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ABSTRAK 

 

Sabaria, 2022. Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Tingkat 
Suku Bunga Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)tahun 2016 
- 2020, mahasiswi pasca sarjana universitas muhammadiyah makassar di 
bimbing oleh Ibu A.Ifayani Haanurat dan Ibu Muchriana Muchran.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh 
Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Tingkat Suku Bunga Terhadap 
Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).Jenis penelitian adalah penelitian 
kuantitatif dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber 
pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik  analisis linier 
berganda dengan metode eviews.    
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Tingkat inflasi berpegaruh positif 
tidak signifikan terhadap indeks saham syariah indonesia (ISSI), hal ini 
berarti tingkat inflasi yang terjadi selama tahun 2016 – 2020 tidak 
meningkatkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 2) Nilai tukar rupiah 
berpengaruh positif signifikan terhadap indeks saham syariah indonesia 
(ISSI),yang menunjukkan berarti peningkatan nilai tukar rupiah mendorong 
peningkatan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 3) Tingkat suku bunga 
berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia 
(ISSI), hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan suku bunga akan 
menurunkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 
 

Kata Kunci :Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga, dan Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keberadaan pasar modal pada saat ini merupakan salah satu 

faktor penting perkembangan ekonomi Indonesia. Dua fungsi utama 

pasar modal adalah fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dalam 

fungsi ekonomi, pasar modal berperan sebagai penyedia fasilitas 

atau wahana bagi dua keuntungan yaitu investor dan pihak lain yang 

membutuhkan modal. Sedangkan dalam fungsi keuangan, pasar 

modal memberikan kesempatan untuk memperoleh keuntungan bagi 

pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. 

Dengan adanya pasar modal ini diharapkan kegiatan perekonomian 

di Indonesia dapat meningkat karena dapat memberikan alternatif 

sumber permodalan bagi perusahaan untuk meningkatkan 

pendapatannya. 

Penyelenggaraan pasar modal di Indonesia diatur oleh UU 

No. 8 Agustus 1995 (UUPM). Pasal 1 angka 13 UU No.8  Agustus 

1995 menetapkan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang 

berkaitan dengan penawaran dan perdagangan efek kepada 

masyarakat, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkan, serta organisasi dan industri yang berkaitan dengan efek. 

Sedangkan surat berharga yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 5 

Undang-Undang Pasar Modal adalah surat berharga, yaitu surat 
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utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, surat utang, 

saham dalam kontrak, investasi kolektif, kontrak operasi berjangka 

atas surat berharga dan derivatif surat berharga. 

Industri keuangan syariah terus berkembang setiap tahun. 

Saat ini, tidak hanya sektor perbankan syariah yang tumbuh, tetapi 

juga sektor perbankan non syariah. Produk keuangan di pasar modal 

syariah juga sangat beragam selain produk sukuk, produk obligasi, 

reksa dana, dan saham syariah juga banyak peminatnya. Saham 

syariah dapat menjadi solusi bagi para investor khususnya investor 

muslim. Sebelumnya hanya tersedia saham biasa dan dipenuhi 

dengan spekulasi, riba atau penipuan saham. Hal ini juga 

berimplikasi pada berkembangnya pasar modal syariah sebagai 

bagian dari industri keuangan syariah. Salah satu indeks pasar 

modal berbasis syariah yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia 

(BEI) adalah Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang 

diterbitkan oleh Bapepam-LK sebagai regulator yang berwenang dan 

bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) pada 12 Mei 2011,meskipun tidak semua 

investor saham syariah beragama Islam. Secara singkat, pasar 

modal syariah menggunakan prinsip, prosedur, asumsi, instrumen, 

dan aplikasi yang bersumber pada nilai Islam yaitu Al-Quran dan As-

Sunnah yang kemudian disajikan dalam bentuk Fatwa DSN-MUI 

terkait pasar modal syariah. Berdasarkan Fatwa tersebut kemudian 
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diaplikasikan oleh lembaga pengawas yaitu Bapepam-LK serta 

pelaksana yaitu Bursa Efek Indonesia, emiten, dan investor. 

Pada tanggal 12 Mei 2011 Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI) meluncurkan fatwa No.80 adalah 

tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam mekanisme 

perdagangan efek di pasar regular Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan salah satu 

indeks pasar modal berbasis syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan (Bapepam-LK) sebagai regulator yang berwenang dan 

bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI). Konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI) adalah seluruh saham yang tergabung dalam Daftar Efek 

Syariah (DES) dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Bank Indonesia memiliki kebijakan dalam menentukan suku 

bunga acuan yang disebut BI Rate. Umumnya tingkat suku bunga 

yang tinggi merupakan sinyal negatif terhadap harga saham. 

Gujarati (2006), menjelaskan hubungan yang bersifat terbalik antara 

harga saham dan tingkat bunga, artinya jika tingkat bunga tinggi 

maka harga saham rendah, demikian pula sebaliknya. Bank atau 

perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam 

perekonomian (Suparmoko, 2006). Industri perbankan yang selalu 

identik dengan suku bunga, nilai tukar dan inflasi adalah salah satu 
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sektor yang banyak menarik perhatian para investor untuk 

menginvestasikan kelebihan dananya agar mendapatkan 

keuntungan, yaitu dengan menabung atau dengan membeli saham 

yang ditawarkan oleh bank-bank tersebut. Saham adalah suatu 

investasi kepemilikan suatu usaha/perusahaan. Berinvestasi dengan 

membeli saham berarti memberikan sejumlah dana (berdasarkan 

harga saham) yang akan menjadi modal beroperasinya perusahaan 

tersebut.` 

 

 

 Gambar 1.1. BI Rate Tahun 2020 

Sumber:Bank Indonesia (Data Diolah). 

Informasi lain yang harus dipertimbangkan dalam melihat 

harga saham adalah nilai tukar, fluktuasi nilai tukar yang tidak stabil 

dapat mengurangi tingkat kepercayaan investor (Tandelilin 2010), 

menguatnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing merupakan 

sinyal positif bagi perekonomian yang mengalami inflasi. Kurs jual 

0
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dan kurs beli dari mata uang rupiah ke US$ yang diambil dari data 

time series pada setiap akhir tahun. 

 

Gambar 1.2. Kurs Jual dan kurs Beli Rupiah Tahun 2021. 

Sumber:Portal Statistik (Data Diolah). 

Dikutip dari Suara.com, sepanjang semester I tahun 2020 

nilai tukar rupiah cenderung bergerak fluktuatif dan pernah 

mengalami depresiasi. Setelah bergerak relatif stabil pada 

Januari dan Februari 2020 yang masing-masing mencapai rata-

rata sebesar Rp 13.732 dan Rp 13.776 per dolar AS, nilai tukar 

rupiah mulai mengalami depresiasi pada Maret 2020 seiring 

dengan pandemi Covid-19 yang mulai menyebar ke Indonesi 

nilai tukar rupiah terus mengalami kenaikan hingga mencapai angka   

Rp16.575. per dolar AS pada 23 maret 2020. 

Selain suku bunga dan nilai tukar, inflasi juga termasuk dalam 

faktor makro ekonomi yang harus diperhatikan oleh investor. 

Menurut Samsul (2006) tingkat inflasi dapat berpengaruh negatif 

maupun positif tergantung derajat inflasi itu sendiri, Berikut adalah 

13,500.00

14,000.00

14,500.00

15,000.00

Kurs Jual dan Kurs Beli tahun 2021

Kurs Jual Kurs Beli

https://www.suara.com/tag/dolar-as
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tingkat inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK)  selama 

tahun 2021.  

Inflasi membawa dampak buruk bagi kondisi perekonomian 

suatu bangsa, selain itu akan mempengaruhi perilaku masyarakat 

dalam aktivitas ekonominya. Bagi mereka yang memiliki pendapatan 

tetap secara otomatis pendapatan mereka berkurang seiring dengan 

naiknya harga-harga yang berlaku dimasyarakat. Secara langsung 

maupun tidak langsung, inflasi yang terjadi akan memberikan 

pengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, meski demikian 

pengaruh inflasi dalam skala mikro atau makro dapat bersifat positif 

atau negatif. Dampak inflasi antara lain, menimbulkan gangguan 

fungsi uang, melemahkan semangat menabung, meningkatkan 

kecenderungan untuk belanja, pengerukan tabungan dan 

penumpukan uang, permainan harga di atas standar kemampuan, 

penumpukan kekayaan dan investasi non produktif, serta distribusi 

barang relatif tidak stabil dan terkonsentrasi. 

inflasi yang rendah dipengaruhi faktor global dan domestik. 

