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BABIV 

I 

ANALISA DATA 

Dalam bab IV ini dilakukan analisa terhadap data-data yang telah 

dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada dan dianalisa sesuai dengan hipotesis 

pada bab pendahuluan yang telah dikemukakan dimuka. Dalam analisa ini akan 

diperlihatkan bagaimanakah pengaruh enam mata uang asing dengan indeks harga 

saham pada sektor industri manufaktur, serta bagaimanakah hubungan dari 

variabel bebas dan variabel terikatnya dengan menggunakan analisa regresi linier 

berganda. 

Variabel data yang digunakan dalam pengujian ini adalah variabel indeks 

harga saham sektor industri manufaktur dan kurs valuta asing yang terdiri dari US 

Dollar, Deutsche Mark, Pound Sterling, Yen, Dollar Singapura, dan Dollar 

Australia. 

Indeks harga saham sektor industri manufaktur adalah indeks harga saham 

semua perusahaan yang bergerak dalam sektor industri manufaktur yang tercatat 

pada Bursa Efek Jakarta yang diambil dari bulan Januari 2001 sampai dengan 

bulan April 2001. Data kurs valuta asing yang digunakan diambil dari data kurs 

jual yang diterbitkan harian Bisnis Indonesia untuk periode bulan Januari 2001 

sampai dengan April 2001. 

Analisis atas data yang telah diperoleh dilakukan dengan menggunakan 

bantuan program SPSS. Penggunaan program ini memberikan hasil cepat 

dibanding bila menggunakan cara manual. Alat analisa ini digunakan untuk 
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mengetahui besarnya pengaruh valuta asing US Dollar, Deutsche Mark, Pound 

Sterling, Yen, Dollar Singapura, dan Dollar Australia terhadap indcks harga 

saham sektor industri manufaktur. 

Sedang untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kurs valuta asmg 

terhadap indeks harga saham industri manufaktur digunakan tes signifikan dengan 

tabel t dan uji distribusi F. Tes signifikan dengan tabel t digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing kurs valuta asing US Dollar, 

Deutsche Mark, Pound Sterling, Yen, Dollar Singapura dan Dollar Australia 

terhadap indeks harga saham sektor industri manufaktur. Tes signifikan dengan 

tabel F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh keenam kurs valuta 

· asing terse but terhadap indeks harga saham sektor industri manufaktur. 

4.1. Analisa Regresi Linier Berganda 

Dalam pengujian ini kita menggunakan analisa tinier berganda. Analisa 

tinier berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh keenam variabel bebas 

yaitu nilai kurs valuta asing US Dollar, Deutsche Mark, Pound Sterling, Yen, 

Dollar Singapura dan Dollar Australia langsung terhadap indeks harga saham 

sektor industri manufaktur. Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai 

berikut: 

Y = C + bt X1 + bz Xz + bJ X3 + b4 ~ + bs Xs + b6 ~ + e 

Dimana: 

Y = I ndeks Harga Saham Sektor Industri Manufaktur. 

C = Konstanta. 



b = Koefisien regresi. 

Xl =Dollar US. 

X2 = Deutsche Mark. 

X3 = Pound Sterling. 

X4 =Yen. 

X5 = Dollar Singapura. 

X6 = Dollar Australia. 
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Setelah dilakukan penghitungan statistik dengan menggunakan bantuan 

komputer program SPSS, maka dihasilkan persamaan sebagai berikut: 

Y = 155. 345-12. 226 X1 + 27. 057 X2- s. 144 X3 + 17. 327 ~- 15. 969 Xs + 

o.460 x(i 

Berdasarkan berbagai parameter dalam persamaan regres1 mengena1 

variabel-variabel yang mempengaruhi perubahan indeks harga saham sektor 

industri manufaktur maka dapat diberikan interpretasi bahwa konstanta (C) 

