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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF THE FED’s QUANTITATIVE EASING, GOLD
PRICE, DEPOSITE RATE, CURRENCY, AND INFLATION TO

JAKARTA COMPOSITE INDEX

By

KHANIF

The purposes of this study to analyze the influence to Jakarta Composite Index based
on the global economic condition: Quantitative easing policy of Federal Reserve and
gold price, as well as domestic economic condition reflected on deposite rate,
currency and inflation. This study used time series data for 2011.1-2014.12 and using
multiple regression with error correction mechanism (ECM) method on the first lag.
The result of the study shows that the The Fed’s quantitative easing has positive
effect, deposite rate, currency, and inflation has negatif effect towards Jakarta
Composite Index.

Kata Kunci : Currency, Deposite Rate, Gold Price, Inflation, Jakarta Composite
Index, Quantitative Easing



ABSTRAK

Pengaruh Kebijakan Quantitative Easing The Fed, Harga Emas,
Suku Bunga Deposito, Kurs USD, dan Inflasi Terhadap IHSG

Oleh

KHANIF

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pada Indeks Harga Saham Gabungan
berdasarkan kondisi perekonomian global: kebijakan Quantitative Easing The Fed
dan harga emas, serta kondisi perekonomian dalam negeri dilihat dari suku bunga
deposito, nilai kurs USD, dan inflasi. Data yang digunakan dalam penelitian adalah
data time series pada periode 2011.1-2014.12 dan menggunakan regresi berganda
dengan metode Error Correction Mechanism (ECM) pada lag satu. Hasil penelitian
ini menunjukkan kebijakan Quantitative Easing The Fed berpengaruh positif, suku
bunga deposito, kurs USD, dan inflasi berpengaruh negatif terhadap Indeks Harga
Saham Gabungan.

Kata Kunci : Harga emas, Indeks Harga Saham Gabungan, Inflasi, kurs USD,
Quantitative Easing, Suku Bunga Deposito
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi menyebabkan perluasan arus perdagangan dan investasi modal.

Globalisasi dalam dunia investasi salah satunya adalah menyebabkan adanya

hubungan antar pasar saham. Menurut Darmaji (2006), saham dapat didefinisikan

sebagai tanda atau pemilikan seorang atau badan dalam suatu perusahaan atau

perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa

pemilik kertas adalah pemilik aset perusahaan yang menerbitkan surat berharga

tersebut. Porsi kepemilikan aset ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang

ditanamkan di perusahaan tersebut. Dengan fungsinya sebagai aset, saham kerap

dipilih sebagai sasaran investasi bagi investor.

IHSG merupakan Indeks Harga Saham Gabungan yang mencakup ratusan jumlah

saham di dalamnya. IHSG dapat memberi gambaran tentang kondisi pasar secara

keseluruhan. Menurut Lorrie (1985), Indeks harga saham merupakan ringkasan

dari dampak simultan dan kompleks atas berbagai macam faktor yang

berpengaruh, terutama fenomena-fenomena ekonomi. Bahkan saat ini, indeks

harga saham dijadikan barometer kesehatan ekonomi suatu negara serta sebagai

landasan analisa statistik atas kondisi pasar terakhir (current market). Pergerakan

saham yang merupakan gambaran dari pergerakan harga di pasar juga menjadi
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daya tarik bagi para ekonom untuk menganalisa pergerakan dari nilai saham.

Berikut adalah data IHSG periode 2011.1-2014.12:

Sumber Data: Bursa Efek Indonesia, 2016
Gambar 1. Pergerakan Nilai IHSG Periode 2011.1-2014.12

Grafik di atas menunjukkan pergerakan nilai IHSG berdasarkan data yang

diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia dengan periode Januari 2011

sampai dengan Desember 2014. Berdasarkan grafik, perkembangan nilai IHSG

mengalami pergerakan nilai yang berfluktuasi dan cenderung bergerak positif.

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan sangat dipengaruhi oleh beberapa

faktor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam era globalisasi ini

dunia investasi memudahakan investor asing untuk menanamkan modalnya pada

pasar aset domestik. Menurut laporan studi yang dikeluarkan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa pada akhir tahun 2011,

kepemilikan pemodal asing mencapai 63,43% dari total nilai saham di Bursa Efek

Indonesia (BEI).
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Di samping itu, perdagangan saham oleh pemodal asing mencapai 33,76%

terhadap total nilai transaksi saham di BEI. Selanjutnya pada data tahun 2013,

porsi kepemilikan saham dari investor lokal tercatat sebesar 34,49% sedangkan

porsi kepemilikan oleh investor asing mencapai 65,51%. Dengan porsi

kepemilikan asing yang besar tersebut, pengaruh isu perekonomian,sosial, dan

politik yang berasal dari luar negeri memungkinkan adanya pengaruh terhadap

indeks pasar saham domestik.

Krisis perekonomian yang melanda Amerika Serikat (AS) pada tahun 2008 atau

disebut subprime mortgage mengawali langkah penerapan kebijakan Quantitative

Easing atau (QE) yang dilakukan oleh Bank Sentral AS yaitu The Fed. QE sendiri

adalah program pelonggaran kuantitatif dengan memberi stimulus kepada

masyarakat dengan tujuan memulihkan perekonomian AS pasca krisis. Dalam

kebijakan ini The Fed memberi stimulus untuk menambah jumlah uang yang

beredar di masyarakat dengan cara melakukan pembelian pada surat utang dan

obligasi berjangka panjang dalam jumlah tertentu.

Tabel 1. Informasi Penerapan Kebijakan Quantitative Easing The Fed.

Start Date End Date Dollar Amount Type of Assets
QE
(2010)

November
2010

By the end of
second
quarter of
2011

$600 Billion Long-term Treasury
securities

QE
(2012)

September
2012

Oktober 2014 $600 Billion Long-term Treasury
securities

Sumber: Federal Reserve Bank of St. Louis, 2016

Berdasarkan tabel di atas, disebutkan bahwa The Fed mengeluarkan dana sebesar

$600 milliar/bulan selama periode penerapan kebijakan sebagai indikator adanya

kebijakan QE. Selain itu indikator yang mencerminkan adanya kebijakan QE oleh
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The Fed adalah terjadi peningkatan pada indeks harga konsumsi Amerika Serikat

pada periode penerapan QE yang digambarkan dengan Gambar 2.

Sumber: Federal Reserve Bank of St. Louis, 2016
Gambar 2. Grafik Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Personal Amerika Serikat

Tahun 2000-2015

Indikator lain dari kebijakan QE adalah adanya peningkatan gold-crude ratio

(MA50) yang menunjukkan perkembangan ekonomi Amerika dan disinflation

pada periode dimana kebijakan QE diterapkan oleh The Fed dalam Gambar 3.

Sumber: Federal Reserve Bank of St. Louis, 2016
Gambar 3. Grafik Gold-Crude Ratio (MA50) dan (MA200) pada Desember 2012



5

Sedangkan indikator dari adanya pengaruh kebijakan QE The Fed di dalam

negeri, menurut Internasional Monetary Fund (IMF) dalam Krishnamurthy

(2011), dalam kurun waktu 1 tahun terakhir tercatat 800 miliar USD capital

inflow telah masuk ke emerging market dimana kurang lebih 400 milliar dari dana

tersebut masuk ke pasar Asia sedangkan 15 milliar USD masuk ke pasar finansial

Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia merupakan salah satu tujuan

investasi global sehingga dengan adanya quantitative easing maka aliran dana

yang masuk ke Indonesia akan semakin besar.

