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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, kurs, suku bunga seven days repo rate 

terhadap indeks harga saham gabungan pada bursa efek Indonesia periode 2017-2021. Pariabel 

independen dalam penelitian ini adalah  inflasi (X1), kurs (X2) dan suku bunga seven days repo rate 

(X3) dan variabel dependen adalah indeks harga saham gabungan (Y). jenis penelitian yang 

digunakan yaitu penelitian explanatory research, dengan pendekatan kuantitatif. Jumlah sampel 

penelitian yaitu di peroleh sebanyak 10 sampel. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 

linier berganda. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefision determinasi (R2) sebesar 0,208 yang 

berarti tidak ada factor-faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap variabel ISHG. Hasil uji f 

menunjukkan bahwa variabel  independen  inflasi, kurs dan suku bunga seven days repo rate secara 

simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadapm IHSG. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel 

inflasi berpengaruh negatif atau tidak signifikan terhadap indeks harga saham gabungan, bahwa 

variabel kurs berpengaruh negatif atau tidak signifikan terhadap indeks harga saham gabungan, 

variabel suku bunga seven days repo rate berpengaruh positif terhadap indeks harga saham gabungan. 

Kata Kunci: Inflasi, Kurs, Suku bunga Seven Days Repo Rate dan Indeks Harga Saham Gabungan. 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of inflation, exchange rates, interest rates of the seven days 

repo rate on the composite stock price index on the Indonesian stock exchange for the period 2017-

2021. The independent variables in this study are inflation (X1), exchange rate (X2) and seven days 

repo rate (X3) and the dependent variable is the composite stock price index (Y). the type of research 

used is explanatory research, with a quantitative approach. The number of research samples is 

obtained as many as 10 samples. Analysis of the data used is multiple linear regression analysis. 

 The results showed that the coefficient of determination (R2) was 0.208, which means that 

there are no other factors that greatly affect the ISHG variable. The results of the f test show that the 

independent variables of inflation, exchange rate and interest rates of the seven days repo rate 

simultaneously have a positive and significant effect on the JCI. The results of the t-test indicate that 

the inflation variable has a negative or insignificant effect on the joint stock price index, that the 

exchange rate variable has a negative or insignificant effect on the joint stock price index, the interest 

rate variable of seven days repo rate has a positive effect on the joint stock price index. 

 

Keywords: Inflation, exchange rate, Seven Days Repo Rate and Composite Stock Price Index.
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PENDAHULUAN 

Perkembangan ekonomi di dunia secara 

dinamis terus mengalami perubahan yang 

signifikan. Di era perdagangan bebas saat ini, 

dua Negara dapat saling bekerjasama untuk 

memenuhi perekonomian dimasing-masing 

negaranya. Adapun salah satu bentuk investasi 

adalah pasar saham, dimana saham dapat 

membawa keuntungan bagi investor karena 

memiliki tingkat keuntungan yang tinggi 

berbentuk capital gain dan dividen yang 

berada dibawa naungan Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Adapun saham Indonesia secara umum 

disatukan dalam satu indeks yang disebut 

Indek Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Organisasi Kerja Sama dan 

Pembangunan Ekonomi (OECD) memprediksi 

bahwa kuartal pertama kontraksi ekonomi 

Indonesia berada pada angka 2,97%, 

mengalami penurunan dari biasanya mencapai 

5% (kompas.com). Hal ini  berdampak pada 

penurunana indeks harga saham gabungan 

(IHSG) perdagangan di pasar modal (Pratama, 

2020). Pada bulan Maretindeks penurunan 

harga saham gabungan mencapai angka 

4583,93. Dan pada tanggal 23 Maret 2020 

indeks harga saham gabungan mengalami 

penurunan sebesar 4,9%  atau 3,990 sehingga 

terkena pembekuan sementara perdagangan 

(tranding halt). Dan pada akhir sesi II, tercatat 

68 saham menguat, 322 saham melemah dan 

112 saham stagnan diakhir perdagangan. 