sebesar 155.345 memberikan arti dalam keadaan variabel-variabel prediktor 

diasumsikan tidak mengalami perubahan (sama dengan nol), maka tingkat 

perubahan indeks harga saham secara konstan sebesar 155.345 poin. Persamaan 

diatas juga menerangkan bahwa nilai kurs US Dollar memberi kontribusi terhadap 

indeks harga saham sektor industri manufaktur sebesar 12.226. Hal ini 

menunjukkan setiap penurunan kurs US Dollar sebesar satu akan diimbangi 

dengan kenaikan indeks harga saham sektor industri manufaktur sebesar 12.23 

poin. Sedangkan indeks harga saham dipengaruhi oleh nilai kurs Deutsche Mark 

sebesar 27.057, ini berarti bahwa setiap kenaikan nilai kurs Deutsche Mark 

~----~--~----



Bab IV Analisa Data- 41 

sebesar satu satuan akan diimbangi dengan kenaikan indeks harga saham sebesar 

27.06 poin. Nilai kurs Pound Sterling memberikan kontribusi terhadap indeks 

harga saham sektor industri manufaktur sebesar 8.144. Dengan demikian setiap 

penurunan nilai kurs Pound Sterling sebesar satu satuan akan diimbangi dengan 

kenaikan indeks harga saham sebesar 8.14 poin. Nilai kurs Yen memberikan 

kontribusi terhadap indeks harga saham sektor industri manufaktur sebesar 

17.327. Dengan demikian setiap kenaikan nilai kurs Yen sebesar satu satuan akan 

diimbangi dengan kenaikan indeks harga saham sektor industri manufaktur 

sebesar 17.33 poin. Nilai kurs Dollar Singapura memberikan kontribusi terhadap 

indeks harga saham sektor industri manufaktur sebesar 15.969. Dengan demikian 

setiap penurunan nilai kurs Dollar Singapura sebesar satu satuan akan diimbangi 

dengan kenaikan indeks harga saham sektor industri manufaktur sebesar 15.97 

poin , dan nilai indeks harga saham sektor industri manufaktur dipengaruhi oleh 

nilai kurs Dollar Australia sebesar 0.460. Ini menunjukkan setiap kenaikan nilai 

kurs Dollar Australia akan menyebabkan kenaikan indeks harga saham sektor 

industri manufaktur sebesar 0.46 poin. 

4.2. Test Signifikan 

Test signifikan ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

antara nilai kurs valuta asing US Dollar, Deutsche Mark, Pound Sterling, Yen, 

Dollar Singapura dan Dollar Australia terhadap indeks harga saham sektor industri 

manufaktur. Disini akan dilakukan pengujian terhadap pengaruh kurs valuta asing 
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secara bersama-sama dan pengujian terhadap pengaruh masing-masing kurs val uta 

asing terhadap indeks harga saham sektor industri manufaktur. 

Untuk melakukan pengujian terhadap pengaruh kurs valuta asing secara 

bersama-sama akan digunakan uji distribusi F sedang untuk mengetahui pengaruh 

masing-masing kurs valuta asing akan digunakan uji t. 

4.2.1. Pengaruh Kurs Valuta Asing US $, Deutsche Mark, Pound Sterling, 

Yen, Australia $ dan Singapura $ Terhadap Indeks Harga Saham 

Sektor Industri Manufaktur. 

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kurs valuta asing dengan 

indeks harga saham sektor industri manufaktur akan dilakukan dengan uji 

distribusi F. Untuk melakukan distribusi F dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

Merumuskan hipotesa nol dan hipotesa alternatif. 

Ho : Nilai kurs val uta asing US $, Deutsche Mark, Pound Sterling, Yen, Australia 

$,dan Singapura $ secara bersama-sama tidak mempengaruhi indeks harga 

saham sektor industri manufaktur. 

Ha : Nilai kurs valuta asing US $, Deutsche Mark, Pound Sterling, Yen, Australia 

$, dan Singapura $ secara bersama-sama mempengaruhi indeks harga saham 

sektor industri manufaktur. 

Tingkat signifikansi 5% atau 0,05. 