Dari global, inflasi yang rendah dipengaruhi oleh harga pangan 

global yang menurun, yang kemudian berpengaruh positif pada tetap 

terkendalinya harga pangan domestik. Dari domestik, permintaan 

yang terkendali juga mempengaruhi tekanan inflasi yang terus 

menurun dan di sisi lain, inflasi yang rendah tidak terlepas dari 

pengaruh perbaikan struktural karakter inflasi Indonesia. 
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Gambar 1.3. Inflasi Tahun 2021. 
Sumber:Portal Statistik (Data Diolah) 

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa inflasi pada tahun 

2021 mengalami fluktuasi,namun sebelumnya di tahun 2020 

angka inflasi mengalmi penurunan selama pandemi Covid-19. 

Bahkan beberapa bulan sempat terjadi deflasi. Badan Pusat Statistik 

(BPS) mencatat, terjadi deflasi Pada Agustus 2020 terjadi deflasi 

sebesar 0,05%, pada September 2020, sebesar 0,05% dan pada 

Juni 2021 sebesar 0,16% (Liputan6.com). 

Nilai ISSI terus berkembang hal ini disebabkan semakin 

banyaknya saham syariah yang dikeluarkan oleh emiten saham, di 

sisi laininvestor di saham syariah juga meningkat. 

 

Gambar . Grafik Kapitalisasi ISSI periode 2011-2021 

Sumber: OJK (Data diolah) 
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Grafik kapitalisasi ISSI periode 2011-2021 menunjukkan 

pertumbuhan ISSI sejak pertama kali indeks diluncurkan oleh Bursa 

Efek Indinesia (BEI). Perkembangan ISSI tampaknya memiliki tren 

yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada grafik terlihat bahwa ISSI 

pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya akan tetapi kembali mengalami peningkatan pada tahun 

2016. 

Dalam konsep pasar efisien, perubahan harga saham di masa 

lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi perubahan harga di 

masa depan. Perubahan harga saham di pasar yang efisien 

mengikuti pola random walk, dimana perkiraan harga saham tidak 

dapat dilakukan dengan melihat harga saham masa lalu, tetapi harus 

berdasarkan semua informasi yang tersedia dan muncul di 

pasar.Informasi yang masuk ke pasar dan berkaitan dengan saham 

akan menyebabkan kemungkinan lebih banyak perubahan harga 

keseimbangan. Jika pasar bereaksi cepat dan akurat terhadap 

informasi yang masuk dan segera membentuk harga keseimbangan 

baru, maka kondisi pasar seperti ini disebut pasar yang efisien 

(Hartono, 2013). 

Pilihan investasi dapat dilakukan melalui pasar modal 

(Tandelilin 2010) menjelaskan bahwa pasar modal adalah tempat 

bertemunya pihak-pihak yang kelebihan uang dengan pihak yang 

membutuhkan uang untuk memperdagangkan surat berharga yang 
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biasanya berumur lebih dari satu tahun, seperti saham. Harapan 

investor saat berinvestasi saham Selain memiliki perusahaan 

dengan persentase kepemilikan tertentu, saham yang diinvestasikan 

harus memberikan tingkat pengembalian tertentu (Kristiana dan 

Sriwidodo, 2012). 

Hasil penelitian Ardana (2016) penggunaan BI rate dari 

perubahan, nilai tukar, inflasi, SBIS dan minyak dunia sebagai 

variabel makroekonomi. Suku bunga BI berkorelasi negatif signifikan 

dengan ISSI, variabel nilai tukar berkorelasi negatif signifikan 

dengan ISSI, inflasi tidak memiliki hubungan signifikan dengan ISSI, 

dan harga minyak dunia berkorelasi positif signifikan dengan ISSI. 

(Aldana, 2016). Hasil penelitian Ardana (2016) tidak jauh berbeda 

dengan Suciningtias dan Khoiroh (2015), yaitu inflasi, kurs IDR/USR, 

Sertifikat Syariah Bank Indonesia (SBIS) dan harga minyak dunia 

akan berpengaruh signifikan terhadap ISSI. 

Ada korelasi negatif dan positif antara jumlah uang beredar 

dan indeks harga saham. Menike (2006), Majid dan Yusof (2009), 

hasil penelitian Hosseini et al. (2011) menemukan bahwa terdapat 

hubungan negatif antara jumlah uang beredar dengan indeks harga 

saham. Studi ini menunjukkan bahwa suku bunga kurang responsif 

terhadap peningkatan jumlah uang beredar. Peningkatan jumlah 

uang beredar umumnya menaikkan suku bunga untuk 

mengantisipasi kenaikan inflasi yang berlebihan. Ketika suku bunga 
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relatif rendah terhadap jumlah uang beredar, investor akan lebih 

tertarik untuk menginvestasikan dananya di pasar modal. 

Peningkatan investasi pasar modal akan meningkatkan permintaan 

saham. (Sudar Sono, 2018) 

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan (research gap) 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Slamet Ardi 

Ristiawan dkk (2020) mendapatkan hasil bahwa tingkat inflasi dan 

nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap ISSI. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sumirat Bassar T (2021) dengan hasil 

yang mengatakan bahwa tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh 

terhadap ISSI, sedangkan nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga 

memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ISSI. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh M Baharuddin Mahfudsz (2021) nilai 

tukar rupiah berpengaruh negatif signifikan dan tingkat inflasi 

berpengaruh negatif tidak signifikan. 

Variabel makro ekonomi di atas menunjukkan bahwa 

kemampuan untuk mempengaruhi keputusan investasi di Indonesia 

khususnya investor muslim yang berinvestasi di pasar modal 

syariah. Berinvestasi di pasar modal syariah merupakan investasi 

yang aman terutama pada saham syariah, namun juga tidak terlepas 

dari perkembangan ekonomi makro. Situasi ini patut ditelaah, Inflasi 

sendiri mempunyai dampak besar terhadap perekonomian, jika 

inflasi meluap maka akan menyebabkan pengaruh terhadap minat 
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masyarakat untuk melakukan investasi. Disamping itu juga terdapat 

faktor ekonomi makro yang lainnya yaitu nilai tukar dan suku bunga. 

Nilai tukar sendiri juga mempunyai pengaruh terhadap 

perekonomian, jika nilai tukar naik maka seorang investor akan 

menjual sahamnya karena dollar dalam keadaan yang menguat. 

Suku bunga menjadi salah satu faktor penentu calon investor yang 

akan menanamkan sahamnya, jika suku bunga tinggi maka akan 

menarik seorang investor yang akan menanamkan ahamnya karena 

keuntungan yang di dapat akan ikut meningkat. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti bertujuan untuk 

melakukan penelitian untuk menguji apakah ada pengaruh Tingkat  

Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Tingkat  Suku Bunga terhadap ISSI 

(Indeks Saham Syariah Indonesia) yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016 - 2020.  

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, 

maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan yaitu:  

1. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI)?  

2. Apakah nilai tukar berpengaruh terhadap Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI)?  
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3. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI)?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI). 

2. Menganalisis pengaruh nilai tukar terhadap Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI). 

3. Menganalisis pengaruh tingkat suku Bunga terhadap Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penyusun  

Penelitian ini menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan 

serta diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah dalam 

disiplin ilmu yang digeluti.  

2. Bagi Akademik  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

bagi para jurusan ekonomi islam serta menjadi rujukan penelitian 

berikutnya tentang pengaruh faktor makro ekonomi seperti Inflasi, 

Nilai Tukar, Suku Bunga Bank Indonesia (SBI), dan Jumlah Uang 

Beredar terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 
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3. Bagi Investor  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi 

para investor dalam menyalurkan dananya yang berupa saham, 

khususnya saham syariah yang menganut keadilan dalam islam. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritis 

1. Teori Pasar Efisien 

Fama (1970) pertama kali mengusulkan dan 

mempromosikan konsep pasar efisien. Dalam konteks ini, yang 

dipahami pasar adalah pasar modal dan pasar mata uang. Jika 

tidak ada seorang pun, baik investor individu maupun investor 

institusi, yang tidak dapat memperoleh abnormal return setelah 

disesuaikan dengan risiko dan menggunakan strategi 

perdagangan yang ada, maka pasar dianggap efektif. Dengan 

kata lain, harga yang terbentuk di pasar merupakan refleksi dari 

informasi yang ada atau “harga saham mencerminkan semua 

informasi yang tersedia”. Cara ekspresi lain menyatakan bahwa 

di pasar yang efisien, harga aset atau sekuritas dengan cepat dan 

lengkap mencerminkan informasi yang tersedia tentang aset atau 

sekuritas tersebut. 