Indikator lain dari dalam negeri yaitu berdasarkan publikasi aliran dana asing

dalam pasar saham Indonesia oleh BEI, pada masa penerapan QE, tercatat sejak

September 2012 hingga Oktober 2014 nilai total pembelian oleh asing telah

meningkat sebesar 102% atau Rp. 18,49 Triliun.

Tabel 2. Potret Dana Asing pada Pasar Saham di Indonesia pada masa QE
Periode 2012.9-2014.10

September 2012 Oktober 2014
Total purchase by foreign Rp17.972.384.610.004 Rp36.470.693.605.891

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2016

Selain kondisi perekonomian global, menurut Mishkin (2008) faktor-faktor yang

memengaruhi permintaan suatu aset diperngauhi oleh nilai relatif aset lain. Salah

satu aset yang nilainya juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global adalah

emas. Berbeda dengan saham, emas dinilai oleh peneliti sebagai saran investasi

yang lebih aman dengan resiko yang lebih kecil dibanding saham.

Penelitian yang dilakukan oleh Baur (2009), didapati bahwa emas merupakan safe

haven dari saham-saham yang terdaftar di indeks Morgan Stanley Capital
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International (MSCI) pada tahun 1995-2005. Menurut Baur (2009), safe haven

asset adalah jenis investasi yang mampu menjaga nilainya atau bahkan mengalami

kenaikan pada saat kondisi ekonomi mengalami goncangan.

Fungsi emas sebagai save haven memungkinkan investor untuk mengalihkan

investasinya pada emas saat dirasa terlalu beresiko untuk berinvestasi dengan

saham karena dimungkinkan adanya korelasi negatif antara emas dan saham.

Pernyataan ini juga didukung Hoang (2004) yang mengatakan bahwa emas

merupakan hedge asset terhadap depresiasi nilai dari aset finansial lainnya.

Menurut Baur (2009), hedge asset adalah aset yang tidak memiliki korelasi atau

memiliki korelasi negatif terhadap aset lain dalam suatu portofolio secara rata-

rata. Perkembangan harga emas dan nilai IHSG untuk tahun 2011.1-2014.12 dapat

dilihat pada Gambar 4.

Sumber: PT Antam, 2016
Gambar 4. Pergerakan Nilai IHSG dan Harga Emas Dunia Periode 2011.1-

2014.12

Gambar 4 menunjukkan pergerakan harga emas berdasarkan data bulanan dari

situs PT. Antam dengan periode penelitian Januari 2011 sampai dengan Desember
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2014. Di tahun 2012, volatilitas pasar membuat return IHSG bernilai negatif,

dengan kondisi yang sama, emas tidak memperburuk tingkat kerugian investor,

tetapi sebaliknya emas dapat memberikan return positif sebagaimana fungsinya

sebagai safe haven asset.

Berdasarkan definisi safe haven asset menurut Baur, aset lain yang juga memiliki

fungsi sebagai safe haven asset adalah deposito. Deposito dikatakan memiliki

fungsi sebagai safe haven asset karena deposito menjamin nilainya terjaga dari

inflasi dengan tingkat bunga imbal hasil yang ditawarkan perbankan. Menurut

Widhiyanto (2006), aset finansial seperti tabungan dan deposito dapat melindungi

kekayaan dari inflasi. Dengan kelebihannya sebagai aset yang dapat melindungi

nilai dari inflasi memungkinkan deposito untuk menjadi substitusi disaat

ekspektasi investor terhadap return aset lain mengalami penurunan.

Pada saat tingkat suku bunga deposito tinggi, masyarakat pada umumnya akan

lebih suka untuk menyimpan uangnya di bank karena tingkat pengembalian dari

uang yang dideposito terjamin oleh bank bersangkutan. Sebagai substitusi aset,

diduga tingkat suku bunga deposito dapat memengaruhi pergerakan nilai aset lain.

Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan pergerakan tingkat suku bunga

deposito berjangka satu bulan dan nilai IHSG pada periode penelitian Januari

2011 sampai Desember 2014:
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Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, 2016
Gambar 5. Pergerakan Nilai IHSG dan Tingkat Suku Bunga Deposito Periode

2011.1-2014.12

Pada Gambar 5, pergerakan tingkat suku bunga deposito dan nilai IHSG

berdasarkan data bulanan dengan periode penelitian mulai dari 2011.1-2014.12

yang diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) dan  Bursa

Efek Indonesia (BEI). Pada grafik digambarkan penurunan tingkat suku bunga

deposito pada tahun 2012. Hal ini disebabkan adanya penurunan suku bunga

acuan oleh Bank Indonesia. Pada periode yang sama nilai IHSG bergerak

berlawanan terhadap suku bunga deposito dengan peningkatan yang cukup tajam

dengan tingkat return yang positif.

Pada umumnya tingkat pengembalian (return) dari suatu investasi menjadi bahan

pertimbangan bagi investor sebelum melakukan investasi. Bagi perusahaan

investasi dan investor mancanegara, mata uang atau kurs akan berdampak pada

return dan portofolio investasinya. Hal ini sesuai dengan teori good market

approach yang dikembangkan oleh Dorbusch (1980) yeng menyebutkan bahwa
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perubahan mata uang atau kurs mempengaruhi competitiveness suatu perusahaan,

yang selanjutnya memengaruhi pendapatan perusahaan dan selanjutnya harga

saham. Nilai mata uang suatu negara adalah relatif, dan dinyatakan dalam

perbandingan dengan mata uang negara lain atau disebut kurs. Tentu saja

perubahan nilai kurs akan memengaruhi aktivitas perdagangan kedua negara

tersebut yang kemudian juga akan memengaruhi kondisi perekonomian negara-

negara tersebut.

Yulius (2007) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa nilai tukar

berpengaruh positif terhadap harga saham. Semakin tinggi nilai tukar Rupiah

terhadap mata uang asing (apresiasi), maka harga saham juga akan meningkat.

Dalam penelitian ini nilai tukar mata uang yang digunakan adalah kurs rupiah

terhadap USD. Berikut adalah grafik pergerakan kurs rupiah terhadap USD dan

IHSG pada periode 2011.1-2014.12:

Sumber: Bank Indonesia, 2016
Gambar 6. Pergerakan Nilai IHSG dan Kurs Rupiah Terhadap USD Periode

2011.1-2014.12
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Grafik pada Gambar 6 menunjukkan pergerakan nilai IHSG dan nilai kurs Rupiah

terhadap USD berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia. Berdasarkan

grafik, pergerakan nilai IHSG dan kurs cukup stabil hingga terjadi peningkatan

(depresiasi) cukup tajam pada akhir 2013 yang diikuti dengan penurunan nilai

IHSG pada periode yang sama.

