uji autokorelasi

Model

R

R
Square

Adjusted
R
Square

,721

,709

,849a

1

Std.
Error

DurbinWatson

325,93803

,505

Sumber : Data diolah
Dari output diatas dapat diketahui nilai Durbin – Watson sebesar 0,505.
Karena nilai DW terletak antara DW < DL (0,505 < 1,201), Hasilnya Ho
ditolak, artinya terjadi autokorelasi pada model regresi

d) Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada
ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada
model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik
yang

harus

dilakukan

pada

regresi

linear.

Apabila

asumsi

heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan
tidak valid sebagai alat peramalan.
Alasan dilakukannya uji Heteroskedastisitas untuk mengetahui adanya
penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada regresi linear, di
mana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya
heteroskedastisitas.
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Sumber : Data diolah
Gambar 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Dalam gambar di atas titik menyebar secara acak dan tidak
ada pola yang jelas, dimana titik-titik menyebar di atas dan di bawah
angka 0 pada sumbu Y. Maka disimpulkan bahwa tidak terdapat
gejala heteroskedastisitas atau bersifat heteroskedastisitas dalam
model regresi yang digunakan.
4.2.2 Uji Hipotesis
a) Uji secara individu atau parsial (Uji t)
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh
satu variabel independen secara individual dalam menerangkan
variasi variabel dependen. Untuk menguji pengaruh parsial
tersebut

dapat

dilakukan

dengan

cara

berdasarkan

nilai

probabilitas. Jika nilai Sig < 0,05 maka berpengaruh signifikan,
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hipotesis diterima. Jika nilai Sig > 0,05 maka berpengaruh tidak
signifikan, hipotesis ditolak
Tabel 4.6
Hasil Uji t

Unstandardized
Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

,000

,038

Fedrates

,005

,510

Birates

,049

EIDO

,048

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig

,007

,000

,002

,010

,005

1,772

,154

,902

,049

,058

,099

,832

,048

Sumber : Data Diolah
Dari tabel 4.6 di atas, maka hasil regresi linier berganda
dapat menganalisis pengaruh dari masing-masing variabel Fed Rate,
BI Rate, dan EIDO terhadap IHSG yang dapat dilihat dari tingkat
signifikan (probabilitas). Dari ketiga variabel tersebut variabel Fed
Rate, BI Rate, dan EIDO masing – masing berpengaruh terhadap
IHSG karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05,
Kesimpulan:
 FED Rate berpengaruh terhadap IHSG karena signifikansi 0,000
(lebih kecil dari 0,05). Jadi hipotesis pertama yang berbunyi
FED Rate berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan
diterima.
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 BI Rate berpengaruh terhadap IHSG karena signifikansi 0,049
(lebih kecil dari 0,05). Jadi hipotesis kedua yang berbunyi BI
rate berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan
diterima.
 EIDO berpengaruh terhadap IHSG karena signifikansi 0,048
(lebih kecil dari 0,05). Jadi hipotesis ketiga yang berbunyi EIDO
berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan diterima.
b) . Uji regresi secara serempak (Uji F)
Uji F digunakan untuk menguji pengaruh ketiga variabel
independen (Fed rate, BI rate, EIDO) terhadap variabel dependen
(IHSG) secara bersama-sama. Jika probabilitas (sig F) > α (0,05)
maka Ho diterima, artinya tidak ada pengaruh dari variabel
independen secara serempak terhadap variabel dependen. Namun
jika probabilitas (sig F) < α (0,05) maka Ho ditolak, artinya ada
pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.7
Hasil Uji F
Model

1

Regression
Residual
Total

Sum of

Mean

Squares

df

Square

F

Sig.

18690428,030

3

6230142,677

58,645

,000b

7224020,623

68

106235,597

25914448,653

71

Sumber : Data diolah
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi F
sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis
keempat yang menyatakan bahwa Fed Rate, BI rate, dan EIDO
berpengaruh

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan dapat

diterima.
c) Uji koefisien determinasi (R2)
Koefisien determinasi dalam regresi berganda digunakan untuk
mengetahui presentase sumbangan variabel independen terhadap
variasi (naik turunnya) Y atau variabel dependen, yang disebut
dengan multiple coefficient of correlation dengan simbol R2.