Menurut Tandelilin (2010), pasar efisien adalah pasar di 

mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan 

mencerminkan semua informasi yang tersedia. Informasi yang 

tersedia meliputi informasi masa lalu, informasi terkini dan 

informasi yang dapat mempengaruhi opini atau opini rasional 

tentang perubahan harga. 
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Untuk memiliki pasar yang efektif dalam kehidupan nyata, 

idealnya kenyataan di pasar harus memenuhi atau mendekati 

beberapa kondisi (Jogiyanto, 2003): 

a. Investor adalah price taker, artinya sebagai pelaku pasar, 

investor sendiri tidak dapat mempengaruhi harga sekuritas. 

Harga sekuritas ditentukan oleh banyak investor yang 

menentukan hubungan antara penawaran dan permintaan. 

Hal ini dapat terjadi jika pelaku pasar terdiri dari sejumlah 

besar orang dan institusi rasional yang dapat menafsirkan dan 

menafsirkan informasi dengan baik untuk analisis, evaluasi, 

dan negosiasi. 

b. Semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi secara luas 

pada saat yang bersamaan, dan harga untuk memperoleh 

informasi tersebut rendah. Informasi yang ada dapat dengan 

mudah diperoleh dan hampir setiap saat dapat sama dengan 

informasi yang dikirimkan melalui radio atau televisi. 

Fleksibilitas dan keragaman sumber dan jenis informasi 

memungkinkan investor memperoleh informasi secara gratis. 

c. Informasi dihasilkan secara acak (random) dan setiap 

publikasi informasi bersifat acak. Informasi yang dihasilkan 

secara acak berarti bahwa investor tidak dapat memprediksi 

kapan penerbit akan merilis informasi baru yang penting, 

kapan perang akan terjadi, atau kapan akan terjadi 
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pemogokan. Meskipun ada ketergantungan pada informasi 

tertentu dari waktu ke waktu, namun tetap ada pengumuman 

acara, seperti aksi korporasi, yang bersifat independen dan 

dapat muncul kapan saja, yaitu muncul secara acak. 

d. Investor merespons dengan cepat dan memadai informasi 

baru yang masuk ke pasar, yang mengarah pada 

penyesuaian segera dalam harga sekuritas untuk mencapai 

keseimbangan baru. 

Jones (2009) menegaskan bahwa jika salah satu dari 

kondisi berikut ada, pasar modal yang efektif dapat muncul: 

a. Ada banyak investor yang rasional, memaksimalkan 

keuntungan, proaktif dan pengambil harga.  

b. Informasi yang diberikan  gratis dan dapat diakses dengan 

mudah oleh beberapa pelaku pasar modal secara 

bersamaan.  

c.  Penyimpangan dalam menghasilkan informasi  

d.  Investor akan merespon dengan cepat dan tepat munculnya 

informasi baru. 

Teori pasar modal efisien yang dijelaskan oleh Harjito dan 

Martono (2014) mengartikan bahwa “harga surat berharga di pasar 

modal mencerminkan informasi relevan yang mempengaruhi harga 

surat berharga tersebut” dari segi informasi. Pasar modal yang efektif 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
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a. Tidak ada biaya transaksi, termasuk biaya transaksi pembelian 

dan biaya transaksi penjualan.  

b. tanpa pajak.  

c. Merupakan persaingan sempurna dengan banyak pembeli dan 

penjual. 

d.  Pembeli dan penjual akan bertindak sebagai pencipta harga.  

e. Perorangan dan perusahaan memiliki akses yang sama ke pasar 

modal.  

f. Semua informasi pasar modal dapat diberikan kepada semua 

pelaku pasar, dan mereka memiliki harapan yang sama.  

g. Tidak ada biaya yang terkait dengan kesulitan keuangan. 

Menurut Fama (1970), bentuk pasar dapat dibagi menjadi tiga 

jenis, yang disebut hipotesis pasar efisien. Tiga bentuk pasar pasar 

yang efisien adalah: 

a. bentuk lemah dari hipotesis pasar efisien.  

b.  bentuk setengah kuat dari hipotesis pasar efisien,  

c. bentuk kuat dari hipotesis pasar efisien. Setiap bentuk pasar yang 

efisien erat kaitannya dengan sejauh mana penyerapan informasi 

terjadi di pasar. 
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2. Teori Investasi 

Metode penilaian investasi pertama kali dipopulerkan oleh 

Benjamin Graham dan David Dodd, kemudian berhasil 

diterapkan oleh investor yang berorientasi nilai seperti Warren 

Buffett, William J. R, Irving Kahn, Charles Brandes dan lain-lain 

(Truong, 2009). Benjamin Graham dianggap sebagai ekonom 

Amerika dan investor profesional. Benjamin Graham juga 

merupakan orang pertama yang mengajukan teori value 

investment atau investasi nilai, khususnya teori pendekatan 

investasi ketika Graham mulai mengajar di Columbia Business 

School pada tahun 1928 dan teori nilai investasi.Pada nilai 

investasi kemudian disempurnakan oleh David Dodd melalui 

berbagai edisi buku populer mereka yang disebut Analisis 

Keamanan. 

Investasi adalah penempatan sejumlah dana dengan 

harapan dapat mempertahankan, meningkatkan nilai, atau 

memberikan pengembalian yang positif (Sutha, 2000). Investasi 

adalah penanaman uang dengan harapan mencapai hasil dan 

nilai tambah (Webster, 1999). Menurut Lypsey (1997), investasi 

adalah pengeluaran barang-barang yang tidak dikonsumsi pada 

saat itu, tergantung pada jangka waktunya, investasi dibagi 

menjadi tiga, yaitu investasi jangka pendek, investasi jangka 

menengah dan investasi jangka panjang. . . Investasi adalah 
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komitmen beberapa dana selama periode waktu tertentu untuk 

memperoleh pendapatan masa depan yang diharapkan sebagai 

satu unit balas jasa. Unit yang diinvestasikan termasuk waktu 

penggunaan, tingkat inflasi yang diharapkan dan ketidakpastian 

masa depan. 

Teori Graham & Dodd (1934) menyatakan bahwa jika 

seorang investor membeli saham dengan harga di bawah nilai 

intrinsiknya atau undervalued, maka harga saham akan naik 

mendekati nilai intrinsiknya, dan sebaliknya jika investor membeli 

saham dengan harga di atas nilai intrinsiknya. . nilai intrinsik atau 

dinilai terlalu tinggi. , harga saham akan jatuh mendekati nilai 

intrinsiknya. Ide dasarnya adalah jika setiap saham dibeli dengan 

harga yang lebih rendah dari nilai intrinsiknya atau undervalued, 

seluruh portofolio adalah portofolio yang baik dan akan 

menghasilkan keuntungan ketika nilai suatu saham mendekati 

nilainya intrinsik. Dalam strategi pemilihan saham, investor yang 

cerdas mau tidak mau akan membeli saham yang memiliki nilai 

intrinsik di atas pasar atau murah (undervalued) dan menjual 

saham yang memiliki nilai intrinsik di bawah harga pasar 

(Tandelilin, 2010). 

Menurut Erduardus (2001), investasi adalah suatu 

perusahaan dengan dana atau sumber daya lain yang dilakukan 

pada saat itu, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di 
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masa yang akan datang. Menurut Husnan (1998), investasi 

adalah orang yang menggunakan uang untuk tujuan memperoleh 

pendapatan. Investasi adalah penundaan konsumsi saat ini untuk 

digunakan dalam produksi produktif selama jangka waktu 

tertentu (Jogiyanto, 2000). Sedangkan menurut Halim (2003) 

investasi adalah penempatan beberapa dana pada saat itu 

dengan tujuan untuk memperoleh pengembalian di masa yang 

akan datang, istilah investasi itu sendiri berkaitan dengan banyak 

jenis kegiatan. Kegiatan investasi biasanya dilakukan dengan 

menginvestasikan beberapa dana dalam aset riil seperti tanah, 

emas, mesin dan bangunan serta aset keuangan seperti 

deposito, saham atau obligasi. Pihak-pihak yang melakukan 

kegiatan investasi tersebut disebut investor. Menurut Erduardus 

(2001), investor biasanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 

investor individu termasuk orang perseorangan yang melakukan 

kegiatan investasi dan investor institusional yang biasanya 

meliputi perusahaan asuransi, asuransi, lembaga penyimpanan 

(bank dan lembaga simpan pinjam), lembaga dana pensiun. , dan 

perusahaan investasi. 