Menurut BI, selain penguatan mata uang USD, pelemahan nilai tukar juga dipicu

oleh naiknya impor BBM yang dilakukan oleh Pertamina. Impor BBM yang besar

membuat neraca perdagangan defisit dan menekan kebutuhan valuta asing (valas)

dalam negeri. Pasokan valas di pasar domestik yang tidak terlalu banyak

menyebabkan para investor mengurangi investasinya di Indonesia. Dalam

penyesuaiannya dengan teori good market approach, pengaruh nilai mata uang

suatu negara terhadap return saham, dalam hal ini IHSG, mungkin dapat

digambarkan dengan grafik pada periode melemahnya kurs Rupiah terhadap USD

yang diikuti dengan penurunan pada return IHSG.

Selain nilai mata uang, pergerakan return suatu aset bisa saja dipengaruhi oleh

berbagai macam faktor. Secara umum, untuk melindungi nilai asetnya, investor

akan mengukur resiko yang dapat memengaruhi return dari suatu aset. Apabila

return suatu aset tidak mampu bersaing dengan tingkat inflasi maka akan

memberikan kerugian pada pemilik aset, sehingga mendorong pemilik aset untuk

menjual asetnya.

Pada umumnya, pergerakan nilai suatu barang termasuk aset akan dipengaruhi

dari sisi permintaan maupun penawaran. Menurut Mishkin (2008) dalam teori

penawaran aset, Tingkat inflasi memberi pengaruh terhadap pergerakan nilai suatu
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aset. Penjelasannya, pada tingkat bunga tertentu, ketika inflasi meningkat, maka

biaya pinjaman riil turun; oleh karena itu jumlah saham yang ditawarkan

meningkat pada setiap bunga saham tertentu. Peningkatan inflasi menyebabkan

saham yang ditawarkan meningkat. Pergerakan tingkat inflasi di Indonesia dan

pergerakan nilai IHSG pada periode penelitian 2011.1-2014.12  dapat dilihat

sebagai berikut:

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016
Gambar 7. Pergerakan Nilai IHSG dan Tingkat Inflasi Indonesia Periode

2010.1-2014.12

Grafik pada Gambar 7 menunjukkan pergerakan nilai IHSG dan tingkat inflasi

berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia. Data yang

digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data inflasi bulanan Badan Pusat

Statistik dengan periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2014.

Berdasarkan grafik, tingkat inflasi digambarkan mengalami penurunan pada tahun

2011. Menurut Institute for Development of Economics and Finance (INDEF),
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inflasi rendah pada tahun 2011 lebih banyak diakibatkan tekanan harga minyak

dan lemahnya permintaan komoditas dari Eropa dan Amerika Serikat. Fluktuasi

yang tajam pada inflasi selanjutnya terjadi pada tahun 2013. Menurut Bank

Indonesia, tingginya laju inflasi pada periode ini adalah akibat dari kenaikan harga

bahan bakar (BBM) memberikan efek putaran kedua berupa pergerakan harga

bahan pangan, selain permintaan bulan puasa dan kenaikan tarif angkutan umum.

Selain itu bawang merah, cabai, dan daging merupakan penyebab utama dengan

andil inflasi sebesar 0,88% dari angka inflasi di Juli 2013 sebesar 3,29%.

Sedangkan harga BBM sendiri menyumbang 1,39% atau masih sesuai perkiraan

BI. Kenaikan tingkat inflasi pada periode ini juga diikuti penurunan pada nilai

IHSG. Pemilihan variabel yang mewakili pengaruh luar negeri, yaitu kebijakan

quantitative easing The Fed, aset substitusi seperti harga emas dunia dan suku

bunga deposito, dan stabilitas keuangan dalam negeri seperti kurs Rupiah terhadap

USD, dan inflasi diduga merupakan variabel bebas yang dapat memberi pengaruh

terhadap perkembangan harga IHSG. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis

memilih judul “Pengaruh Kebijakan Quantitative Easing The Fed, Harga Emas,

Kurs USD, Suku Bunga Deposito dan Inflasi terhadap IHSG.

B. Rumusan Masalah

Melalui penelitian sebelumnya terhadap IHSG yang menggunakan berbagai faktor

sebagai variabel bebasnya masih menunjukkan hasil yang kontradiktif mengenai

pengaruh variabel makro ekonomi terhadap IHSG. Kepemilikian oleh asing dalam

jumlah yang dominan pada saham-saham di Indonesia menjadikan pasar saham di

Indonesia lebih sensitif terhadap pengaruh luar negeri. Atas dasar pemikiran
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tersebut, penulis tertarik untuk mendalami penelitian terhadap IHSG yang

difokuskan pada variabel ekonomi makro seperti nilai kurs, harga emas, inflasi

dan pengaruh luar negeri seperti Kebijakan Quantitative Easing The Fed.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel Kebijakan Quantitative Easing The Fed berpengaruh

terhadap IHSG?

2. Apakah variabel harga emas berpengaruh terhadap IHSG?

3. Apakah variabel suku bunga deposito berpengaruh terhadap IHSG?

4. Apakah variabel kurs USD berpengaruh terhadap IHSG?

5. Apakah variabel inflasi berpengaruh terhadap IHSG?

6. Apakah secara bersama-sama variabel Kebijakan Quantitative Easing The

Fed, harga emas, suku bunga deposito, kurs USD dan inflasi berpengaruh

terhadap IHSG?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, dapat ditulis tujuan dari penelitian ini

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah variabel kebijakan Quantitative Easing The Fed

berpengaruh terhadap IHSG.

2. Untuk mengetahui apakah variabel harga emas berpengaruh terhadap IHSG.

3. Untuk mengetahui apakah variabel suku bunga deposito berpengaruh

terhadap IHSG.

4. Untuk mengetahui apakah variabel kurs USD berpengaruh terhadap IHSG.
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5. Untuk mengetahui apakah variabel inflasi berpengaruh terhadap IHSG.

6. Untuk mengetahui Apakah secara bersama-sama variabel Kebijakan

Quantitative Easing The Fed, harga emas, suku bunga deposito, kurs USD

dan inflasi berpengaruh terhadap IHSG?

D. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan pengaruh variabel bebas terhadap

variabel terikat yang digunakan dalam penelitian berdasarkan uraian yang

menjelaskan hubungan masing-masing variabel bebas terhadap variabel

terikatnya. Menurut Park (2015), sebuah ekspansif QE US menyebabkan apresiasi

mata uang lokal, menurunkan suku bunga jangka panjang, meningkatkan harga

saham di negara-negara emerging market, dan juga meningkatkan arus modal ke

pasar keuangan mereka.

Hoang (2004) mengatakan bahwa emas merupakan hedge asset terhadap

depresiasi nilai dari aset finansial lainnya. Menurut Baur (2009), hedge asset

adalah aset yang tidak memiliki korelasi atau memiliki korelasi negatif terhadap

aset lain dalam suatu portofolio secara rata-rata. Emas dan suku bunga deposito

merupakan aset dan merupakan substitusi aset lain yang memiliki korelasi negatif

terhadap nilai IHSG sesuai dengan teori permintaan aset dalam Mishkin (2008).

Menurut Sitinjak (2003) Menurunnya nilai tukar Rupiah (depresiasi) terhadap

mata uang asing khususnya Dolar AS memiliki pengaruh negatif terhadap

ekonomi dan pasar modal. Menurut teori penawaran aset dalam Mishkin (2008),

peningkatan tingkat inflasi akan menyebabkan saham yang ditawarkan meningkat.