Tabel 4.8
Hasil Uji R2 (Koefisien Determinasi)

R

R Square
,849a

,721

Adjusted R

Std. Error of

Durbin-

Square

the Estimate

Watson

,709

325,938

,505

Sumber : Data diolah
Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R2 (R Square) sebesar
0,721 atau (72,1%). Hal ini menunjukkan bahwa presentase
sumbangan pengaruh variabel independen (FED rate , BI rate,
EIDO) terhadap variabel dependen (IHSG) sebesar 72,1%.
Sedangkan

sisanya sebesar 27,9 % dipengaruhi atau dijelaskan

oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
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Adjusted R Square

adalah

nilai

R

Square

yang

telah

disesuaikan, nilai ini selalu lebih kecil dari R Square dan angka ini
bisa memiliki harga negatif.
4.3

Pembahasan
A. Pengaruh Fed Rate terhadap IHSG
Dari hasil penelitian diperoleh nilai signifikasi yang dimiliki sebesar
0,000 dimana nilai ini signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Karena tingkat
signifikansinya lebih kecil dari 0,05% maka dapat disimpulkan bahwa Fed Rate
berpengaruh terhadap IHSG. Dengan demikian hipotesis Pertama yang menyatakan
bahwa Fed rate berpengaruh secara negatif terhadap Indeks Harga Saham
Gabungan dapat diterima.
Secara toritis suku bunga The Fed mempunyai pengaruh negatif terhadap
Indek Harga Saham Gabungan, berarti ketika The Fed meningkatkan suku bunga
maka banyak uang yang terserap di Amerika, hal tersebut berakibat investasi di
tabungan lebih menarik daripada investasi di saham. Di Indonesia, ketika The Fed
meningkatkan suku bunga maka SBI naik kemudian suku bunga bank atau
tabungan naik akibatnya dana terserap ke perbankan, investasi di tabungan
menjadi lebih menarik daripada investasi disaham sehingga Indeks Harga Saham
Gabungan turun. Namun pada tahun 2015 untuk pertama kali nya setelah program
Quantitative Easing selesai The Fed mulai menaikan suku bunga nya namun hal
sebaliknya terjadi pada BI rate yang terus menerus menurunkan suku bunga nya,
sehingga investasi di pasar modal menjadi lebih menarik dari pada simpanan
deposito maupun tabungan namun yang harus di waspadai adalah terjadinya
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capital outflow dana asing di IHSG. Karena sebelum tahun 2015 kepemilikan
asing >50 % dan turun menjadi >50 % hingga saat ini.
Hasil penelitian ini memperkuat penelitian dari misgiyanti (2009) yang
membuktikan bahwa terdapat pengaruh negatif kenaikan suku bunga The Fed rate
terhadap indeks harga saham gabungan. selain itu dalam penelitian yang dilakukan
oleh nadira putri (2017) kenaikan suku bunga the fed berpengaruh di beberapa
sektor di bursa effek indonesia seperti di sektor transportasi, infraktukstur dan
industri dasar.
B. Pengaruh BI rate terhadap IHSG
Dari hasil penelitian diperoleh nilai signifikasi yang dimiliki sebesar 0,008
dimana nilai ini signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Karena tingkat
signifikansinya lebih kecil dari 0,05% maka dapat disimpulkan bahwa BI Rate
berpengaruh

terhadap

IHSG.

Dengan

demikian

hipotesis

Kedua

yang

menyatakan

bahwa BI rate berpengaruh negatif terhadap Indeks Harga Saham

Gabungan dapat diterima.
Dalam periode 2012 – 2017 Bi rate bergerak fluktuatif namun Trend yang
terjadi pada tahun 2015 ada Bi rate selalu turun dari awal 2015 sebesar 7,75 %
menjadi 4,25% di tahun 2017. Hal ini membuat berinvestasi di pasar modal lebih
menarik dari pada di deposito maupun tabungan. Ada beberapa event besar yang
terjadi dalam periode penelitian ini, salah satu nya Tax ammnesti di tahun 2016 dan
salah satu tempat untuk menampung dana dari tax amenesti adalah di pasar modal.
Dengan turunnya Bi rate pasar modal menjadi lebih bergairah karena euforia dana
tax ammensty . namun yang perlu diperhatikan saat ini setelah selesainya euforia

58

tax ammnesti adalah kenaikan BI rate yang mengikuti Kenaikan Fed rate. Yang
mana ketika kenaikan fed rate dan Bi rate bisa membuat investasi di pasar modal
tidak menarik kembali, investor akan cenderung berinvestasi di deposito maupun
tabungan.
Hasil penelitian ini memperkuat penelitian dari m.taufiq (2016) yang
menyebutkan bahwa BI rate berpengaruh negatif terhadap indeks harga saham
gabungan. selain itu penelitian mengenai efek dari kenaikan suku bunga yang
dilakukan di negara lain seperti di kenya yang dilakukan oleh donald (2017)
menyebutkan bahwa kenaikan suku bunga bank central kenya berpengaruh negatif
terhadap bursa saham di kenya.