Dasar dari keputusan investasi seorang investor adalah 

pengembalian yang diharapkan, tingkat risiko yang diterima, dan 

hubungan antara pengembalian dan risiko. Alasan utama 

seseorang berinvestasi adalah untuk mendapatkan keuntungan, 
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dan dalam konteks manajemen investasi, tingkat pengembalian 

investasi dikenal sebagai keuntungan. Adalah sesuatu yang 

sangat wajar bagi seorang investor untuk menuntut tingkat 

pengembalian maksimum atas investasi yang dilakukannya. 

Namun, ada satu hal penting yang selalu diingat oleh investor, 

yaitu tingkat risiko yang harus ditanggung investor saat 

berinvestasi. Secara umum, semakin tinggi risiko, semakin tinggi 

pengembalian yang diharapkan. Hubungan antara tingkat risiko 

dan pengembalian yang diharapkan adalah searah atau linier. 

Artinya, semakin tinggi risiko suatu aset, semakin tinggi 

pengembalian yang diharapkan atas aset ini dan sebaliknya. 

3.  Pasar Modal 

Pasar modal adalah pasar bersama untuk instrumen keuangan 

jangka panjang yang dapat diperdagangkan dalam bentuk 

hutang atau ekuitas. Pengertian pasar modal menurut Undang-

Undang Pasar Modal No. 08 Tahun 1995 adalah “kegiatan yang 

berkaitan dengan penawaran umum efek dan perdagangan efek, 

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, 

serta lembaga dan industri yang berkaitan dengan efek bergerak. 

Keberadaan pasar modal memiliki keuntungan bagi pemerintah, 

masyarakat dan dunia usaha, termasuk pasar modal yang dapat 

memberikan pembiayaan (jangka panjang) kepada dunia usaha 

sekaligus memungkinkan alokasi yang optimal Sumber 
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permodalan, menyediakan wahana investasi bagi investor 

sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi , dengan 

memberikan indikator utama tren ekonomi. 

Menurut Irham Fahmi (2013), pasar modal adalah tempat 

dimana berbagai pihak khususnya menjual saham (stock) dan obligasi 

(bond) dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan 

dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat modal 

perusahaan. Pengertian pasar modal secara umum merupakan pasar 

diperjualbelikanna instrument keungan jangka panjang antara penjual 

dan pembeli baik itu individu, korporasi maupun pemerintah. Pasar 

modal memiliki peran besar dalam pertumbuhan perekonomian 

nasional. Selain sebagai sarana berinvestasi, pasar modal juga 

merupakan sumber dana bagi perusahaan. 

Pasar modal memiliki peran yang sangat penting bagi 

perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan 

dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar 

modal menjalankan fungsi ekonomi karena menyediakan sarana 

yang dapat mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan 

modal (investor) dan pihak yang membutuhkan modal (emiten) 

untuk dapat bertransaksi. Pasar modal akan menjalankan fungsi 

keuangan karena dapat mendatangkan keuntungan bagi 

pemegang dana sesuai dengan karakteristik investasi yang 

dipilih (Tjipto dan Hendy, 2001). Menurut Tandelilin (2010), pasar 

modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan 
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modal dengan pihak yang membutuhkan dengan cara membeli 

dan menjual surat berharga. Dengan demikian, pasar modal juga 

dapat dipahami sebagai pasar pertukaran untuk surat-surat 

berharga yang umumnya berumur lebih dari satu tahun, seperti 

saham dan obligasi, sedangkan tempat berlangsungnya 

perdagangan surat-surat berharga disebut pasar modal. Oleh 

karena itu, pasar modal adalah arti fisik dari pasar modal”. 

Pasar modal adalah tempat dimana saham (stocks) dan 

obligasi (bonds) dijual kepada perusahaan yang berbeda dengan 

maksud agar hasil penjualan tersebut digunakan sebagai 

tambahan modal atau untuk meningkatkan modal perusahaan. 

Sedangkan menurut Joel K. Shim, pasar modal merupakan pusat 

jual beli utang dan saham jangka panjang perusahaan. 

Sedangkan menurut R.J. Pasar modal terguncang adalah pasar 

dimana dana ekuitas, seperti saham dan hutang diperjualbelikan 

(Irham Fahmi, 2014). 

4. Saham 

Pengertian saham menurut Darmadji dan Fakhruddin 

(2011) adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang 

atau badan dalam suatu perseroan terbatas atau perseroan 

terbatas. Saham berbentuk secarik kertas yang menjelaskan 

bahwa pemegang kertas tersebut adalah pemilik perusahaan 

yang menerbitkan sekuritas tersebut. Tandelilin (2010) 
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mendefinisikan bahwa saham adalah bukti kepemilikan atas 

kekayaan perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. 

Dengan memiliki saham suatu perusahaan, investor akan 

menikmati keuntungan dan kekayaan perusahaan, dikurangi 

pembayaran seluruh kewajiban perusahaan. 

Definisi saham menurut Fahmi (2016) adalah:  

 

a. Sertifikat modal atau dana di perusahaan  

b. Dokumen yang tercantum adalah nilai atribut, nama 

perusahaan dan hak dan kewajiban yang dijelaskan 

dalam setiap pemegang diikuti.  

c.  Persediaan siap dijual.   

5. Saham syariah 

Saham Syariah adalah saham-saham yang memiliki 

karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Saham merupakan 

bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk 

perseroan terbatas (PT). Saham juga merupakan selembar 

catatan yang berisi penyataan kepemilikan sejumlah modal 

kepada perusahaan yang menerbitkan dan salah satu efek yang 

diperdagangkan di pasar modal. 

Dari sudut pandang fiqh, pada dasarnya saham adalah 

efek syariah. Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari 

saham biasa yang memiliki karakteristik khusus berupak control 
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yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan 

usahanya, sedangkan saham konvensional memasukkan 

seluruh saham yang tercatat dibursa efek dengan mengabaikan 

aspek halal haram, yang penting saham emiten yang terdaftar 

(listing) sudah sesuai aturan yang berlaku (legal). Saham 

dikategorikan menjadi dua yaitu saham syariah dan saham non 

syariah. Perbedaan ini terletak pada kegiatan usaha dan 

tujuannya. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukan 

bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten 

yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik 

fatwa yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK jenis 

kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah antara lain: 

a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau 

perdagangan yang dilarang. Dalam Al-Qur’an telah 

dijelaskan tentang pelarangan perjudian yaitu Surat Al 

Maidah ayat 90 sebagai berikut: 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya 

(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, 

mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk 

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu 

agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-

Maidah:90). 

b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) 

termasuk perbankan dan asuransi konvensional.  

c.  Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta 

memperdagangkan makanan dan minuman yang 

tergolong haram.  

d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan atau 

menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak 

moral dan bersifat mudarat.  

Sedangkan kriteria saham yang termasuk kategori 

syariah antara lain:  

a. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana 

diuraikan diatas.  

b.  Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai 

dengan penyerahan barang atau jasa dan 

perdagangan dengan penawaran dan permintaan 

palsu. 
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c. Tidak melebihi rasio keuangan.  

Pasar modal syariah secara sederhana dapat 

diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan 

prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi 

ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang 

seperti: riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain. Pasar 

modal syariah berbeda dengan pasar modal 

konvensional. Sejumlah instrumen syariah sudah 

digulirkan di pasar modal Indonesia seperti dalam 

bentuk saham dan obligasi dengan kriteria tertentu 

yang sesuai dengan prinsip syariah. 