Kriteria kebebasan distribusi F : 

Derajat kebebasan pembilang = n -1 

= 85-1 = 84 
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Derajat kebebasan penyebut = n- 1- k 

= 85- 1-6 = 78 

Sehingga pada taraf nyata 5 % dengan derajat kebebasan pembilang= 84, 

dan derajat penyebut= 78. F tabel menunjukkan angka sebesar 1.53. Untuk dapat 

lebih memudahkan dalam mengetahui letak hasil uji F dan hasil tabel F akan 

ditunjukkan dalam gambar I berikut: 

Gambar I 
Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji F 

Daerah Penolakan H0 Daerah Penolakan H0 

Daerah Penerimaan H0 

1.53 116.960 

Berdasarkan data yang dihasilkan dari penghitungan progtam statistik 

SPSS maka diperoleh informasi bahwa F statistik sebesar 116.960 sehingga hila 

dibandingkan antara hasil statistik uji dari distribusi F dengan nilai tabel maka 

dapat dilihat dalam kurva statistik uji F terletak pada daerah penolakan Ho maka 

hipotesa Ho ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan hasil pengujian terhadap kedua 

hipotesa tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kurs valuta asing US Dollar, 

Deutsche Mark, Pound Sterling, Yen, Singapura $ dan Australia $ mempengaruhi 

indeks harga saham sektor industri manufaktur secara signifikan. 

Untuk mengetahui berapa besamya pengaruh kurs valuta asing tersebut 

secara bersama-sama terhadap indeks harga saham sektor industri manufaktur juga 
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dapat diketahui dengan menggunakan koefisien determinasi (R2
). Dari hasil 

perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS dapat dilihat 

bahwa besamya R square adalah sebesar 0.9. Dari hasil tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa secara bersama-sama mampu menjelaskan hubungan antara 

kurs valuta asing US Dollar, Deutsche Mark, Pound Sterling, Yen, Singapura $, 

. dan Australia$ dengan indeks harga saham sektor industri manufaktur sebesar 0.9 

atau 90 %. Dari nilai adjusted R square sebesar 0.892 atau 89.2 % tersebut 

membuktikan bahwa indeks harga saham sektor industri manufaktur dipengaruhi 

oleh nilai kurs valuta asing secara bersama-sama US Dollar, Deutsche Mark, 

Pound Sterling, Yen, Singapura $,dan Australia$ sebesar 89.2 % sedang sisanya 

10.8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam 

model regresi ini. 

Dari hasil diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara kurs valuta asing 

US Dollar, Deutsche Mark, Pound Sterling, Yen, Singapura $, dan Australia $ 

dengan indcks harga saham sektor industri manufaktur secara statistik adalah 

berpengaruh sit,rniftkan. 

4.2.2. Analisa Pengaruh Ktirs US Dollar Terhadap II1deks Harga Saham 

Sektor Industri Manufaktur. 

Uji distribusi t untuk mengetahui apakah berpengaruh atau tidak antara US 

Dollar dengan indeks harga saham sektor industri manufaktur. Uji ini juga untuk 

menguji apakah perbedaan antara nilai statistik dan parameter sebagai suatu 
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hipotesa cukup nyata atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

Ho : Nilai kurs US $ tidak rnernpengaruhi indeks harga saham sektor industri 

rnanufaktur. 

Ha Nilai kurs US $ rnernpengaruhi indeks harga saharn sektor industri 

rnanufaktur. 

Tingkat signifikansi 5% atau 0.05 dengan 2 sisi pengujian dengan derajat 

kebebasan: 

N- 1 ...:. k = 85- 1 - 6 = 78 diperoleh harga t tabel : - 2.00. 

Dari hasil perhitungan regresi yang dilakukan diperoleh nilai t hitungnya 

atau t statistik untuk US Dollar adalah- 4.034. Sedang t tabelnya sebesar- 2.00. 