C. Pengaruh EIDO Terhadap IHSG
Dari hasil penelitian diperoleh nilai signifikasi yang dimiliki sebesar 0,000
dimana nilai ini signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Karena tingkat
signifikansinya lebih kecil dari 0,05% maka dapat disimpulkan bahwa EIDO
berpengaruh

terhadap

IHSG.

Dengan

demikian

hipotesis

Ketiga

yang

menyatakan

bahwa EIDO berpengaruh positif terhadap Indeks Harga Saham

Gabungan dapat diterima.
Indeks MSCI Indonesia atau EIDO dirancang untuk melacak kinerja saham
perusahaan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan
mengetahui MSCI Indeks, Investor dapat memperoleh gambaran mengenai tren
pasar kedepannya. Indek ini merupakan acuan asing dalam berinvestasi di
indonesia( www.msci.com diakses 25 januari 2018 ).
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Indeks MSCI Indonesia merupakan Kontrak Berjangka pertama di Dunia
berdasarkan pasar ekuitas Indonesia. Nilai Indeks MSCI Indonesia adalah indeks
harga yang memperhitungkan kinerja harga konstituennya saham pilihan EIDO
tersebut tergolong sebagai emiten dengan kapitalisasi besar. Sehingga pergerakan
saham tersebut memiliki korelasi dengan perubahan Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG).
Penelitian mengenai pengaruh EIDO terhadap IHSG masih jarang
dilakukan namun di negara lain penelitian mengenai ETF (Exchange Trade Fund)
telah banyak dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan Hanaeda (2017) yang
menyebutkan bahwa ETF Nikkei 225 berpengaruh postif terhadap indeks harga
saham gabungan di jepang ( Nikkei ). Selain itu karena EIDO sendiri merupakan
ETF yang di perjual belikan di bursa Dow jones penelitian mengenai pengaruh
DJIA (Dow Jones Industrial Avarage) terhadap IHSG telah banyak dilakukan salah
satunya oleh Manihuruk (2015) dalam penelitian nya disebutkan bahwa DJIA
berpengaruh positif terhadap IHSG. Kuatnya pengaruh indeks Dow jones terhadap
IHSG dikаrenаkаn Indeks Dow Jones аdаlаh Indeks terbesаr yаng pergerаkаnnyа
dijаdikаn аcuаn oleh investor di seluruh duniа.
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Bab 5
Kesimpulan dan Saran
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan latar belakang, landasan teori, analisis data, dan hasil
pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
a. Fed rate berpengaruh terhadap IHSG karena signifikansi 0,00 (lebih besar
dari 0,05). Jadi hipotesis pertama yang berbunyi Fed rate berpengaruh
terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di terima.
b. BI rate berpengaruh terhadap IHSG karena signifikansi 0,008 (lebih besar
dari 0,05). Jadi hipotesis kedua yang berbunyi BI rate berpengaruh
terhadap Indeks Harga Saham Gabungan dapat di terima
c. EIDO berpengaruh terhadap IHSG karena signifikansi 0,00 (lebih besar
dari 0,05). Jadi hipotesis Ketiga yang berbunyi EIDO berpengaruh terhadap
Indeks Harga Saham Gabungan di terima
d. Fed rate, BI rate, dan EIDO berpengaruh terhadap IHSG karena
signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05).

5.2. Saran
Berdasarkan analisis data dan pembahasan, penyusun menyarankan:
a. Bagi Investor
 Kenaikan Fed rate yang terus menerus harus di waspadai oleh investor
yang mau berinvestasi di pasar modal. Peluang terjadi nya capital
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outflow bisa terjadi karena mengingat suku bunga di amerika lebih
menarik bagi investor asing daripada menginvestasikan dananya di
negara berkembang
 Penurunan Bi rate sejak 2015 memang membuat pasar modal menjadi
menarik. Namun harus perlu diperhatikan trend penuranan Bi rate telah
berganti mengikuti kenaikan Fed rate di 2018 ini, hal ini untuk
mempertahankan arus dana agar tidak keluar dari negri ini. Secara teori
kenaikan BI rate membuat menyimpan di deposito maupun di tabungan
lebih menarik dari pada menginvestasikan dana di pasar modal
 EIDO perlu diperhatikan secara khusus oleh para Investor. Hal itu
karena EIDO merupakan acuan emiten mana saja yang akan dibeli
pihak asing dalam berinvestasi di pasar modal
b. Bagi Peneliti Selanjutnya
Untuk penelitian berikutnya akan lebih baik apabila periode pengamatan
diperpanjang, serta objek dan variabel independennya ditambah
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LAMPIRAN
Lampiran I
Data BI rates, Fed rates , EIDO dan IHSG
Tahun

Bulan
2012 Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
2013 Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
2014 Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober

BI rates
Fed Rate
Eido
IHSG
6,0%
0,25%
0,009
-0,043
5,7%
0,25%
0,034
0,090
5,7%
0,25%
0,014
0,076
5,7%
0,25%
-0,083
-0,030
5,7%
0,25%
0,032
0,152
5,7%
0,25%
0,047
0,034
5,7%
0,25%
-0,020
-0,073
5,7%
0,25%
0,050
0,044
5,7%
0,25%
0,020
-0,109
5,7%
0,25%
-0,017
0,059
5,7%
0,25%
0,010
0,087
5,7%
0,25%
0,032
0,034
5,7%
0,25%
0,077
0,029
5,7%
0,25%
0,030
0,008
5,7%
0,25%
0,019
0,069
5,7%
0,25%
0,007
-0,040
5,7%
0,25%
-0,049
-0,214
6,0%
0,25%
-0,043
0,154
6,5%
0,25%
-0,090
0,001
6,5%
0,25%
0,029
-0,018
7,2%
0,25%
0,045
0,036
7,2%
0,25%
-0,057
-0,016
7,5%
0,25%
0,004
0,036
7,5%
0,25%
0,034
0,000
7,5%
0,25%
0,045
-0,133
7,5%
0,25%
0,032
0,067
7,5%
0,25%
0,015
0,039
7,5%
0,25%
0,011
-0,047
7,5%
0,25%
-0,003
0,054
7,5%
0,25%
0,043
0,020
7,5%
0,25%
0,009
-0,017
7,5%
0,25%
0,000
0,010
7,5%
0,25%
-0,009
0,017
7,5%
0,25%
0,012
0,108
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November
Desember
2015 Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
2016 Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
2017 Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember

7,7%
7,7%
7,7%
7,5%
7,5%
7,5%
7,5%
7,5%
7,5%
7,5%
7,5%
7,5%
7,5%
7,5%
7,2%
7,0%
6,7%
6,7%
6,7%
6,5%
6,5%
5,2%
5,5%
4,7%
4,7%
4,7%
4,7%
4,7%
4,7%
4,7%
4,7%
4,7%
4,7%
4,5%
4,2%
4,2%
4,2%
4,2%

0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,75%
0,75%
0,75%
1,0%
1,0%
1,0%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,5%

0,021
0,021
-0,049
-0,078
-0,070
-0,206
0,025
0,089
-0,100
-0,012
0,016
0,102
0,081
0,001
-0,010
-0,038
0,052
0,036
-0,053
0,013
-0,002
-0,003
-0,030
0,036
0,006
-0,108
0,038
-0,099
-0,027
-0,116
-0,112
0,139
0,013
0,022
0,037
0,048
0,038
-0,020

0,015
0,012
0,030
0,013
-0,078
0,026
-0,058
-0,022
-0,061
-0,063
0,055
-0,002
0,033
0,005
0,034
0,016
-0,001
-0,009
0,046
0,040
0,033
-0,004
0,011
-0,051
0,029
-0,001
0,018
0,034
0,021
0,009
0,016
0,002
0,004
0,006
0,018
-0,009
0,068
0,039
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Lampiran II
Pengujian Hipotesis
Statisk deskriptif
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

BIrates

72

,0420

,0770

,062847

,0116772

Fedrates

72

,0025

,0150

,004444

,0033625

EIDO

72

-,2140

,1540

,002569

,0723635

IHSG

72

-,0900

,0770

,007819

,0349895

Valid N (listwise)

72

Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
Normal

72
Parametersa,b

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

,0000000
,03441737

Absolute

,112

Positive

,073

Negative

-,112

Test Statistic
Asymp. Sig. (2-tailed)

,112
,026c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
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Uji autokorelasi

Model Summaryb
Model
1

R

R Square

,180a

,032

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

-,010

,0351684

Durbin-Watson
1,849

a. Predictors: (Constant), EIDO, BIrates, Fedrates
b. Dependent Variable: IHSG

Uji Linearitas
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Uji t
Coefficientsa
Standardize
Unstandardized

d

Collinearity

Coefficients

Coefficients

Statistics
Toleranc

Model
1

B
(Constant

Std. Error
,000

,038

BIrates

,005

,510

Fedrates

,049

EIDO

,048

Beta

t

Sig.

e

VIF

,007

,000

,002

,010

,005

,491

2,038

1,772

,154

,902

,049

,491

2,039

,058

,099

,832

,048

,999

1,001

)

a. Dependent Variable: IHSG

Uji f
Model

1

Regression
Residual
Total

Sum of

Mean

Squares

df

Square

F

Sig.

18690428,030

3

6230142,677

58,645

,000b

7224020,623
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106235,597

25914448,653
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Uji R

R

R Square
,849a

,721

Adjusted R

Std. Error of

Durbin-

Square

the Estimate

Watson

,709

325,938

,505
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