Indeks harga saham gabungan (IHSG) 

merupakan indeks yang mengukur kinerja 

harga semua saham yang tercatat di papan 

utama dan papan pengembangan Bursa Efek 

Indonesia. Pergerakan harga saham gabungan 

digambarkan melalui suatu rangkaian 

informasi historis berupa IHSG yang sampai 

dengan tanggal tertentu. Biasanya pergerakan 

harga saham tersebut disajikan setiap hari 

berdasarkan harga penutupan di bursa efek 

pada hari tersebut. Indeks tersebut disajikan 

untuk periode tertentu. 

 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

merupakan gabungan dari  beberapa saham 

yang menjadi patokan pada perkembangan 

saham yang ada pada  pasar modal. IHSG 

adalah suatu nilai yang mencerminkan 

pengukuran kinerja suatu saham gabungan di 

bursa efek. Beberapa variabel makro ekonomi 

mempengaruhi pergerakan dari IHSG. Selain 

itu, IHSG menjadi tolak ukur investor di 

Indonesia manaruh investasi berbentuk saham. 

Apabila IHSG menurunmaka kondisi 

perdagangan di BEI juga menurun, begitu juga 

sebaliknya. Investor asing menginvestasikan 

modalnya di saham di seluruh dunia sehingga 

bursa di dunia memiliki relevansi global. 

Kejadian dan dinamika harga saham antara 

bursa dengan bursa lainnya saling 

mempengaruhi, terutama dengan pertukaran 

negara-negara terdekat seperti crash yang 

terjadi di beberapa bursa di negara-negara 

Eropa akan mengakibatkan jatuhnya pasar 

saham di negara-negara Asia termasuk 

Indonesia. Adapun faktor lain yang 

mempengaruhi lajunya Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) adalah kondisi makro 

ekonomi seperti halnya: Inflasi, nilai tukar 

rupiah, suku bunga. Sebagai generasi muda 

harus membantu memulihkan perekonomian 

negara dengan mencintai produk lokal. 

Inflasi merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi pasar saham. Inflasi akan 

cenderung meningkatkan biaya produksi dari 

perusahaan, sehingga margin keuntungan dari 

perusahaan menjadi lebih rendah. Dampak 

lanjutan dari hal ini adalah menjadikan harga 

saham di bursa menjadi turun. Pada penelitian 

(Kusuma & Badjra, 2016) menyatakan bahwa 

inflasi berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap indeks harga saham 

gabungan, hal ini menunjukkan jika inflasi 

naik maka pergerakan indeks harga saham 
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gabungan akan turun secara tidak signifikan. 

Sedangkan penelitian (Saputra, 2019) 

menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif 

dan tidak signifikan hal ini menunjukkan jika 

inflasi naik maka pergerakan indeks harga 

saham gabungan akan naik secara tidak 

signifikan.  

Suku bunga merupakan salah satu variabel 

dalam perekonomian yang senantiasa diamati 

secara cermat karena dampaknya yang luas. 

Perubahan suku bunga Bank Indonesia 

mempengaruhi harga saham. Harga-harga 

saham dalam pasar sekunder maupun aktivitas 

perdagangan sehari-hari, mengalami fluktuasi 

berupa kenaikan maupun penurunan. Suku 

bunga yang meningkat mengakibatkan 

peningkatan beban perusahaan (emiten) yang 

semakin lama dapat menurunkan harga saham 

dan berpotensi mendorong investor 

mengalihkan dananya ke pasar uang atau 

menanamkan modalnya dalam bentuk 

tabungan maupun deposito karena dapat 

menghasailkan return yang besar.  