Karena t hitung lebih kecil dari t tabel maka t hitung terletak pada daerah 

penolakan. Sehingga hipotesa Ha diterirna dan Ho ditolak, jadi hasil dari 

perhitungan tersebut rnenunjukkan adanya pengaruh yang signifikan pada rnata 

uang US Dollar terhadap indeks harga saham sektor industri manufaktur. Untuk 

lebihjelasnya mengenai perhitungan tersebut dapat dilihat pada gambar II sebagai 

berikut : 

Gambar II 
Daerah Penerimaan aan Penolakan Variabel Kurs US Dollar 

Daerah Penolakan H0 Daerah Penolakan H0 

-4.034 -2.00 2.00 
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Variabel kurs mata uang US Dollar yang ditunjukkan pada perhitungan 

tersebut mempunyai pengaruh yang negatif terhadap indeks harga saham sebesar 

nilai koefisien regresi. Hal tersebut terlihat pada koefisien regresi dari kurs mata 

uang US Dollar. Koefisien regresi kurs US Dollar adalah sebesar -12.226. Maksud 

dari koefisien regresi tersebut adalah setiap kenaikan US Dollar sebesar satu 

satuan maka akan ·. mengakibatkan penurunan indeks harga saham pada sektor 

industri manufaktur tersebut sebesar koefisien regresinya yang disini bemilai - 12. 

226. Dengan semakin kuat nilai kurs US Dollar maka indeks harga saham akan 

semakin turun. 

Dari hasil penelitian tersebut maka sangatlah jelas bahwa kurs mata uang 

US Dollar semakin menguat terhadap mata uang rupiah yang mana akan 

mempengaruhi secara signifikan terhadap indeks harga saham, serta koefisien 

regresinya mempengaruhi secara negatif sehingga setiap ada kenaikan pada mata 
•. 

uang US Dollar akan mengakibatkan penurunan dalam indeks harga saham. Kurs 

mata uang US Dollar semakin menguat terhadap mata uang rupiah, akibatnya 

terjadi penurunan pada indeks harga saham.Investor cenderung mengamankan 

port folio dengan menyimpan uang di bank. Pendapatan yartg diterima akan kecil 

' 
sehingga investasi cenderung lari ke pasar uang. Investor asing menarik port folio 

di bursa efek dan menukamya dengan mata uang US Dollar yang menjadi patokan 

mata uang intemasional. 
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4.2.3. Analisa Pengaruh Nilai Kurs Deutsche Mark Terhadap Indeks llarga 

Saham sektor Industri Manufaktur. 

Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0.05 maka akan 

mendapatkan nilai t tabel sebesar 2.00. Untuk t hitung dapat dilihat dari hasil 

penelitian yang dilakukan pada kurs mata uang Deutsche Mark adalah sebesar 

3.986. Sedang t tabelnya sebesar 2.00. Karena t hitung lebih besar dari t tabel 

yaitu 3.986 > 2.00 maka t hitung terletak pada daerah penolakan sehingga hipotesa 

Ha diterima dan Ho ditolak. Dari sini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kurs 

valuta asing Deutsche Mark secara individu mempengaruhi indeks harga saham 

sektor industri manufaktur secara signifikan. Untuk lebih jelasnya mengena1 

perhitungan tersebut dapat dilihat pada gambar III sebagai berikut : 

Gambar III 
Daerah Penerimaan dan Penolakan variabel kurs Deutsche Mark. 

Daerah Penolakan H0 Daerah Penolakan H0 

Dacrah Pcncrimaan Ha 

2.00 3.986 

Variabel kurs mata uang Deutsche Mark yang ditunjukkan pada 

perhitungan tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap indeks harga 

saham sebesar nilai koefisien regresi. Hal tersebut terlihat pada koefisien regresi 

dari kurs mata uang Deutsche Mark. Koefisien regresi kurs Deutsche Mark adalah 

sebesar 27.057. Maksud dari koefisien regresi tersebut adalah kenaikan kurs 

Deutsche mark sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan kenaikan indeks 
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harga saham pada sektor tersebut sebesar koefisien regresinya yang disini bemilai 

27.057. Dengan semakin kuat nilai kurs Deutsche Mark maka indeks harga saham 

akan mengalami suatu peningkatan. 