Mekanisme transaksi pada saham syariah dilakukan 

sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 40/DSN-MUI/X/2003 

tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip 

Syariah di Bidang Pasar Modal, telah disebutkan pada transaksi 

yang tidak boleh dilakukan adalah transaksi yang bersifat 

spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur 

dharar, gharar, riba’, maysir, risywah, maksiat dan kedzaliman, 

diantaranya yaitu seperti melakukan penawaran palsu, transaksi 

yang memanfaatkan orang dalam (insider trading), menjual 

saham ang belum dimiliki dan membelinya belakangan (short 

selling). 
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6. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

Komponen ISSI adalah seluruh saham Syariah yang 

tercatat di BEI dan tercatat dalam Daftar Efek Syariah (DES). 

Daftar Efek Syariah (DES) adalah kumpulan surat-surat yang 

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah di pasar modal 

yang ditetapkan oleh BapepamLK atau pihak-pihak yang disetujui 

oleh BapepamLK. DES merupakan panduan investasi reksa 

dana syariah dalam menginvestasikan dana kelolaannya dan 

juga dapat digunakan oleh investor yang ingin berinvestasi dalam 

portofolio efek syariah (www.ojk.go .id). Komponen ISSI ditinjau 

setiap 6 bulan pada bulan Mei dan November, kemudian 

diterbitkan pada awal bulan berikutnya. Komponen ISSI juga 

disesuaikan jika tindakan Syariah baru terdaftar atau dihapus dari 

DES. Metode penghitungan indeks ISSI menggunakan rata-rata 

tertimbang dari kapitalisasi pasar. Tahun dasar yang digunakan 

dalam perhitungan ISSI konsisten dengan versi pertama DES, 

khususnya Desember 2007. 

Bagian penyusun ISSI adalah seluruh saham Syariah 

yang tercatat di BEI dan tercatat dalam Daftar Efek Syariah 

(DES). Daftar Efek Syariah (DES) adalah kumpulan surat 

berharga yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di 

pasar modal, yang ditetapkan oleh BapepamLK atau pihak yang 

disetujui oleh BapepamLK. DES merupakan panduan investasi 
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reksa dana syariah dalam menginvestasikan dana kelolaannya 

dan juga dapat digunakan oleh investor yang ingin berinvestasi 

dalam portofolio efek syariah ( www.ojk.go.id). Komponen ISSI 

direvisi setiap enam bulan pada bulan Mei dan November, 

kemudian diterbitkan pada awal bulan berikutnya. Elemen ISSI 

juga disesuaikan jika tindakan Syariah baru terdaftar atau 

dihapus dari DES. Metode penghitungan indeks ISSI 

menggunakan rata-rata tertimbang kapitalisasi pasar. Tahun 

dasar yang digunakan dalam perhitungan ISSI konsisten dengan 

rilis DES asli, Desember 2007. 

Kriteria pemilihan saham syariah antara lain:  

a. Emiten tidak menjalankan usaha yang melanggar prinsip 

syariah, seperti perjudian, perbankan dan bunga, 

perdagangan minuman beralkohol, dan usaha yang 

mengandung unsur korupsi.  

b.  Rasio total hutang pokok dan bunga terhadap total ekuitas 

perusahaan tidak melebihi 82%.  

c. Rasio total pendapatan bunga terhadap pendapatan lain-lain 

tidak boleh melebihi 10% dari total. 

7. Inflasi 

Menurut Sukirno (2013), inflasi dapat didefinisikan sebagai 

suatu proses kenaikan harga-harga yang biasa terjadi dalam 

suatu perekonomian. Menurut Karya & Syamsuddin (2016), 
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konsep inflasi adalah suatu kondisi atau kondisi kenaikan harga 

secara terus menerus untuk semua barang yang berlaku pada 

suatu perekonomian tertentu. Menurut Bank Indonesia (2017), 

inflasi secara sederhana didefinisikan sebagai kenaikan harga 

secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga satu atau dua 

barang tidak bisa disebut inflasi kecuali kenaikan itu menyebar 

(atau menyebabkan kenaikan harga) ke barang lain. Kebalikan 

dari inflasi disebut deflasi. Tingkat inflasi juga dapat 

mempengaruhi harga saham dan dapat mempengaruhi 

permintaan saham (Ardana, 2016). 

Menurut Karya & Syamsuddin (2016), pada dasarnya ada 

dua (dua) faktor penting penyebab inflasi. Faktor tersebut adalah 

faktor penawaran dan permintaan. Faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya inflasi didasarkan pada penyebab-

penyebab berikut ini: 

a. Invlasi Tarikan Permintaan (Demand Inflation) 

Terjadi sebagai akibat dari permintaan agregat yang 

berlebihan, seringkali karena luapan likuiditas di pasar 

yang menyebabkan tingginya permintaan dan perubahan 

tingkat harga. Peningkatan volume alat tukar atau 

likuiditas yang terkait dengan permintaan barang dan jasa 

menyebabkan peningkatan permintaan faktor-faktor 

produksi ini. Pada saat ini, meningkatnya permintaan 
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faktor-faktor produksi meningkatkan harga faktor-faktor 

produksi. Dengan demikian, inflasi ini terjadi karena 

peningkatan permintaan agregat pada saat perekonomian 

dalam keadaan full employment, biasanya karena 

rangsangan kelebihan likuiditas di pasar. 

b. Inflasi Desakan Biaya (Cost Push Inflation) 

Terjadi karena kelangkaan produksi dan/atau kelangkaan 

distribusi, padahal permintaan secara umum tidak 

berubah secara signifikan. Adanya distribusi yang tidak 

teratur ini atau berkurangnya aliran produksi yang tersedia 

dari permintaan rata-rata normal dapat memicu kenaikan 

harga menurut hukum penawaran dan permintaan, atau 

dengan pembentukan posisi nilai ekonomi baru. skala 

distribusi. Pengurangan produksi itu sendiri dapat terjadi 

karena berbagai sebab, seperti masalah teknis seperti 

bencana alam, kondisi cuaca atau kelangkaan bahan baku 

untuk produksi, spekulasi (penyimpanan) dan faktor 

lainnya. pasar. Demikian pula halnya dengan distribusi, 

dalam hal ini faktor infrastruktur memegang peranan yang 

sangat penting.  

 Menurut G. Cowt Hrey (dalam Latumaerissa 2015), 

“Inflasi adalah suatu kondisi dimana nilai uang terus 

menurun dan harga terus meningkat”. Ini membuktikan 
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bahwa inflasi merupakan faktor kunci dalam ekonomi 

makro. 

c. Meningkatnya Permintaan (Demand Pull Inflation) 

Inflasi terjadi karena adanya peningkatan permintaan 

terhadap barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini, 

peningkatan permintaan terhadap jenis barang/jasa 

tersebut terjadi secara global. Penyebabnya adalah 

karena peningkatan belanja publik, peningkatan 

permintaan barang ekspor dan peningkatan permintaan 

barang untuk sektor swasta. 

d. Meningkatnya Biaya Produksi 

Kenaikan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga 

bahan baku, seperti kenaikan harga BBM, dan kenaikan 

upah tenaga kerja. 

e. Tingginya Peredaran Uang 

Inflasi terjadi karena uang yang beredar di masyarakat 

lebih banyak dari yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang 

tetap sama sementara jumlah uang beredar berlipat 

ganda, harganya bisa naik hingga 100%. Hal ini bisa 

terjadi ketika pemerintah menerapkan sistem anggaran 

defisit, dimana defisit anggaran dikoreksi dengan 

mencetak mata uang baru. Namun, hal ini meningkatkan 
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jumlah uang yang beredar di masyarakat dan 

menyebabkan inflasi. 

 

Gambar 2.1. Tingkat Inflasi Dari Tahun 2010 - 2020 

Sumber: Lokadata (Data Diolah) 

Pada tahun 2015 inflasi di Indonesia terus menurun 

hingga tahun 2020, Penurunan inflasi ini terjadi karena 

berlanjutnya pasokan dan distribusi bahan makanan serta 

terkendalinya pengaruh berbagai kenaikan pajak terhadap 

inflasi harga yang diatur pemerintah. 