Berdasarkan dari latar belakang di atas 

maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Inflasi, Kurs, 

dan Suku Bunga Seven Days Repo Rate 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan 

Pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-

2021” 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan di atas, peneliti ini mengetahui 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 

adakah pengaruh inflasi, kurs dan suku bunga 

seven days repo rate terhadap indeks harga 

saham gabungan ?. 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah 

diuraikan di atas maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh inflasi, 

kurs dan suku bunga seven days repo rate 

terhadap indeks harga saham gabungan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Inflasi 

Tingkat laju inflasi menggambarkan 

kenaikan harga barang secara umum di 

masyarakat. Inflasi sering juga disebut sebagai 

perubahan peningkatan dalam seluruh tingkat 

harga. Biasanya kenaikan harga ini terjadi dan 

berlangsung terus-menerus dalam kurun waktu 

berkepanjangan. 

Menurut Aji (2020:9) pengertian inflasi 

yaitu suatu kejadian dimana harga naik secara 

terus-menerus dalam jangka waktu yang 

sangat lama dan diikuti dengan nilai uang 

turun, karena sebanding dengan naiknya harga 

tersebut. Secara umum, inflasi merugikan bagi 

sebagian besar masyarakat.  Untuk mengatasi 

kerugian ini, maka setiap masyarakat dan 

semua pelaku ekonomi lainnya harus mampu 

membaca gejala dan trend inflasi yang sudah 

pernah terjadi sebelumnya, sebagai salah satu 

cara mengantisipasi supaya tidak terjadi 

kerugian yang membengkak akibat terjadinya 

inflasi. Sebagai contoh, apabila rata-rata inflasi 

yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya 

adalah 10% per tahun, maka setiap 

pengusaha  dapat memasukkan perubahan 

harga itu dalam struktur harga barang yang 

dihasilkannya. Begitu pula  dengan kelompok 

masyarakat yang berpendapatan tetap dapat 

menuntut kenaikan gaji atau upah sebesar rata-

rata inflasi yang terjadi sehingga 

pendapatannya secara riil tidak mengalami 

penurunan. 

1. Jenis-jenis Inflasi 

a. Berdasarkan Tingkat Keparahannya 

Adapun jenis inflasi berdasarkan tingkat 

keparahannya dapat dibedakan menjadi 4 

(empat), yaitu:  

a. Inflasi ringan (kurang dari 10% per tahun).  

b. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% 

per tahun).  

c. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% per 

tahun).  

d. Hiperinflasi (lebih dari 100% per tahun).   

b. Berdasarkan Penyebabnya 

1) Demand pull inflation, yakni kondisi di 

mana tingginya permintaan masyarakat 

terhadap barang sehingga terjadi inflasi.  

2) Cost push inflation, yakni kondisi di mana 

kenaikan biaya produksi berimbas pada 

naiknya harga barang sehingga terjadi 

inflasi.  
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3) Mixed inflation, yakni kondisi inflasi yang 

disebabkan oleh tekanan permintaan 

(demand pull inflation) dan inflasi 

dorongan biaya (cost push inflation).  

c. Berdasarkan Sumbernya 

1) Inflasi yang disebabkan defisit APBN 

apabila pertumbuhan uang lebih tinggi 

dibanding pertumbuhan jumlah barang. 

2) Imported inflation yang disebabkan karena 

suatu negara mengimpor barang dari 

negara yang tengah mengalami inflasi. 

B. Pengertian Kurs 

Exchange rate (nilai tukar uang) atau yang 

dikenal dengan kurs mata uang adalah catatan 

(quotation) harga pasar dari mata uang asing 

(oreign currency) dalam harga mata uang 

domestik (domestic currency), atau 

Resiprokalnya, yaitu harga mata uang 

domestik dalam mata uang asing. Nilai tukar 

uang merepresentasikan tingkat harga 

pertukaran dari satu mata uang ke mata uang 

yang lainnya dan digunakan dalam berbagai 

transaksi, antara lain transaksi perdagangan 

internasional, turisme , investasi internasional 

ataupun aliran uang jangka pendek antar 

negara, yang melewati batas batas geografis 

maupun batas batas hukum. 