Dari hasil perhitungan tersebut maka sangatlah jelas bahwa kurs mata uang 

Deutsche Mark mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks harga 

saham. Pengaruh ini disebabkan karena sebagian besar mesin-mesin atau alat-alat 

berat diimport dari Jerman. Koefisien regresi dari kurs Deutsche Mark ini, 

mempengaruhi secara positif sehingga setiap ada kenaikan pada mata uang 

Deutsche Mark akan mengakibatkan kenaikan pada indeks harga saham. Investor 

asing cenderung investasi dalam bentuk saham, sebab dengan kurs Deutsche Mark 

yang sedikit, diharapkan memperoleh saham dan keuntungan yang lebih 

dibanding dengan menginvestasikannya ke pasar uang. 

4.2.4. Analisa Pengaruh Nilai Kurs Pound Sterling Terhadap Indeks Harga 

Saham Scktor Industri Manufaktur. 

Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0.05 maka akan 

mendapatkan nilai t tabel sebesar - 2.00. Untuk t hitung dapat dilihat dari hasil 

penelitian yang dilakukan pacta' kurs mata uang Pound Sterling yaitu sebesar 

-2.569, sedang t tabelnya sebesar- 2.00. Karena t hitung lebih kecil dari t tabel 

maka t hi tung terletak pada daerah penolakan. Sehingga hipotesa Ha diterima dan 

Ho ditolak, jadi hasil dari perhitungan tersebut menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan pada mata uang Pound Sterling terhadap indeks harga saham 
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sektor industri manufaktur. Untuk lebih jelasnya mengenai perhitungan tersebut 

dapat dilihat pada gambar IV sebagai berikut : 

Gambar IV 
Daerah Penerimaan dan Penolakan Variabel Kurs Pound Sterling 

Daerah Penolakan H0 Daerah Penolakan H0 

Daerah Penerimaan Ho 

-2.569 -2.00 2.00 

Variabel kurs mata uang Pound Sterling yang ditunjukkan pada 

perhitungan tersebut mempunyai pengaruh yang negatif terhadap indeks harga 

saham sebesar nilai koefisien regresi.Koefisien regresi kurs Pound Sterling adalah 

sebesar - 8.144. Maksud dari koefisien regresi tersebut adalah setiap kenaikan 

Pound Sterling sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan penurunan indeks 

harga saham pada sektor industri manufaktur tersebut sebesar koefisien regresinya 

yang disini bemilai- 8.144. Dengan semakin kuat nilai kurs Pound Sterling maka 

indeks harga saham akan semakin menurun. 

Dari hasil perhitungan tersebut, maka sangatlah jelas bahwa kurs mata 

uang Pound Sterling mempengaruhi secara signifikan terhadap indeks harga 

saham. Pengaruh kurs Pound Sterling ini, disebabkan oleh letak Indonesia secara 

geografis, wilayahnya dekat dengan anggota-anggota negara-negara 

persemakmuran bekas jajahan Inggris yang terletak di Asia Pasifik seperti 
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Hongkong dan Malaysia, yang mempunyai hubungan dagang yang erat dengan 

negara Inggris. Dengan letak geografis Indonesia ini, memungkinkan Indonesia 

untuk mengadakan hubungan dagang dengan negara-negara persemakmuran 

Inggris tersebut. Sehingga terdapat investasi Pound Sterling di Indonesia, yang 

secara otomatis juga akan berpengaruh terhadap indeks harga saham. 

4.2.5. Analisa Pengaruh Nilai Kurs Yen Terhadap indeks Harga Saham 

Sektor lndustri Manufaktur 

, Untuk menguji ada tidaknya pengaruh kurs Yen terhadap indeks harga 

saham sektor industri manufaktur digunakan uji distribusi t dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

Ho : Nilai kurs Yen tidak mempengaruhi indeks harga saham sektor industri 

manufaktur. 

Ha Nilai kurs Yen mempengaruhi indeks harga saham sektor industri 

manufaktur. 

Tingkat signifikansi 5 % atau 0.05 dengan 2 sisi pengujian dengan derajat 

s~:bcsar : 

N- I - k = 85 - I - 6 ; 78, diperoleh t tabel. : 2.00 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dapat diketahui bahwa hasil t 

statistik untuk Yen adalah sebesar 7.269. Angka ini menunjukkan t hitung lebih 

besar daripada t tabel, sehingga hipotesa Ho ditolak dan Ha diterima. Dari sini 

dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kurs valuta asing Yen secara individu 

mempengaruhi indeks harga saham sektor industri manufaktur secara signifikan. 