Meningkatnya penawaran suatu barang akan menggeser titik keseimbangan dan
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menurunkan harga barang tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat

inflasi berpengaruh negatif terhadap pergerakan nilai IHSG.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan kebijakan quantitative easing, harga

emas, suku bunga deposito, nilai tukar, dan inflasi memiliki pengaruh terhadap

pergerakan nilai IHSG. Hubungan dari beberapa variabel ekonomi makro yang

diduga mempengaruhi IHSG di Indonesia selama periode 2011.1-2014.12 dapat

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 8. Model Kerangka Pemikiran Analisis Pengaruh Beberapa variabel
Ekonomi Makro Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di
Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana Jurusan Ekonomi

Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Inflasi

Suku Bunga
Deposito

Kurs USDIHSG

Harga Emas

Dunia

Quantitative
Easing
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2. Sebagai bagian dari proses pembelajaran dan sarana untuk mendalami

pengetahuan mengenai pengaruh eksternal dan internal, yaitu kebijakan

quantitative easing The Fed, harga emas dunia, nilai tukar, suku bunga

deposito berjangka, dan Inflasi terhadap IHSG.

F. Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis sementara yang digunakan yaitu :

1. Diduga variabel Kebijakan Quantitative Easing The Fed memiliki pengaruh

positif signifikan terhadap IHSG.

2. Diduga variabel harga emas dunia memiliki pengaruh negatif signifikan

terhadap IHSG.

3. Diduga variabel suku bunga deposito memiliki pengaruh negatif signifikan

terhadap IHSG.

4. Diduga variabel kurs USD berpengaruh negatif signifikan terhadap IHSG.

5. Diduga variabel inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap IHSG.

6. Diduga secara bersama-sama variabel: kebijakan quantitative easing The Fed,

harga emas dunia, nilai tukar, suku bunga deposito berjangka, dan inflasi

berpengaruh terhadap IHSG

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari:

Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, kerangka pemikiran, manfaat penelitian, hipotesis dan

sistematika penulisan.
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Bab II Tinjauan Pustaka. Berisikan tinjauan teoritis dan tinjauan empirik

yang relevan dengan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian. Terdiri dari tahapan penelitian, sumber data,

batasan peubah, metode analisis.

Bab IV Hasil Perhitungan dan Pembahasan

Bab V Simpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Indeks Harga Saham Gabungan

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 berjumlah 13

saham dan terus mengalami perkembangan hingga kini.

Pada prinsipnya perhitungan IHSG tidak berbeda dengan perhitungan indeks

harga saham individu. Hanya saja, dalam perhitungan IHSG kita harus

menjumlahkan seluruh harga saham yang ada (listing). Oleh karena itu, rumus

untuk menghitung IHSG adalah:

IHSG =
∑∑ x 100%
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Dimana:

IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan∑ : Total semua harga saham pada waktu yang berlaku∑ : Total semua harga saham pada waktu dasar

2. Teori Permintaan Aset

Teori permintaan aset menjelaskan bahwa aset merupakan satu bentuk

kepemilikan yang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai. Macam-macam aset

seperti uang, obligasi, saham, karya seni, tanah, rumah, peralatan pertanian, dan

mesin-mesin pabrik, kesemuanya adalah aset (Mishkin, 2008). Dalam memegang

atau membeli satu aset daripada aset yang lain, seseorang harus memperhatikan

faktor-faktor berikut:

1. Kekayaan, yaitu keseluruhan sumber daya yang dimiliki oleh individu,

termasuk semua aset.

2. Perkiraan imbal hasil, (perkiraan imbal hasil pada periode mendatang) pada

satu aset relatif terhadap aset yang lain.

3. Risiko, (derajat ketidakpastian yang terkait dengan imbal hasil) pada satu aset

relatif terhadap aset yang lain.

4. Likuiditas, (kecepatan atau kemudahan suatu aset untuk diubah menjadi uang)

relatif terhadap aset lain.

Kita mengetahui bahwa ketika kekayaan kita meningkat maka kita mempunyai

sumber daya yang tersedia untuk membeli aset, dan tidaklah mengejutkan apabila

jumlah aset yang kita minta meningkat. Sehingga diasumsikan ketika faktor

lainnya tetap, peningkatan kekayaan menaikkan jumlah permintaan dari suatu

aset.
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Perkiraan imbal hasil, dapat diasumsikan apabila meningkatnya permintaan imbal

hasil dari suatu aset relatif terhadap aset alternatif, dengan asumsi aset lainnya

tetap, maka akan meningkatkan permintaan atas aset tersebut. Derajat resiko atau

ketidakpastian dari perolehan suatu aset juga mempengaruhi permintaan atas suatu

aset. Sehingga, biasanya investor akan sangat memperhatikan resiko dari suatu

investasi tersebut. Maka, dengan asumsi variabel lainnya tetap, ketika resiko suatu

aset meningkat relatif terhadap aset alternatif, maka jumlah permintaan atas aset

tersebut akan turun.

Faktor lain yang mempengaruhi permintaan atas suatu aset adalah seberapa cepat

aset tersebut dikonversikan menjadi uang dengan biaya yang rendah, seberapa

besar likuiditasnya. Aset dikatakan likuid apabila aset tersebut diperdagangkan

mempunyai kedalaman yang luas, artinya pasar tersebut mempunyai banyak

penjual dan pembeli. Dapat diasumsikan bahwa semakin likuid suatu aset relatif

terhadap aset lainnya, dengan asumsi lainnya tetap, aset tersebut semakin menarik,

dan semakin besar jumlah yang diminta.

3. Teori Efek Contagion

Uliviano (2013) mengungkapkan bahwa terdapat dua penafsiran utama mengenai

contagion effect, yang pertama berasal dari interdependensi adanya saling

ketergantungan antar ekonomi pasar seperti kesamaan makro ekonomi, hubungan

dagang dan pinjaman dari bank.

Menurut penelitian Uliviano (2013) menunjukkan bahwa teori ini berlaku jika

terjadi kenaikan atau penurunan ekonomi yang signifikan, dan dimulai dari negara

yang menganut sistem ekonomi terbuka serta sektor ekonomi yang cukup
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dominan di dunia atau minimal di regionalnya, dampaknya akan menyebar ke

negara berkembang dan negara terbelakang.

Contagion effect dapat dilihat pada saat pemerintah Amerika Serikat

mengumumkan akan mengakhiri program quantitative easing, isu mengenai

keputusan ini menghasilkan pengaruh terhadap negara-negara berkembang pada

khususnya. Dampak dari keputusan tersebut, banyak investor asing yang menarik

asetnya dari Indonesia, dan membuat indeks harga saham mengalami penurunan,

penurunan harga saham juga disebabkan karena nilai tukar rupiah terhadap dollar

juga mengalami penurunan.

Perkembangan pasar modal dalam negeri juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi

makro suatu negara, apabila kondisi ekonomi makro sedang memburuk maka

indeks harga saham secara tidak langsung juga akan mengalami penurunan,

didukung oleh fundamental ekonomi negara yang kurang kuat. Penafsiran yang

kedua menekankan pada perilaku investor, jenis contagion ini berasal dari

asimetri informasi, perilaku secara kolektif dan hilangnya kepercayaan tanpa

memandang kinerja makro ekonomi suatu negara yang bersangkutan.