Menurut Adiwarman karim (2002), 

nilai tukar atau kurs (foreign exchange rate) 

adalah harga mata uang suatu negara yang 

relatif terhadap mata uang negara lain 

(Yuniarti, 2016 :128). Nilai tukar adalah 

sebuah alat untuk membandingkan nilai tukar 

mata uang suatu negara dengan mata uang 

negara asing atau membandingkan nilai tukar 

valuta antar negara. Menurut Mankiw (2005), 

para ekonom telah membedakan kurs menjadi 

dua jenis yaitu kurs nominal dan kurs riil. Kurs 

nominal merupakan sebuah alat dengan dasar 

perhitungan harga relatif dari mata uang dua 

negara tersebut. Sedangkan kurs riil adalah 

sebuah perbandingan dengan menggunakan 

harga relatif dari barang-barang di antara dua 

negara. Jika diformulasikan kurs IDR/US$ 

artinya seberapa banyak rupiah yang 

diperlukan untuk membeli satu US$. Apabila 

kurs terhadap dolar meningkat berarti rupiah 

mengalami depresiasi, sedangkan jika kurs 

terhadap dolar menurun artinya rupiah 

mengalami apresiasi. 

C. Pengertian Suku Bunga Seven Days Repo Rate 

BI Rate merupakan cerminan suku bunga 

yang melambangkan sikap Bank Indonesia 

(BI) dalam kebijakan moneter (Bank 

Indonesia, 2015). Kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan oleh BI salah satunya ialah BI-

7days (Reverse) Repo Rate dimana kebijakan 

ini muncul karena reaksi BI untuk 

mengendalikan inflasi yang berada di 

Indonesia. Selain itu BI Rate ditetapkan juga 

memperhatikan berbagai informasi lainnya 

seperti leading indicator, survei, informasi 

anecdotal, variabel informasi, expert opinion, 

penilaian faktor risiko dan ketidakpastian 

keadaan ekonomi, hasil-hasil riset ekonomi 

serta kebijakan moneter (Wijayaningsih, 

Rahayu, & Saifi, 2016).   

Dalam rangka memperkuat operasi 

moneter, Bank Indonesia 

mengimplementasikannya dengan membuat 

kebijakan moneter suku bunga acuan atau suku 

bunga kebijakan baru yaitu BI 7-Day Reverse 

Repo Rate, yang baru berlaku aktif pada 

tanggal 19 Agustus 2016, menggantikan suku 

bunga sebelumnya yaitu BI Rate. Sebuah 

kebijakan ini menjadi salah satu cara dalam 

penguatan program operasi moneter. Langkah 

kebijakan pembentukan suku bunga BI ini 

merupakan hal yang sering dan sudah menjadi 

agenda yang dilakukan oleh berbagai bank 

sentral di seluruh dunia dan merupakan 

kebijakan best practice international dalam 

pelaksanaan operasi moneter untuk menjaga 

perekonomian Indonesia. Kerangka operasi 

moneter seringkali digunakan untuk 

menyempurnakan dan memperkuat efektivitas 

kebijakan dalam mencapai sasaran inflasi yang 

ditetapkan/ ditargetkan. 

D. Kebijakan BI seven Days (Reverse) Repo Rate 

Walaupun demikian, bukan berarti setelah 

BI Rate turun, bank yang lain bisa langsung 

mendapatkan kembali uang yang disimpan di 

Bank Indonesia untuk diputarkan ke 

masyarakat dalam bentuk kredit. Bank-bank 

harus menunggu selama setahun untuk 

mengambil kembali simpanan dana tersebut 
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sehingga peredaran uang di masyarakat tidak 

akan meningkat dalam hitungan hari atau 

bulan. 