Untuk lebihjelasnya dapat dilihat dalam gambar V dibawah ini: 
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GambarV 
Daerah Penerimaan dan Penolakan Variabel Kurs Yen. 

I 

Daerah Penolakan Ho Daerah Penolakan Ho 

Daerah Penerimaan Ho 

-2.00 2.00 7.269 

Variabel kurs mata uang Yen yang ditunjukkan pada perhitungan tersebut 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap indeks harga saham sebesar nilai 

koefisien regresi. Hal tersebut terlihat pada koefisien regresi dari kurs Yen. 

Koefisien regresi kurs Yen sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan 

kenaikan indeks harga saham pada sektor industri manufaktur sebesar koefisien 

regresinya, yang disini bemilai 17.327. Dengan semakin kuatnya nilai kurs Yen 

maka indeks harga saham juga akan semakin naik. Sehingga investor lebih 

percaya untuk menanamkan uangnya dalam bentuk saham dengan harapan 

memperoleh keuntungan lebih bila dibandingkan dengan menanamkannya ke 

pasar uang. 

Dari basil perhitungan tersebut maka sangat jelaslah bahwa kurs mata uang 

Yen mempengaruhi secara signifikan terhadap indeks harga saham. Hal terse but 

diakibatkan adanya hubungan dagang yang erat antara negara Jepang dengan 

industri dalam negeri yang terdapat di Indonesia, selain itu juga banyaknya 

tenaga-tenaga ahli yang didatangkan dari negara tersebut. 
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4.2.6. Analisa Pengaruh Nilai Kurs Dollar Singapura Terhadap Indeks 

Harga Saham Sektor lndustri Manufaktur 

Untuk rnenguji ada tidaknya ptift~~ruh kurs Dollar Sin9apl!r~ t.~rh~g~p 

indeks harga saham sektor industri manufaktur digunakan uji t dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

Ho: Nilai kurs Singapura $ tidak mempengaruhi kurs indeks harga saham sektor 

industri manufaktur. 

Ha : Nilai kurs Singapura $ mempengaruhi kurs indeks harga saham sektor 

industri manufaktur. 

Tingkat signifikansi 5% dengan 2 sisi pengujian dan derajat sebesar : 

N- I - k = 85- 1 - 6 ; 78, diperoleh t tabel : - 2.00. 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dapat diketahui bahwa hasil t 

statistik untuk Dollar Singapura adalah sebesar -2.381. Angka ini menunjukkan 

bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel, sehingga hipotesa Ho ditolak dan Ha 

diterima, dari sini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kurs val uta asing Dollar 

Singapura secara individu mempengaruhi indeks harga saham sektor industri 

manufaktur secara signifikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gam bar VI 

di bawah ini : 

Gambar VI 
Daerah Penerimaan dan penolakan Variabel kurs Dollar Singapura 

Daerah Penolak.an Ho Daerah Penolakan Ho 

Daerah Penerimaan llo 

-2.381 -2.00 2.00 
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Pengaruh signifikan antara kurs Dollar Singapura dengan indeks harga 

saham sektor industri manufaktur ini, disebabkan karena negara Singapura sebagai 

tempat tansit barang-barang dari Eropa ke Asia Timur dan sebaliknya dari Asia 

Timur ke Eropa, yang biasanya melalui rute Selat malaka. 

Yariabel mata uang Dollar Singapura yang ditunjukkan pada perhitungan 

tersebut mempunyai pengaruh yang negatif terhadap indeks harga saham sebesar 

nilai koefisien regresi. Hal tersebut terlihat pada koefisien regresi dari kurs mata 

uang tersebut sebesar -15.969. Maksud dari koefisien regresi tersebut adalah 

setiap kenaikan Dollar Singapura sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan 
'o 

penurunan indeks harga saham pada sektor tersebut sebesar koefisien regresinya 

yang disini bernilai -15.969. Dengan semakin kuat nilai kurs Dollar Singapura 

mengakibatkan rupiah melemah. Melemahnya rupiah tersebut menjadikan 

investor yang menanamkan uangnya dalam bentuk saham mengalami penurunan. 