1. Faktor Penyebap Inflasi 

Menurut Sadono Sukirno (2013), masalah harga tinggi 

sering terjadi di berbagai negara karena banyak faktor, 

antara lain: 

a) Inflasi Tarikan Permintaan  

Inflasi ini biasanya terjadi ketika perekonomian sedang 

berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi 
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menghasilkan tingkat pendapatan yang tinggi dan 

kemudian menyebabkan pengeluaran yang melebihi 

kapasitas ekonomi untuk melepaskan barang dan jasa, 

sehingga menyebabkan inflasi. 

b) Inflasi Desakan Biaya  

Inflasi ini terutama benar selama periode pertumbuhan 

pesat dalam ekonomi di mana pengangguran sangat 

rendah. Jika perusahaan masih dihadapkan pada 

peningkatan permintaan, mereka akan berusaha untuk 

meningkatkan output mereka dengan menawarkan 

upah dan gaji yang lebih tinggi untuk pekerjaan mereka 

dan dengan mencari pekerja baru dengan upah yang 

lebih tinggi. 

c) Inflasi Impor  

Inflasi juga dapat bersumber dari kenaikan harga 

barang-barang impor. Inflasi ini akan terjadi jika 

apresiasi harga barang impor berperan penting dalam 

aktivitas belanja perusahaan. 

2. Indikator untuk Mengukur Tingkat Inflasi  

Menurut situs resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id), 

indikator inflasi berbasis harga internasional yang paling 

umum digunakan antara lain: 

1) Indeks Harga Konsumen (Consumen Price Index)  
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Perubahan indeks harga konsumen dari waktu ke 

waktu menunjukkan pergerakan harga kelompok 

barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat umum. 

Penetapan barang dan jasa dalam keranjang IHK 

dilakukan berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) yang 

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS 

kemudian melacak evolusi bulanan harga barang dan 

jasa tersebut di sejumlah kota, pasar tradisional dan 

modern untuk barang dan jasa tertentu di setiap kota. 

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia termasuk 

pengelompokan menjadi 7 kelompok pengeluaran 

(berdasarkan klasifikasi konsumsi individu 

berdasarkan target COICOP), antara lain kelompok 

Makanan, kelompok Makanan Olahan, kelompok 

minuman dan obat-obatan, daun, Kelompok 

Perumahan, Kelompok Sandang,  

 Kelompok Kesehatan,  

 Grup Pendidikan dan Olahraga, Grup Transportasi 

dan Komunikasi (www.bi.go.id). 

2) Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)  

Harga transaksi grosir suatu komoditas adalah harga 

transaksi antara penjual/pedagang grosir pertama dan 

http://www.bi.go.id/
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pembeli/pedagang besar berikutnya di pasar pertama 

untuk komoditas tersebut.). 

3) Deflator Produk Domestik Bruto (PDB)  

Deflator PDB menggambarkan ukuran tingkat harga 

barang jadi (final goods) dan jasa yang diproduksi 

dalam suatu perekonomian (negara). Deflator PDB 

dibuat dengan membagi PDB nominal (atas harga 

berlaku) dengan PDB riil (atas harga konstan). 

8. Nilai Tukar Rupiah 

Menurut Sukirno (2013), nilai tukar menunjukkan harga 

atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai 

mata uang negara lain. Karya & Syamsuddin (2016) menyatakan 

bahwa nilai tukar adalah jumlah uang domestik (dalam negeri) 

yang diperlukan untuk memperoleh satu unit devisa. Menurut 

Mardiyati & Rosalina (2013), nilai tukar atau yang biasa dikenal 

dengan nilai tukar adalah harga suatu mata uang relatif terhadap 

mata uang lainnya. Nilai tukar atau nilai tukar juga dapat 

didefinisikan sebagai jumlah mata uang nasional yang 

diperlukan, yaitu jumlah rupiah yang dibutuhkan, untuk 

memperoleh satu unit mata uang asing (Sukirno, 2013).  

 Menurut (Karya & Syamsuddin, 2016), nilai tukar mata 

uang asing sangat dipengaruhi oleh posisi neraca pembayaran 

secara keseluruhan. Jika neraca pembayaran defisit, nilai mata 
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uang juga dapat dipahami sebagai nilai pasar mata uang asing 

relatif terhadap harga mata uang domestik atau, pada dasarnya, 

harga mata uang asing. mata uang nasional dalam mata uang 

asing (Greenwald, 1982 dalam Karim, 2015). 

Ada 2 (dua) jenis nilai tukar yaitu nilai tukar langsung dan 

nilai tukar tidak langsung. Tarif langsung adalah nilai dolar 

Amerika Serikat (USD) yang diperlukan untuk membeli satu unit 

mata uang asing. Sedangkan nilai tukar tidak langsung adalah 

jumlah satuan mata uang asing per dolar Amerika Serikat (USD) 

(Eugene & Houston, 2006). Ada beberapa jenis nilai tukar yaitu : 

1) Kurs Jual 

Sell rate adalah dimana suatu bank atau trader forex membeli 

mata uang asing atau bisa juga disebut dengan rate yang 

berlaku jika seorang trader forex membeli mata uang dari 

negara lain. 

2) Kurs Beli 

Dimana bank atau trader forex menjual mata uang. Misalnya 

kita ingin menukarkan mata uang Indonesia (Rupiah) dengan 

mata uang Amerika Serikat (Dolar). 

3) Kurs Tengah 

Yang digunakan untuk merujuk pada kurs beli dan jual 

gabungan. Jadi kurs permintaan ditambah kurs beli kemudian 

dibelah dua (rata-rata). Jika nilai tukar rupiah naik dapat 
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membuat rupiah terdepresiasi, sehingga hal ini tentunya 

menambah resiko bagi investor jika berinvestasi di bursa efek 

syariah Indonesia. Sedangkan untuk negara yang 

menerapkan sistem nilai tukar tetap, perubahan nilai tukar 

resmi dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan suatu negara 

secara resmi meningkatkan nilai mata uangnya terhadap mata 

uang asing dikenal sebagai revaluasi, sedangkan kebijakan 

penurunan nilai mata uang asing dikenal sebagai devaluasi. 

Nilai tukar mata uang menggambarkan bagaimana nilai tukar 

dari satu mata uang ke mata uang lainnya digunakan dalam 

berbagai transaksi, termasuk investasi. Dalam banyak kasus, 

jatuhnya rupee dapat menyebabkan penurunan peran 

ekonomi nasional atau peningkatan permintaan mata uang 

asing sebagai alat pembayaran internasional. 

Nilai Tukar Rupiag Dengan US$ 

 

Sumber: Portal Statistik (Data Diolah) 

Gamber.9: Nilai tukar Rupiah Dengan US$ Bulan Januari – 

Desember Tahun 2011. 
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Nilai Tukar Rupiag Dengan US$ 

 

Sumber: Portal Statistik (Data Diolah) 

Gamber.9: Nilai tukar Rupiah Dengan US$ Bulan Januari – 

Desember Tahun 2011 
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Gamber.9: Nilai tukar Rupiah Dengan US$ Bulan Januari – 

Desember Tahun 2012. 

Nilai Tukar Rupiag Dengan US$ 

 

Sumber: Portal Statistik (Data Diolah) 

Gamber.9: Nilai tukar Rupiah Dengan US$ Bulan Januari – 

Desember Tahun 2013. 
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Gamber.9: Nilai tukar Rupiah Dengan US$ Bulan Januari – 

Desember Tahun 2014. 

Nilai Tukar Rupiag Dengan US$ 

 

Sumber: Portal Statistik (Data Diolah) 

Gamber.9: Nilai tukar Rupiah Dengan US$ Bulan Januari –  

Desember Tahun 2015. 
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Gamber.9: Nilai tukar Rupiah Dengan US$ Bulan Januari – 

Desember Tahun 2016. 

Nilai tukar Rupiah Dengan US$ 

 

Sumber: Portal Statistik (Data Diolah) 

Gamber.10: Nilai tukar Rupiah Dengan US$ Bulan Januari – 

Desember Tahun 2017. 
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Sumber: Portal Statistik (Data Diolah) 

Gamber.11: Nilai tukar Rupiah Dengan US$ Bulan Januari – 

Desember Tahun 2018. 

Nilai tukar Rupiah Dengan US$ 

 

Sumber: Portal Statistik (Data Diolah) 

Gamber.12: Nilai tukar Rupiah Dengan US$ Bulan Januari – 

Desember Tahun 2019. 
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Sumber: Portal Statistik (Data Diolah) 

Gamber.13: Nilai tukar Rupiah Dengan US$ Bulan Januari – 

Desember Tahun 2020. 