Laju nilai inflasi juga tidak akan 

langsung menurun setelah Bank Indonesia 

menumumkan penurunan BI Rate karena ada 

juga bank yang tetap memilih menyimpan 

dana mereka sesuai dengan kebijakan dan 

strategi usaha masing-masing. Akibatnya, 

pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh 

Bank Indonesia juga tidak serta merta 

terwujud dalam kurun waktu singkat. 

Untuk mengatasinya, Bank Indonesia 

berinisiatif menerbitkan BI 7-Day (reverse) 

Repo Rate yang lebih singkat rentang 

waktunya. Melalui kebijakan ini, lembaga 

perbankan tidak perlu lagi menunggu hingga 

setahun untuk menarik kembali dana yang 

disimpan di Bank Indonesia. Dalam rentang 7 

hari dan kelipatannya (14 hari, 21 hari, dst) 

Bank sudah bisa menarik uang tersebut 

beserta bunga terbaru yang ditetapkan pada 

saat penarikan uang. Memang suku bunga 

yang didapat pastinya jauh lebih kecil dari 

pada BI Rate karena rentang penarikan yang 

lebih pendek, namun hasilnya bisa cukup 

besar karena berpengaruh terhadap 

kelancaran pemberian kredit kepada 

masyarakat. Hal ini juga diharapkan bisa 

memperkecil resiko kredit macet karena 

perubahan suku bunga pertahun yang bisa 

melonjak tajam sehingga mempengaruhi 

kestabilan pengeluaran dan pemasukan 

nasabah. 

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data 

kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari 

perusahaan dalam bentuk angka-angka, seperti 

laporan keuangan, laporan laba rugi, serta data 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu data sekunder. Data sekunder 

merupakan sumber data yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara seperti internet, media cetak dan 

sebagainya. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data laporan keuangan 

perusahaan properti yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dimulai dari tahun 2017 

sampai dengan tahun 2021. 

Populasi dan Sampel 

Menurut Chandrarin (2017:125) populasi 

adalah kumpulan dari elelmen-elemen yang 

mempunyai karakteristik tertentu yang dapat 

digunakan untuk membuat kesimpulan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021. 

Menurut Chandrarin (2017:125) sampel 

merupakan kumpulan subjek yang mewakili 

populasi. Sehingga sampel yang diambil 

memiliki karakteristik yang sama dengan 

populasinya dan harus mewakili 

(representative) anggota popolasi. Metode 

pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling. 

Menurut Chandrarin (2017:127) menjelaskan 

bahwa metode purposive sampling merupakan 

metode penyampelan dengan berdasar pada 

kriteria tertentu.  

Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis regresi linear 

berganda. Karena terdapat lebih dari satu 

variabel independen yang dapat 

mempengaruhi variabel dependen. 

Dalam model diatas terlihat bahwa 

variabel terikat dipengaruhi dua atau lebih 

variabel bebas, berdasarkan pemaparan diatas 

maka model persamaan analisis regresi linier 

berganda pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Y= 𝑎+ b1X1+ b2X2+ b3X3+ 𝑒 

Dimana:  

Y = Indeks Harga Saham Gabungan 

a = Konstanta   

b1 = Koefisien Regresi Inflasi 

b2 = Koefisien Regresi Kurs 

b3 = Koefisien Regresi Suku Bunga Seven 

Days Repo Rate 

a. Hipotesis 
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Uji hipotesis bertujuan untuk  

mengetahui apakah terdapat pengaruh yang 

begitu jelas dan dapat dipercaya antara 

variabel independen (inflasi, kurs dan suku 

bunga seven days repo rate) terdapat variabel 

dependen (indeks harga saham gabungan).  

b. Uji Signifikansi Variabel (Uji Statistik T) 

Kriteria pengujiannya dengan 

menunjukan besaran nilai t dan nilai 

signifikansi p. jika hasil analisis menujukan 

nilai p ≤ 0,05 maka pengaruh variabel 

independen terhadap satu variabel dependen 

secara statistic signifikan pada level alfa 

sebesar 5%. Sebaliknya jika hasil analisis 

menunjukan nilai p > 0,005, maka pengaruh 

variabel independen terhadap variabel 

dependen secara statistic tidak signifikan. 

c. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

Kriteria pengujiannya dengan 

menunjukan besaran nilai F dan nilai 

signifikansi p. Jika hasil analisis menunjukan 

nilai P ≤ 0,05 maka model persamaan 

regresinya signifikan pada level alfa sebesar 

5%., sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

yang diformalitaskan dalam persamaan regresi 

linear berganda sudah tepat. Begitupun 

sebaliknya, jika hasil analisis menunjukan nilai 

p > 0,05 maka model persamaan regresinya 

tidak signifikan pada level alfa sebesar 5% 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

yang diformulasikan dalam persamaan regresi 

linear berganda belum tepat.  

DESKRIPSI STATISTIK 

a. Analisis Deskriptif 

Analisis data deskriptif pada variabel 

indeks harga saham gabungan yang 

menunjukkan pergerakan harga saham 

gabungan di BEI memliki nilai minimum 

sebesar 0,20 nilai maksimal sebesar 

maksimum sebesar  255,64 nilai rata-rata 

sebesar 23,1174 dan standar deviasi sebesar 

42,41057. Variabel inflasi memiliki nilai 

minimum sebesar 1,03 nilai maksimum 

sebesar 909,47 nilai rata-rata sebesar 124,7116 

dan standar deviasi sebesar 179,69004. 

Variabel kurs memiliki nilai minimum sebesar 

1,01 nilai maksimum sebesar 32,30 nilai rata-

rata sebesar 4,6782 dan standar deviasi sebesar 

4,66696. Variabel suku bunga BI repo rate 

memiliki nilai minimum sebesar 22,00 nilai 

maksimum sebesar 615342,00 nilai rata-rata 

sebesar 70867,9800 dan standar deviasi 

sebesar 132886,75856. 

b. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Berdasarkan hasil pengujian normalis 

dengan menggunakan transformasi data di 

dapatkan bahwa besarnya nilai asymp sig. 

sebesar 0,159. Nilai tersebut lebih besar dari 

0,05 sehingga dapat di simpulkan  bawa data 

yang di gunakan berdistribusi normal. 

2. Uji multikolonearitas 

Berdasarkan  hasil pengujian bahwa tolerance 

masing-masing variabel >0.10.NPM  sebesar 

0,946 arus kas operasi sebesar 0,818 arus kas 

bebas 0,955, kemudian hasil pengujian VIF 

masing-masing variabel ≤ 0,10. NPM sebesar 

1,057 arus kas operasi sebesar 1,047 arus kas 

bebas sebesar 1,060. Kesimpulan yang dapat 

diambil dari hasil pengujian diatas adalah tidak 

terdapat multikolinieritas antar variabel bebas, 

sehingga model regresi layak digunakan. 

3. Uji heteroskedasitas 

Berdasarkan  hail bahwa titik-titik 

menyebar secara acak dan tidak membentuk 

suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar 

baik diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu 

y. Hal ini berarti tidak terjadi 

heterokedastisitas dan model ini layak dipakai 

untuk memprediksi pengaruh variabel. 

c. Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 4.10 

Ringkasan Hasil Uji Analisis Regresi 

berganda 

Model        Unstandardized 

Coefficients 

                     B                          std. 

error 

Constans     12.280                   9.254 

Inflasi            -.016                     .031 

Kurs                .349                   1.183 

Suku bunga     .000                     .000  
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BI rate 

 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat 

dirumuskan model regresi berganda sebagai 

berikut: 

Y= a+b1X1+b2X2+b3X3 

Y=12.280-0,610X1+0,769X2+0,000X3 

Persamaan regresi linier berganda dalam 

penelitian ini menggunakan 

koefisien beta tidak standar (unstandardized 

coefficient). Hal ini disebabkan 

karena masing-masing variabel memiliki 

satuan dan berfungsi untuk menjelaskan 

besarnya koefisien regresi masing-masing 

variabel bebas dalam menerangkan variabel 

terikatnya. Dari persamaan regresi tersebut di 

atas, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

H1: Hipotesis pertama menunjukkan bahwa 

inflasi memiliki nilai signifikan sebesar (-

0,610)>0,05, yang berarti bahwa inflasi 

berpengaruh negatif atau tidak signifikan 

terhadap indeks harga saham gabungan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

inflasi ditolak. 