Dikarenakan partisipan pasar berbagi akses pada informasi yang sama, maka satu

atau sedikit informasi baru dapat memberikan sinyal yang memicu terjadinya

perubahan ekspektasi dalam pasar. Efek pengaruh dalam dunia pasar modal dapat

disebabkan juga oleh adanya comovement capital market.

Perkembangan globalisasi dalam perekonomian meningkatkan perhatian

masyarakat utamanya investor dan pelaku industri terhadap comovement

dikarenakan pergerakan dari dunia keuangan yang cepat sekarang ini, kondisi
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perdagangan dan perekonomian, ekspansi perdagangan, perubahan besar pada

sistem dagang dan telekomunikasi, dan pembentukan blok dagang menyebabkan

terjadinya hubungan dalam finansial dunia. Kondisi- kondisi tersebut merupakan

pemicu semakin besarnya efek pengaruh/ efek penularan terhadap kondisi pasar

modal suatu negara.

4. Nilai Tukar

Berfluktuasinya nilai rupiah terhadap nilai kurs yang stabil akan memberikanh

dampak pada pergerakkan nilai saham. Ada dua pendekatan teori untuk

menentukan hubungan antara kurs mata uang dengan harga saham.

Pertama, teori yang dikembangkan oleh Dornbusch (1980) yaitu good market

approach yang menyatakan perubahan mata uang atau kurs mempengaruhi

competitiveness suatu perusahaan, yang selanjutnya mempengaruhi pendapatan

perusahaan atau cost of fund dan selanjutnya harga sahamnya. Berdasarkan macro

basis dampak fluktuasi kurs mata uang terhadap pasar modal sangat tergantung

pada tingkat keterbukaan ekonomi domestik dan kesinambungan neraca

perdagangan.

Kedua adalah teori portofolio balace approach dari Frankel (1993) yang

menekankan peranan capital account transactions. Kenaikan return saham (rising

stock market) akan menarik capital flow yang selanjutnya akan meningkatkan

demand mata uang domestik dan menyebabkan kurs mata uang terapresiasi.
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B. Tinjauan Empirik

Penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu

pada penelitian sebelumnya. Yang membuat penelitian ini berbeda dapat dilihat

dari objek, periode waktu, pengaruh hubungan, dan model estimasi yang berbeda

sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk saling melengkapi.

Tabel 3. Penelitian terdahulu

No. Penulis &
Judul

Variabel Metode Penelitian Hasil

1. Barnadetta
D.A
(Pengaruh
Quantitative
Easing (QE)
Amerika
Serikat
Terhadap
Volatilitas
Indeks
LQ45)
Th.2015

Harga Indeks
saham LQ45 dan
variabel kualitatif
Quantitative
Easing (QE)

Model yang digunakan
adalah Error Correction
Model (ECM) karena
berdasarkan uji kointegrasi
Johansen, didapatkan
bahwa keduanya
terkointegrasi atau
memiliki hubungan jangka
panjang. Dalam jangka
pendek ada kemungkinan
terjadinya
ketidakseimbangan(disequil
ibrium), dan untuk
mengatasinya digunakan
koreksi dengan model
ECM.

QE berpengaruh
positif terhadap
indeks saham
terutama indeks
LQ45.

2. Joven
Sugianto
Liauw
(Pengaruh
Tingkat
Inflasi ,
Tingkat
Suku Bunga
SBI Dan
Nilai Tukar
Rupiah
Terhadap
IHSG)
Th. 2014

Tingkat inflasi,
suku bunga SBI,
nilai tukar, dan
IHSG

Model yang digunakan
adalah analisis regresi
berganda karena terdiri dari
return sebagai variable
dependennya dan dua
variable independen, yaitu
risiko sistematis dan tingkat
likuiditas

Tingkat Inflasi
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap IHSG,
tingkat suku bunga
acuan berpengaruh
negatif dan
signifikan terhadap
IHSG. Dan nilai
tukar rupiah
berpengaruh
negative terhadap
IHSG

3. Muhammad
Rokhim
(Pengaruh
Tingkat
Inflasi, Nilai

Tingkat inflasi,
nilai kurs, suku
bunga dan indeks
harga saham
gabungan

Jenis penelitian yang
dilakukan adalah deskripsi
dengan pendekatan
kuantitatif. Pendekatan
kuantitatif digunakan untuk

1. Naik turunnya
kurs tidak cukup
besar
dipertimbangkan
oleh para investor
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Kurs, Suku
Bunga
Terhadap
Indeks Harga
Saham
Gabungan
Pada Masa
Stimulus
Amerika
Serikat
Quantitative
Easing)
Th. 2015

meneliti pada populasi atau
sampel tertentu. Analisis
data bersifat kuantitatif
dengan tujuan untuk
menguji hipotesis yang
telah ditetapkan

karena
pengaruhnya yang
kecil
2.Ketika inflasi
terjadi yang
mengalami
dampaknya
langsung
diprediksikan
hanyalah
perusahan-
perusahaan
manufaktur saja.
3. Naiknya suku
bunga tidak
membuat para
investor beralih
pada investasi
jangka pendek
tersebut.

4. Arif
Nugroho
(Quantitative
Easing The
Fed Menjadi
Sentimen
Penggerak
Indeks Harga
Saham
Gabungan)
Th. 2013

IHSG, dan
variabel kualitatif
Quantitative
Easing

Model analisis yang
digunakan adalah analisis
deskriptif. Dengan teknik
pengumpulan data
purposive sampling.

Berdasarkan hasil
pengujian, secara
umum disimpulkan
bahwa pasar
bereaksi secara
signifikan terhadap
quantitative easing
dan berkorelasi
positif.

5. Sunarjanto
(Pengaruh
Inflasi, Kurs,
Harga Emas
Dan SBI
Terhadap
Indeks Harga
Saham
Gabungan
(IHSG) Pada
Bursa Efek
Indonesia)
Th.2012

Tingkat inflasi,
nilai kurs, harga
emas, suku bunga
SBI, dan indeks
harga saham
gabungan

Untuk pengujian hipotesis
digunakan metode regresi
ordinary least square
(OLS). Dipilih metode ini
karena arah kausalitas
sifatnya hanya satu arah
yaitu dari empat variabel
yang dipilih terhadap
IHSG, dimana didalam
software SPSS dihitung
melalui analisis regresi,
yaitu secara simultan
maupun parsial.

1. Nilai regresi dari
variabel INFLASI
adalah -109.099,00
2. Nilai regresi dari
variabel KURS
sebesar -347,26.
3. Nilai regresi dari
variabel HARGA
EMAS sebesar -
1.301,10.
4. Nilai regresi dari
variabel SBI adalah
-146.449.



III.   METODELOGI PENELITIAN

A. Deskripsi Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai IHSG sebagai

variabel terikat sedangkan kebijakan Quantitative Easing, harga emas, suku bunga

deposito, nilai tukar, dan tingkat inflasi sebagai variabel bebasnya. Deskripsi

tentang satuan pengukuran, jenis dan sumber data dirangkum dalam tabel 4 dan

input disajikan dalam lampiran.