Nilai tukar Rupiah Dengan US$ 

 

Sumber: Portal Statistik (Data Diolah) 

Gamber.14: Nilai tukar Rupiah Dengan US$ Bulan Januari – 

Desember Tahun 2021. 
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9. Tingkat Suku Bunga 

Menurut Kasmir (2012) bunga bank dapat diartikan 

sebagai balas jasa oleh bank yang berdasarkan prinsip 

konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual 

produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus 

dibayar kepada nasabah(yang memiliki simpanan) yang harus di 

bayar nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh 

pinjaman). Suku bunga adalah harga uang untuk jangka waktu 

tertentu dan harga penggunaan uang yang saat ini digunakan 

(Madula 2006). 

Secara teori, suku bunga berbanding terbalik dengan 

harga saham. Hal ini dijelaskan oleh (Tandelilin 2010) bahwa 

perubahan suku bunga dapat mempengaruhi perubahan laba 

atas investasi. Perubahan suku bunga akan berpengaruh 

sebaliknya terhadap harga saham, yang menurut teori paribus 

berarti jika suku bunga naik maka harga saham akan turun. Dan 

sebaliknya, jika suku bunga turun, harga saham naik.  

1. Penawaran dan Permintaan 

Suku bunga akan dikaitkan dengan kondisi supply and 

demand atau penawaran dan permintaan kredit. Peningkatan 

permintaan kredit ini dapat menyebabkan tingkat suku bunga 

yang lebih tinggi, dan penurunan permintaan kredit akan 

menyebabkan tingkat suku bunga yang lebih rendah. Di sisi 
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lain, peningkatan penawaran kredit akan menyebabkan 

penurunan suku bunga, dan penurunan penawaran kredit 

akan menyebabkan kenaikan suku bunga. Misalkan Anda 

membuka rekening di bank dan kemudian meminjamkannya 

ke bank. Semua jenis rekening, apakah deposito atau 

tabungan. Seiring dengan itu, bank nantinya akan 

meminjamkan jumlah tersebut kepada debitur. Jadi, semakin 

banyak uang yang dipinjamkan bank, semakin banyak kredit 

yang sudah beredar di pasar, semakin besar penawaran 

kredit. Dengan itu, biaya pinjaman uang atau bunga akan 

berkurang. 

2. Tingkat Inflasi 

Inflasi domestik akan mempengaruhi tingkat suku 

bunga. Jika tingkat inflasi lebih tinggi dari tingkat target, 

tingkat suku bunga juga akan lebih tinggi. Hal ini terjadi karena 

pemberi pinjaman akan mengenakan tingkat bunga yang 

lebih tinggi untuk mengimbangi penurunan daya beli mata 

uang di masa depan. 

3. Kebijakan Moneter Bank Sentral 

Tidak peduli di mana suku bunga berada di tangan 

bank sentral, ia memainkan peran penting dalam mengubah 

suku bunga melalui kebijakan moneternya. Suku bunga yang 

ditetapkan oleh bank sentral dapat mempengaruhi suku 
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bunga pinjaman bank. Terletak di Amerika Serikat, dengan 

bank sentralnya (Federal Reserve) biasanya menentukan 

suku bunga melalui transaksi pasar terbuka, yang dilakukan 

dengan membeli dan menjual sekuritas seperti obligasi dan 

obligasi. Jika bank sentral membeli obligasi, kemudian 

uangnya masuk ke bank untuk menyelesaikan masalah 

kredit, kemudian suku bunga turun. Dan sebaliknya, jika bank 

sentral menjual obligasi yang dimilikinya, jumlah uang yang 

berasal dari bank akan berkurang sehingga sebagian kredit 

akan diberikan. Oleh karena itu, menaikkan suku bunga. 

B. Tinjauan Empiris 

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan Indeks Saham Syariah Indonesia  yang nantinya dapat 

memberikan gambaran dalam kerangka pemikiran penlelitian : 

1. Slamet Ardi Restiawan Dan Rinda Asytuti (2020) 

melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Faktor 

Ekonomi Makro Dalam Mempengaruhi Harga Saham”. 

Untuk mengetahui pengaruh kondisi makro ekonomi terhadap 

harga saham PT Telkom. Kondisi makro ekonomi ini meliputi 

SBI, nilai tukar rupiah,inflasi, dan juga uang beredar. Jenis 

penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. 

Dari hasil analisis diketahui bahwa SBI, nilai tukar rupiah, 

inflasi, uang beredar berpengaruh terhadap harga saham.  
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2. Apen Saputra (20019)melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Nilai Tukar, Suku Bunga, Dan Inflasi  Terhadap 

Indeks Harga Saham Gabungan Di Bursa Efek 

Indonesia”.Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui 

pengaruh nilai tukar, suku bunga, dan inflasi terhadap Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek 

Indonesia.Jenis penelitian Kuantitatif, Menggunakan desain 

penelitian asosiatif. Hasil penelitian yang diperoleh terdapat 

pengaruh yang signifikan variabel nilai tukar, tingkat suku 

bunga, dan inflasi secara simultan terhadap indeks harga 

saham gabunganpada Bursa Efek Indonesia, 

3. Indah Nawindra dan Andhi Wijayanto (2020) melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Variabel 

Makroekonomi Terhadap Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) Periode 2013-2019”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis ekonomi 

makro Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Teknik 

analisis yang digunakan adalah Error Correction Model 

(ECM).Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka 

pendek variabel nilai tukar memiliki berpengaruh signifikan 

terhadap ISSI, sedangkan BI Rate, inflasi, harga minyak dunia 

dan dunia harga emas tidak berpengaruh pada ISSI. Dalam 

jangka panjang, nilai tukar variabel, BI Rate, inflasi dan harga 
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emas dunia berpengaruh signifikan terhadap ISSI, sedangkan 

Variabel harga minyak dunia tidak berpengaruh terhadap 

ISSI. 

4. Sumirat Bassar.T (2021) melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI) Suku Bunga dan Volume 

Perdagangan Saham Syariah Terhadap Kinerja Saham 

Syariah pada Perusahaan yang Tercatat di Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI)”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat inflasi, nilai 

tukar, SBI suku bunga dan volume perdagangan saham 

syariah terhadap kinerja saham syariah pada perusahaan 

yang tercatat di Indeks Saham Syariah Indonesia. Metode 

penelitian kuantitatif dengan model regresi berganda 

menggunakan data panel. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat inflasi tidak memiliki berpengaruh pada kinerja 

saham syariah. Selanjutnya, nilai tukar dan suku bunga SBI 

memiliki berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja 

saham syariah, sedangkan volume perdagangan saham 

syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja saham syariah. 

5. Emet Chotib Dan Nurul Huda (2019) melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Pengaruh Variabel Ekonomi 

Makro terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 
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periode 2016 – 2019”.Untuk mengetahui pengaruh Nilai 

Tukar terhadap Pergerakan Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI), pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) 

terhadap Pergerakan Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI),pengaruh Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terhadap 

Pergerakan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), dan 

pengaruh Penawaran Uang (M2) terhadap Pergerakan Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI). Metode penelitian 

kuantitatif, dengan analisa data yang digunakan adalah 

Analisa VAR dengan menggunakan software Eviews 5.0. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai Tukar berpengaruh 

terhadap pergerakan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

dan mendorong menurunnya Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI). Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) 

berpengaruh terhadap pergerakan Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) dan mendorong menurunnya Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI). Bank Indonesia Rate (BI) 

berpengaruh terhadap pergerakan Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) dan mendorong meningkatnya Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI). Penawaran Uang 

(M2)/Jumlah Uang Beredar (JUB) berpengaruh terhadap 

pergerakan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan 
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mendorong meningkatnya Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI). 

6. Fifi Afiyanti Tripuspitorini (2021) melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar 

Rupiah, dan BI-Rate terhadap Harga Indeks Saham 

Syariah Indonesia”.Penelitian ini  bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana variabel makroekonomi berupa 

inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dollar, dan suku bunga Bank 

Indonesia dapat mempengaruhi harga saham ISSI. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan data kuantitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa inflasi dan nilai tukar rupiah tidak 

berpengaruh terhadap harga saham ISSI. sedangkan BI rate 

berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham ISSI. 