H2: Hipotesis kedua menunjukkan bahwa kurs 

memiliki nilai signifikan sebesar 0,769>0,05. 

Yang berarti bahwa kurs berpengaruh negatif 

atau tidak signifikan terhadap indeks harga 

saham gabungan. Dengan demikian dapat di 

simpulkan bahwa kurs ditolak. 

H3: hipotesis ketiga menunjukkan bahwa suku 

bunga BI rate memiliki signifikan sebesar 

0,000<0,05. Yang berarti bahwa suku bunga 

BI rate berpengaruh positif terhadap indeks 

harga saham gabungan. Dengan demikian 

dapat di simpulkan bahwa suku bunga BI rate 

di terima. 

 

 

d. Uji F 

 

Tabel 4.11 Uji f  

Model F Sig. 

Regression 5.277 .003b 

Residual   

Berdasarkan tabel 4.11 pada uji signifikansi 

simultan, dapat disimpulkan hasil. Nilai F 

hitung sebesar 5,277 dengan signifikan sebesar 

0,003. Berdasarkan rumus n-k dan k-l, didapat f 

tabel  sebesar 2,81 dengan demikian F hitung > 

F tabel, dan P value < 0,05. Artinya dapat 

disimpulkan bahwa inflasi,kurs, dan suku bunga 

BI rate secara simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap IHSG. 

e. Uji T 

Tabel 4.12 Uji t (uji parsial) 

Model 

 

Beta t Sig. 

 

 Constans  
 

1.32

7 
.191 

Inflasi 
-.067 

-

.514 
.610 

Kurs .038 .295 .769 

Suku bunga BI rate 
.494 

3.77

6 
.000 

 

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh hasil 

nilai koefision regresi variabel inflasi (-0,16) 

dan t hitung (-0,514). Hasil nilai koefision 

regresi variabel kurs 0,349 dan t hitung 

0,295.Hasil koefision regresi variabel suku 

bunga BI repo rate 0,000 dan t hitung 3,776. 

f. Uji Koefisien Determinasi(R
2
) 

Tabel 4.13 Hasil Koefisien Determinasi 

Model F Sig. 

Regression 5.277 .003b 

Residual   

 

Berdasarkan table 4.13 di atas  

koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh 

Adj R2 dari persamaan regresi mengasilkan 

nilai sebesar 0,208. Nilai tersebut dapat 
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dijelaskan bahwa 20,8% dari variabel 

independen yang terdiri dari inflasi, kurs dan 

suku bunga BI rate sebagai variabel moderasi 

mampu menjelaskan variabel IHSG. Sisanya 

0% tidak ada yang dijelaskan oleh variabel 

lain di luar model. Hal ini mengertikan bahwa 

tidak ada faktor-faktor lain yang sangat 

berpengaruh terhadap variabel ISHG. 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

variabel inflasi, kurs, dan suku bunga BI rate 

terhadap indeks harga saham gabungan. 

1. Pengaruh inflasi terhadap indeks harga saham 

gabungan 

Hasil penelitian Menunjukkan bahwa 

inflasi memiliki nilai signifikan sebesar (-

0,610)>0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

inflasi berpengaruh negatif atau tidak signifikan 

terhadap indeks harga saham gabungan. 