Tabel 4. Deskripsi Variabel, Satuan Pengukuran, Simbol, dan Sumber data

Variabel
Satuan
Pengukuran

Simbol Sumber Data

IHSG Persentase IHSG Bursa Efek indonesia

Harga Emas USD/KG EMAS PT Antam

Suku Bunga
Deposito

Persentase SBD Statistik Ekonomi dan
Keuangan Indonesia

Kurs Rp/USD Ribu
Rupiah/USD

KURS Bank Indonesia

Inflasi Persentase INF Badan Pusat Statistik

B. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan yaitu data sekunder . Data ini bersumber

dari Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan Bursa Efek Indonesia (www.idx.go.id).

Selain itu digunakan pula situs-situs web yang berkaitan sebagai referensi yang

dapat menunjang penelitian ini. Data yang digunakan adalah data time series.
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Untuk variabel nilai IHSG, data diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI)

dan data harga emas dunia didapat dari situs Yahoo Finance. Data dari variabel

suku bunga deposito berjangka didapat dari situs Statistik Ekonomi dan Keuangan

Indonesia. Sedangkan variabel nilai kurs Rupiah/USD dan inflasi datanya didapat

dari situs resmi Bank Indonesia. Seluruh data yang digunakan adalah data bulanan

yang dimulai dari periode 2011.1-2014.12

C. Batasan Variabel

Untuk mempermudah penelitian ini pada penulisan masalah yang akan dibahas

maka dibentuk batasan variabel dalam penelitian sebagai berikut:

1. Indeks Harga Saham Gabungan

Merupakan indeks berisi nilai dari saham-saham yang ada di Bursa Efek

Indonesia. Data diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia dengan periode

penelitian mulai dari Januari 2011 sampai dengan Desember 2014.

2. Quantitative Easing merupakan kebijakan The Fed dengan tujuan untuk

memberi stimulus terhadap perekonomian Amerika yang mengalami

penurunan pasca krisis tahun 2008 atau disebut subprime mortgage. Dalam

penelitian ini variabel Quantitative Easing merupakan variabel kualitatif

dengan periode penerapan mulai dari September 2012 sampai dengan Oktober

2014 sesuai dengan publikasi penerapan kebijakan Quantitative Easing oleh

Federal Reserver of Saint Louis.

3. Harga emas adalah nilai dari suatu komoditas yang secara umum digunakan

sebagai alat investasi dan penyimpan kekayaan. Sebagai komoditi investasi,

variabel ini diduga memengaruhi pergerakan nilai IHSG karena fungsinya
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yang juga sebagai aset seperti halnya saham. Data diperoleh dari situs PT.

Antam dengan periode penelitian mulai dari Januari 2011 sampai dengan

Desember 2014.

4. Suku bunga deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank

kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan

dikembalikan bank pada kemudian hari. Deposito berjangka juga menjadi

pilihan dalam investasi selain saham dan produk investasi lain. Suku bunga

deposito yang digunakan dalam penelitian adalah suku bunga deposito bank

umum berjangka 1 bulan. Data diperoleh dari situs Statistik Ekonomi dan

Keuangan Indonesia dengan periode penelitian mulai dari Januari 2010 sampai

dengan Desember 2014.

5. Kurs USD merupakan perbandingan nilai mata uang domestik dengan mata

uang USD. Data nilai tukar Rupiah/USD yang digunakan adalah kurs jual

nominal dengan data bulanan yang diambil dari situs resmi Bank Indonesia

dengan periode penelitian mulai dari Januari 2011 sampai dengan Desember

2014.

6. Inflasi adalah fenomena ekonomi dimana harga-harga barang meningkat

secara keseluruhan. Data inflasi diambil dari situs resmi Badan Pusat Statistik

(BPS) berdasarkan inflasi indeks harga konsumen dengan data month to month

inflation pada periode penelitian mulai dari Januari 2011 sampai dengan

Desember 2014.

D. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis

kuantitatif dengan menggunakan Metode Uji Stationer yang dilanjutkan dengan
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metode Ordinary Least Square (OLS) jika data stasioner pada tingkat level dan

Uji Kointegrasi yang dilanjutkan dengan metode Error Correction Model (ECM)

jika data tidak stasioner pada level. Metode ini digunakan untuk melihat pengaruh

variabel bebas terhadap variabel terikat dan besaran koefisien dari pengaruhnya.

E.  Spesifikasi Model Analisis

Dalam penelitian ini digunakan model dengan bentuk persamaan satu variabel

dependen, beberapa variabel independen kuantitatif dan variabel independen

kualitatif atau variabel dummy yang ditulis sebagai berikut:

IHSG=β0 + β1 DQE + β2EMS + β3SBD + β4KURS+ β5INF + e

Dimana:

IHSG : Variabel terikat (dalam penelitian ini IHSG)

DQE :Variabel bebas (dummy) kebijakan quantitative easing

(QE) tahap kedua.

DQE= 1, Setelah adanya kebijakan Quantitative Easing

DQE= 0, Sebelum adanya kebijakan Quantitative Easing

EMS : Variabel bebas harga emas dunia

SBD : Suku bunga deposito berjangka

KURS : Nilai tukar rupiah/usd

INF : Inflasi

e : Error term

β0, β1, β2, β3, β4, β5, : Koefisien Variabel
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F. Proses dan Identifikasi Model Penelitian

Dalam penelitian ini pada dasarnya terdapat tahapan-tahapan untuk menganalisis,

yang terdiri dari:

1. Uji Stationery (Unit Root Test)

Uji Unit Root digunakan untuk melihat apakah data yang diamati stationary atau

tidak.Data dikatakan stationary bila data tersebut mendekati rata-ratanya dan tidak

terpengaruhi waktu. Apabila data yang diamati dalam uji akar-akar unit (unit root

test) ternyata belum stationer maka harus dilakukan uji integrasi (integration test)

sampai memperoleh data yang.

Pada umumnya data ekonomi time-series sering kali tidak stasionary pada level

series. Jika hal ini terjadi, maka kondisi stationary dapat tercapai dengan

melakukan diferensiasi satu kali atau lebih. Apabila data telah stationary pada

level series, maka data tersebut adalah Integrated of order zero atau 1(0). Apabila

data stasionary pada diferensial tahap 1, maka data tersebut adalah integrated of

order one atau I (I).

Terdapat beberapa metode pengujian unit root, dua diantaranya yang saat ini

secara luas dipergunakan adalah (augmented) Dickey-Fuller dan Phillips-Perron

unit root test, yaitu:

1. Langkah pertama dalam uji unit root adalah melakukan uji terhadap level

series. Jika hasil dari unit root menolak hipotesis nol bahwa ada unit root, berarti

series adalah stasionary pada tingkat level atau series terintegrasi pada 1(0)

2. Jika semua variabel adalah stasionary, maka estimasi terhadap model yang

digunakan adalah dengan regresi Ordinary Least Square (OLS).
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3. Jika dalam uji terhadap level series hipotesis adanya unit root untuk seluruh

series diterima, maka pada tingkat level seluruh series adalah non stationary.

4. Langkah Selanjutnya adalah melakukan uji unit root terhadap first difference

dari series.

5. jika hasilnya menolak hipotesis adanya unit root, berarti pada tingkat first

difference, series sudah stationary atau dengan kata lain semua series terintegrasi

pada orde (1), sehingga estimasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode

kointegrasi.

6. Jika unit root pada level series menunjukkan bahwa tidak semua series adalah

stationary, maka dilakukan first difference terhadap seluruh series.