Pendapatan yang diterima juga akan berkurang. Dengan berkurangnya 

pendapatan, investor kurang tertarik untuk menanamkan modalnya dalam bentuk 

saham, hal tersebut mengakibatkan indeks harga saham berkurang. 

Dari basil perhitungan tersebut maka jelas bahwa kurs mata uang Dollar 

Singapura mempengaruhi secara negatif sehingga setiap ada kenaikan pada mata 

uang Dollar Singapura akan mengakibatkan penurunan dalam indeks harga saham. 
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4.2.7. Analisa Pengaruh Nilai Kurs Dollar Australia Terhadap lndeks 

Harga Saham Sektor Industri Manufaktur. 

Untuk menguji ada tidaknya pengaruh kurs Dollar Australia terhadap 

ind~ks harga saham sektor industri manufaktur digunakan uji distribusi t, dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

Ho : Nilai kurs Australia $ tidak mempengaruhi lndeks Harga Saham Sektor 

lndustri Manufaktur. 

Ha : Nilai kurs Australia $ mempengaruhi lndeks Harga Saham Sektor Industri 

manufaktur. 

Tingkat signifikansi 5% dengan 2 sisi pengujian dengan derajat sebesar: 

.N- 1- k = 85- 1-6; 78, diperoleh t tabel: 2.00. 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dapat diketahui bahwa hasil t 

statistik untuk Dollar Australia adalah sebesar 1.1 02. Angka ini menunjukkan 

bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel. Maka t hitung terletak pada daerah 

penerimaan. Sehingga hipotesa Ho diterima, jadi dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa kurs valuta asing Dollar Australia secara individu tidak mempengaruhi 

indeks harga saham sektor industri manufaktur secara signifikan. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar VII dibawah ini : 

Gambar VII 
Daerah Penerimaan dan Penolakan Variabel Kurs Dollar Australia. 

Daerah Penolakan Ho Daerah Penolakan Ho 

Daerah Pem:rimaan H0 

-2.00 1.102 2.00 
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Variabel kurs mata uang Australia $ yang ditunjukkan pacta perhitungan 

tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap indeks harga saham sebesar 

nilai koefisien regresinya yang bemilai 0.460. Maksud dari koefisien regresi 

' 
tersebut adalah setiap kenaikan Australia ·s sebesar satu satuan maka akan 

mengakibatkan kenaikan indeks harga saham pacta sektor tersebut sebesar nilai 

koetlsien regresinya sebesar 0.460. Dengan semakin kuat nilai Australia $ maka 

indcks harga saham akan semakin naik. 

Dari hasil perhitungan terse but maka sangatlah jelas bahwa kurs mata uang 

Australia $ tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap indeks harga saham. 

Hal ini disebabkan karena hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia 

kurang baik disebabkan adanya kasus Timor-Timor, dimana sebagian besar 

anggota UNTEA yang mendapat tugas sementara dari PBB untuk pemerintahan 

sementara merupakan orang-orang Australia. Sehingga berefek pacta hubungan 

dagang antara Australia dengan Indonesia, terutama pacta masa-masa 

perekonomian Indonesia mengalami keadaan krisis. Akibatnya perdagangan yang 

terjadi di bursa saham secara otomatis tidak ada pengaruh yang signifikan 

terhadap kurs mata uang negara tersebut. 

Tabel4.1 
Hasil Uji Signifikansi Regresi Linier Berganda 

No. Varia bel Nilai t hitung Nilai t tabel llipotesa (llo) Independen 

1. US Dollar -4. 034 -2. 00 Ditolak 

2. Deutsche Mark 3. 986 2.00 Ditolak 

3. Pound Sterling -2. 569 -2. 00 Ditolak 

4. Yen 7. 269 2. 00 Ditolak 

5. Dollar Singapura I. 102 2.00 Ditolak 

6. Dollar Australia - 2. 381 -2. 00 Diterima 