Hasil pengujian terhadap variabel inflasi 

terbukti berpengaruh negatif signifikan 

terhadap indeks harga saham gabungan pada 

sector property di bursa efek indonesia. hal ini 

berarti tinggi atau rendahnya inflasi yang 

terjadi mampu untuk meningkatkan indeks 

harga saham gabungan. Inflasi akan 

meneyebabkan harga bahan baku menjadi 

lebih tinggi sehingga biaya operasional 

perusahaan meningkat dan hal ini akan 

menurunkan indeks harga saham gabungan  

pada sektor property. 

2. Pengaruh kurs terhadap indeks harga saham 

gabungan 

Hasil penelitian Menunjukkan bahwa 

kurs memiliki nilai signifikan sebesar 

0,769>0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

kurs berpengaruh negatif atau tidak 

signifikan terhadap indeks harga saham 

gabungan. Hasil penelitian pada variabel 

kurs terbukti berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap indeks harga saham 

gabungan. Adanya penurunan nilai tukar 

dollar terhadap rupiah menunjukkan semakin 

membaiknya keadaan perekonomian 

Indonesia, sebaliknya dengan naiknya nilai 

tukar dollar menunjukkan makin lemahnya 

mata uang rupiah. 

3. Pengaruh suku bunga BI7-Day (Reverse) 

Repo Rate 

Hasil penelitian pada variable suku 

bunga memiliki nilai signifikan 0,000<0.05 

Tingkat suku bunga dapat didefinisikan 

sebagai tingkat pengembalian asset yang 

mempunyai risiko mendekati nol. Investor 

dapat menggunakan tingkat bunga sebagai 

patokan untuk perbandingan bila ingin 

berinvestasi. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian Emi Kurniawati (2015) “analisis 

pengaruh nilai tukar (kurs), inflasi suku 

bunga seven days repo rate terhadap indeks 

harga saham gabungan pada sektor properti 

yang menyatakan bahwa secara parsial suku 

bunga mempunyai pengaruh terhadap harga 

saham. Hasil penelitian ini juga sesuai 

dengan hasil penelitian suyanto dan akbar 

faoriko (2-13) yang menyatakan bahwa 

secara parsial suku bunga mempunyai 

pengaruh terhadap harga saham.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan dari pengolahan data dan 

hasil analisis pembahasan maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil analisis data secara parsial 

diperoleh bahwa inflasi memiliki nilai 

signifikan sebesar 0,610>0,05, yang 

berarti bahwa inflasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap indeks harga saham 

gabungan. 

2. Dari hasil analisis data secara parsial 

diperoleh Bahwa suku bunga BI rate 

memiliki signifikan sebesar 0,000<0,05. 

Yang berarti bahwa suku bunga BI rate 

berpengaruh positif terhadap indeks 

harga saham gabungan.  

3. Dari hasil analisis data secara parsial 

diperoleh bahwa kurs memiliki nilai 

signifikan sebesar 0,769>0,05. Yang 

berarti bahwa kurs tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap indeks harga saham 

gabungan. 

4. Dari hasil pengujian signifikan simultan 

uji F dapat di simpulkan bahwa nilai 

signifikan 0,003<0,05 yang berarti 

bahwa inflasi, kurs, suku bunga 

berpengaruh secara simultan terhadap 

indeks harga saham gabungan (IHSG). 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka 

penulis harus Diharapkan menambah variabel 

lain diluar variabel penelitian ini yang 

berkaitan dengan indeks harga saham 

gabungan untuk mengetahui lebih banyak dan 

jelas mengenai faktor-faktor apa saja yang 

memiliki pengaruh terhadap indeks harga 

saham gabungan. Selain itu perlu dilakukan 

penelitian kembali dengan objek penelitian 

selain perusahaan manufaktur serta periode 

penelitian yang lebih lama. Diharapkan 

mengembangkan penelitian dengan variabel 

lain yang mempengaruhi indeks harga saham 

gabungan diluar penelitian ini. 
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