7. Jika hasil dari uji unit root pada tingkat first difference menolak hipotesis

adanya unit root untuk seluruh series, berarti seluruh series pada tingkat first

difference terintegrasi pada orde I(0), sehingga estimasi dilakukan dengan metode

regresi ordinary Least Square (OLS) pada tingkat first difference-nya.

8. jika hasil uji unit root menerima hipotesis adanya unit root, maka langkah

selanjutnya adalah melakukan diferensiasi lagi terhadap series sampai series

menjadi stationary, atau series terintegrasi pada orde I(d).

Unit root digunakan untuk mengetahui stationary data. Jika hasil uji menolak

hipotesis adanya unit root untuk semua variabel, berarti semua adalah stationary

atau dengan kata lain, variabel-variabel terkointegrsai pada I(0), sehingga estimasi

akan dilakukan dengan menggunakan regresi linier biasa (OLS). Jika hasil uji unit

root terhadap level dari variabel-variabel menerima hipotesis adanya uji unit root,

berarti semua data adalah tidak stationary atau semua data terintegrasi pada orde I

(1). Langkah selanjutnya adalah pengujian kointegrasi pada data stasioner.
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2. Uji Kointegrasi (Keseimbangan Jangka Panjang)

Konsep kointegrasi pada dasarnyan adalah untuk mengetahui equilibrium jangka

panjang di antara variabel-variabel yang diobservasi. Kadangkala dua variabel

yang masing-masing tidak stasioner atau mengikuti pola random walk

mempunyaib kombinasi linier diantara keduanya yang bersifat stationary. Dalam

hal ini dapat dikatakan bahwa kedua variabel tersebut saling terintegrasi atau ber-

cointegrated.

Uji Kointegrasi adalah uji ada tidaknya hubungan jangka panjang antara variabel

bebas dan variabel terikat. Uji ini merupakan kelanjutan dari uji stationary (unit

root test). Tujuan utama uji kointegrasi adalah untuk mengetahui apakah residual

regresi terkointegrasi stationary atau tidak. Apabila variabel terkointegrasi maka

terdapat hubungan yang stabil dalam jangka panjang. Dan sebaliknya jika tidak

terdapat kointegrasi antar variabel maka implikasi tidak adanya keterkaitan

hubungan dalam jangka panjang.

Istilah kointegrasi dikenal juga dengan istilah error, karena deviasi terhadap

ekuilibriu, jangka panjang dikoreksi secara bertahap melalui koreksi series parsial

penyesuaian jangka pendek. Ada beberapa macam uji kointegrasi, antara lain:

1. Uji Kointegrasi Engel-Granger (EG)

Penggunaan kointegrasi EG didasarkan atas uji ADF (C, n), ADF (T, 4) dan

statistik regresi kointegrasi CRDW (cointegration regression durbin watson).

Bentuk umum uji kointegrasi tersebut adalah sebagai berikut:

ADF (C, n) : d( ) = c + aβ( ) + b d( ) +

ADF (T, 4) : d( ) = c + aβ ( ) + b d( ) + trend+
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CDRW : = c + a +

Dasar pengujian ADF (C, n) dan ADF (T, 4) adalah statistic Dickey-Fuller,

sedangkan uji CDRW didasarkan atas nilai Durbin-Watson Ratio-nya, dan

keputusan penerimaan atau penolakannya didasarkan atas angka statistic CDRW.

2. Uji Kointegrasi Johansen

Alternatif uji kointegrasi yang banyak digunakan saat ini adalah uji kointegrasi

yang dikembangkan oleh Johansen. Uji Johansen dapat digunakan untuk beberapa

uji vector. Uji kointegrasi ini mendasarkan diri pada kointegrasi system equitions.

Apabila dibandingkan dengan uji kointegrasi Engle-Granger CDRW, metode

Johansen tidak menuntut adanya sebaran data yang normal.

Untuk uji kointegrasi menggunakan hipotesa sebagai berikut:

= tidak terdapat kointegrasi

= terdapat kointegrasi

Kriteria pengujiannya adalah:

1. ditolak, jika nilai trace statistic> nilai kritis trace

2. diterima, jika nilai trace statistic< nilai kritis trace

3. Uji Lag Optimum

Penetapan lag optimum penting dilakukan untuk mendapatkan hasil estimasi yang

baik. Beberapa peristiwa ekonomi tidak dapat langsung mempengaruhi variabel

ekonomi lainnya. Diperlukan waktu (lag) bagi suatu variabel ekonomi untuk

merespon suatu guncangan atau shock yang terjadi pada variabel ekonomi lainnya.

Penetapan lag optimum ditentukan dengan kriteria yang terdiri dari:

a. LR test statistic
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b. Final Prediction Error

c. Akaike Information Criterion

d. Schwarz Information Criterion

e. Hannan-Quinn Information Criterion

4. Error Correction Mechanism (ECM)

Error Correction Mechanism atau ECM pertama kali digunakan oleh Sargan pada

tahun 1984 dan selanjutnya dipopulerkan oleh Engle dan Granger untuk

mengoreksi ketidakseimbangan (disequilibrium) dalam jangka pendek. Teorema

representasi Granger menyatakan bahwa jika dua variabel saling berkointegrasi,

maka hubungan antara keduanya dapat diekspresikan dalam bentuk ECM. Model

ECM mempunyai beberapa kegunaan namun yang paling utama bagi pekerjaan

ekonometrika adalah mengatasi masalah data time series yang tidak stationary

dan masalah regresi lancung (spuriuss regression). Model umum dari metode

ECM (Gujarati, 2003): Δ = + Δ + ɛ + μ
Dimana:Δ = Perubahan variabel y pada periode t

= Intersep

= Koefisien dari perubahan variabel xɛ = Nilai lag b periode dari galat

= Nilai absolut dari tingkat keseimbangan.
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5. Uji t-statistik (Uji Parsial)

Uji t statistik untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas

terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan membandingkan t hitung atau t

statistik dengan t tabel (Gujarati, 2003). Dalam menentukan daerah kritis pada t-

tabel digunakan rumus ( = n – k – 1 ).

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam Uji t statistik adalah sebagai berikut:

- Menentukan H0 dan Ha

1. Kebijakan Quantitative Easing The Fed

H0: β1 = 0, maka variabel Kebijakan Quantitative Easing The Fed tidak

berpengaruh signifikan terhadap IHSG.

Ha: β1> 0, maka variabel Kebijakan Quantitative Easing The Fed berpengaruh

positif terhadap IHSG.

2. Harga Emas

H0: β2 = 0, maka variabel harga emas tidak berpengaruh signifikan terhadap

IHSG.

Ha: β2< 0, maka variabel harga emas berpengaruh negatif terhadap IHSG.

3. Suku Bunga Deposito

H0: β3 = 0, maka variabel suku bunga deposito tidak berpengaruh signifikan

IHSG.

Ha: β3> 0, maka variabel suku bunga deposito berpengaruh negatif terhadap

IHSG.

4. Kurs USD

H0: β4 = 0, maka variabel Kurs USD tidak berpengaruh signifikan IHSG.
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Ha: β4> 0, maka variabel Kurs USD berpengaruh negatif terhadap IHSG.

5. Inflasi

H0: β5 = 0, maka variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan IHSG.

Ha: β5> 0, maka variabel Inflasi berpengaruh negatif terhadap IHSG.

Kriteria pengambilan keputusan :

a. H0 diterima apabila memenuhi syarat t-hitung < t-tabel untuk uji arah negatif

; t-hitung > t-tabel untuk uji arah positif, artinya variabel dependen tidak

dipengaruhi oleh variabel independen.

b. H0 ditolak apabila memenuhi syarat t-hitung ≥ t-tabel untuk uji arah negatif ;

t-hitung ≤ t-tabel untuk uji arah positif , artinya variabel dependen

dipengaruhi oleh variabel independen.

6. Uji F statistik

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model/ uji Anova yaitu uji yang

digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebas terhadap

variabel terikat dan untuk menguji apakah model regresi yang ada signifikan atau

tidak signifikan.Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F

tabel (Gujarati, 2003).

- Menentukan H0 dan Ha

H0 : β1, β2, β3, β4, β5 = 0 : Diduga secara bersama-sama variabel Kebijakan

Quantitative Easing The Fed, Harga Emas, Suku Bunga Deposito, Kurs USD, dan

Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IHSG.

Ha: β1, β2, β3, β4, β5 ≠ 0 : Diduga secara bersama-sama variabel Kebijakan

Quantitative Easing The Fed, harga emas, suku bunga deposito, kurs USD, dan
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Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap IHSG.

Kriteria pengambilan kesimpulan :

a. Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak, Ha diterima. Ini berarti bahwa

variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen.

b. Jika F hitung < F tabel, maka H0 diterima, Ha ditolak. Ini berarti bahwa

variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen.

Uji Hipotesis merupakan komponen utama yang diperlukan untuk dapat menarik

kesimpulan dari suatu penelitian, uji hipotesis juga digunakan untuk mengetahui

keakuratan data.Uji Hipotesis dibagi menjadi beberapa pengujian diantaranya

yaitu uji t stastistik dan uji F.

7. Uji Asumsi Klasik

7.1. Uji Persebaran Residu (Normalitas)

Dalam melakukan uji persebaran residu ini metode yang digunakan adalah metode

Jarque-Bera. Metode ini menggunakan Chi-square tabel (Gujarati, 2003) untuk

membandingkan Chi-square – hitung yang didapat dari rumus:

JB = n 2

Kemudian membandingkannya dengan Chi-square – tabel untuk menentukan

hipotesisnya  dimana H0= residu tersebar secara normal dan Ha= residu tersebar

secara tidak normal.
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7.2. Uji Multikolinieritas

Dalam melakukan uji multikolinieritas ini metode yang digunakan adalah metode

Variance Inflation Factors (VIF). Yaitu dengan menggunakan rumus sebagai

berikut:

VIF:

Dengan Rule of Thumb sebagai berikut:

Coef: <1 = sangat rendah

1-5 = rendah

5-10 = sedang

>10 = tinggi

7.3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah situasi tidak konstannya varians di seluruh faktor

gangguan. Suatu model regresi dikatakan terkena masalah Heteroskedastisitas

apabila terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke

pengamatan lain. Jika Varians dari residual ke residual atau dari pengamatan ke

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Jika varians berbeda

disebut Heteroskedastisitas.

Hipotesis dari masalah Heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

H0 : Obs*R square (X2 – hitung) > Chi-square (X2 - tabel), model mengalami

masalah Heteroskedastisitas

Ha : Obs*R square (X2 – hitung) < Chi-square (X2 - tabel), model terbebas dari

masalah Heteroskedastisitas.
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7.4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan hubungan yang terjadi antara anggota-anggota dari

serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu. Uji autokorelasi

bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara data dalam variabel

pengamatan. Apabila terjadi korelasi maka disebut problem autokorelasi.

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan

satu sama lain atau penganggu suatu periode berkorelasi dengan kesalahan

pengganggu periode sebelumnya.

Autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan data bersifat runtun waktu. Untuk

menguji asumsi klasik ini dapat digunakan metode Breusch-Godfrey yang

merupakan pengembangan dari metode Durbin-Watson. Dimana metode ini lebih

dikenal dengan nama metode Lagrange Multiplier (LM).

Hipotesis dari masalah autokorelasi adalah sebagai berikut:

H0 : Obs*R square (X2 – hitung) > Chi-square (X2 - tabel), model mengalami

masalah autokorelasi.

Ha : Obs*R square (X2 – hitung) < Chi-square (X2 - tabel), model terbebas dari

masalah autokorelasi.



IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan hipotesis penelitian, variabel Quantitative Easing memiliki

pengaruh  positif dan signifikan terhadap nilai IHSG. Stimulus yang

dikeluarkan The Fed memengaruhi pasar keuangan di negara-negara dalam

kategori emerging market termasuk Indonesia

2. Variabel harga emas bergerak dengan arah negatif namun tidak signifikan

terhadap nilai IHSG. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis. Hal ini

diduga disebabkan perubahan tingkat return pada investasi emas mengalami

ketidakstabilan pada masa periode penelitian sehingga mengurangi minat

investasi bagi calon investor emas. Tingkat resiko yang lebih rendah menjadi

daya tarik bagi investor saham untuk mengalihkan asetnya dalam bentuk emas.

3. Sesuai dengan hipotesis penelitian, variabel suku bunga deposito berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap nilai IHSG. Tingkat return yang dijamin oleh

bank menjadi daya tarik bagi investor saham untuk mengalihkan asetnya dalam

bentuk deposito.

4. Variabel kurs USD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai IHSG.

Hasil poenelitian ini sesuai dengan hipotesis. Penguatan dan pelemahan nilai
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tukar memengaruhi tingkat competitiveness suatu perusahaan terhadap

perusahaan lain dan memengaruhi harga sahamnya.

5. Sesuai dengan hipotesis penelitian, variabel inflasi berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap nilai IHSG. Pertumbuhan tingkat inflasi memengaruhi dari

sisi permintaan aset.

6. Variabel Kebijakan Quantitative Easing The Fed, harga emas,suku bunga

deposito, kurs USD, dan inflasi secara bersama berpengaruh terhadap nilai

IHSG. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari penelitian mengenai pengaruh global

dan beberapa variabel makro terhadap IHSG yang bertujuan melihat variabel yang

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai IHSG, maka dapat diambil.

1. Masuk dan keluarnya aliran modal asing akibat kebijakan keuangan luar negeri

memberi pengaruh signifikan terhadap pergerakan IHSG. Dengan lebih

memerhatikan kebijakan luar negeri memungkinkan pemerintah untuk melakukan

intervensi pada saat kebijakan keuangan luar negeri memberi dampak yang

merugikan bagi pasar keuangan dalam negeri.

2. Dalam penelitian ini, didapati pengaruh global memberi dampak cukup besar

pada pergerakan nilai IHSG. Untuk itu, pergerakan perekonomian global harus

lebih diperhatikan sehingga investor dapat lebih tepat dalam pengambilan

kebijakan investasi.

3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat membandingkan pengaruh

kebijakan ekonomi global yang memengaruhi pasar keuangan dengan indeks
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saham negara-negara emerging market selain Indonesia seperti hang seng, FTSE

100 dan lain sebagainya. Sehingga penelitian dampak kebijakan ekonomi global

tidak hanya terbatas pada satu negara saja, namun dapat dibandingkan dengan

negara lain.
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