7. Muhammad Baharudin Mahfudz (2021) melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Indeks DJIA, Harga 

Minyak Dunia, Tingkat Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah 

terhadap ISSI”.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh secara simultan dan parsial Dow Jones Industrial 

Average (DJIA), Harga Minyak Dunia, Tingkat Inflasi, dan Nilai 

Tukar Rupiah terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI). menggunakan metode kuantitatif, secara simultan (Uji 

F) variabel Dow Jones Industral Average (DJIA) (X1), Harga 

Minyak Dunia (X2), Tingkat Inflasi (X3), dan Nilai Tukar 
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Rupiah (X4) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Secara Parsial (Uji t) DJIA berpengaruh positif signifikan 

terhadap ISSI. Nilai Tukar Rupiah berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ISSI. Sedangkan, Harga Minyak Dunia 

dan Tingkat Inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap ISSI. 

8. Citra Puspa Mawarni Dan Anny Widiasmara (2018) 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Fed Rate, 

Harga Minyak Dunia, Bi Rate,Inflasi Dan Kurs Rupiah 

Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) Periode 

Tahun 2011-2017”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh FED Rate, Harga Minyak Dunia, BI 

Rate, Inflasi dan Kurs Rupiah Terhadap Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) Periode Tahun 2011-2017. Jenis 

penelitian kuantitatif, Analisis data, dengan menggunakan 

analisis regresi linier berganda, uji statistik t, uji statistik F, dan 

uji koefisien determinasi (R2) dengan bantuan program 

komputer SPSS versi 17. Hasil analisis ini menunjukan bahwa 

variabel Kurs Rupiah berpengaruh negatif secara signifikan 

terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia. Namun variabel 

FED Rate, Harga Minyak Dunia, BI Rate, dan Inflasi tidak 
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memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Saham 

Syariah Indonesia. 

9. Susilo Adi Saputra (2021) melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Inflasi, Kurs, Dan Bi 7-Day Rate 

Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) Periode 

2015-2020”.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

inflasi memiliki pengaruh terhadap indeks saham syariah 

Indonesia. Namun nilai tukar dan kurs bi 7 hari tidak 

berpengaruh signifikan terhadap indeks saham syariah 

Indonesia. 

10. Vitra Islami Ananda.2018 Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai 

Tukar Rupiah, Dan Tingkat Suku Bunga Domestik 

Terhadapindeks Saham Syariah Indonesia (Issi) (Studi 

Pada Saham Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2013- 2017).Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara parsial tingkat inflasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Indeks Saham Syariah 

Indonesia, nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga domestik 

berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif 

terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia. Secara simultan, 

tingkat inflasi, nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga 

domestik berpengaruh signifikan terhadap Indeks Saham 

Syariah Indonesia(ISSI). 
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C. Kerangka Pikir 

Inflasi memiliki hubungan dan juga berdampak negatif 

terhadap investasi berupa tingginya biaya investasi. Biaya investasi 

yang tinggi akan mengurangi jumlah investasi di suatu negara 

(Sukirno, 2005). Nopirin (2012) juga menjelaskan bahwa seorang 

investor akan cenderung berinvestasi jika tingkat inflasi suatu negara 

stabil. Memang, dengan stabilnya tingkat inflasi, tingkat harga 

barang secara umum tidak akan meningkat secara signifikan. 

Investor akan lebih aman berinvestasi ketika tingkat inflasi di suatu 

negara cenderung stabil atau pada tingkat yang rendah. 

Teori investasi Keynesian (Nanga,2005) menjelaskan bahwa 

penurunan suku bunga akan menyebabkan peningkatan permintaan 

investasi dan sebaliknya akan terjadi jika suku bunga naik karena 

investor akan berasumsi bahwa investasi tersebut direalisasikan 

saat ini.  

 Berdasarkan studi teoretis dan hasil eksperimen dari 

penelitian sebelumnya, bagian ini kembali diringkas secara singkat 

sebagai referensi dalam mengembangkan kerangka kerja untuk 

proses berpikir. 

Nurhadi (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah 4.444 berpengaruh signifikan 

terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Dini Yuniarti (2017) melakukan penelitian dimana 
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hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi dan nilai tukar 

rupiah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI). Willy Hardian (2019) telah melakukan penelitian 

tentang inflasi, nilai tukar rupiah dan suku bunga, dimana hasil 

penelitiannya  menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif 

terhadap ISSI, suku bunga berpengaruh positif terhadap ISSI. tingkat 

memiliki efek negatif pada ISSI, dan inflasi, suku bunga, dan nilai 

tukar memiliki efek simultan pada ISSI. Apen Saputra (2019) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa Terdapat pengaruh yang 

signifikan secara simultan variabel nilai tukar, suku bunga dan inflasi 

terhadap indeks harga saham syariah Indonesia di Bursa Efek 

Indonesia.  

 Berdasarkan uraian di atas, variabel Tingkat Inflasi, Nilai 

Bunga dan Nilai Tukar Rupiah berpengaruh terhadap indeks pasar 

saham Syariah Indonesia. Inflasi memiliki efek parsial pada ISSI, 

suku bunga memiliki efek parsial pada ISSI, dan nilai tukar memiliki 

efek parsial pada ISSI. Variabel Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar 

memiliki pengaruh simultan terhadap ISSI,untuk memperjelas 

konsep penelitian ini, kerangka konseptual yang dikembangkan 

dalam penelitian ini digambarkan pada gambar berikut: 
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Gambar 2. 15: Kerangka Pikir 

 

D. Hipotesis 

1. Pengaruh Inflasi Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia 

Secepat mungkin. Lerner (dalam Latumaerissa 2015) 

menjelaskan, mendefinisikan “Inflasi adalah kelebihan 

permintaan barang di seluruh perekonomian”. Hal ini dapat 

mengurangi keuntungan suatu perusahaan, sehingga 

mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya pada 

sahamnya. Jika tingkat inflasi naik maka harga saham turun, dan 

sebaliknya jika tingkat inflasi turun maka harga saham naik yang 

dapat mempengaruhi turun naiknya indeks. Penelitian Mahfudz 

(2021), Deni Yuniarti (2017) dan Mikail Firdaus (2013) telah 

melakukan penelitian dengan hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa tingkat inflasi berpengaruh terhadap Indeks Saham 

Inflasi 

 (x1) 

 

Indeks Saham Syariah 

Indonesia 

(y) 

Nilai Tukar Rupiah 

(x2) 

Tingkat Suku 

Bunga (x3) 
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Syariah Indonesia (ISSI). sedangkan penelitian Sumitra Bassar.T 

(2021) dan Afiyati Tripuspitorin.F (2021) telah melakukan 

penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa tingkat inflasi tidak 

berpengaruh terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan 

sebagai berikut : 

 H1 :Diduga Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks 

Saham Syariah Indonesia(ISSI). 

2. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Indeks Saham 

Syariah Indonesia 

Nilai tukar didefinisikan sebagai catatan harga pasar dalam mata 

uang asing, dalam arti harga mata uang domestik atau pada 

dasarnya harga mata uang asing dalam mata uang domestik 

(Greenwald, 1982 dalam Karim, 2015). Berdasarkan penelitian 

Mahfudz (2021), Apen Saputra (2019), Indah Nawidra dan Adhi 

Wijayanto (2020), Ardi Restiawan. S dan Rinda Asyanti (2020), 

Amet Cholib dan Nurul Huda (2019) melakukan penelitian yang 

menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Penelitian Afiyanti 

Tripuspitorini.F (2021) menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah 

tidak berpengaruh terhadap Indeks Saham Syariah Syariah 

Indonesia (ISSI). 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan 

sebagai berikut : 
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  H2 :Diduga Nilai Tukar Rupiah berpengaruh Positif signifikan 

terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia(ISSI). 

3. Pengaruh Suku Bunga (BI Rate) Terhadap Indeks Saham 

Syariah Indonesia 

Jika rasio BI naik maka akan menyebabkan turunnya harga 

saham dan penjualan saham, serta dapat memicu peningkatan 

pembelian saham, namun jika rasio BI turun maka akan memicu 

kenaikan harga saham. dan saham. Penjualan juga dapat 

mengurangi pembelian saham. Kenaikan atau penurunan rasio 

BI akan berdampak pada naik turunnya harga saham dan kinerja 

pasar saham (N. Gregory Mankiw, Treaty 2017). Dalam konteks 

perekonomian internasional, perubahan suku bunga juga dapat 

mempengaruhi persepsi dan minat investor asing dalam 

membawa modalnya ke suatu negara. Menurut penelitian 

sebelumnya oleh Widyasa dan Worokinasih (2018), suku bunga 

domestik ditemukan berdampak negatif terhadap ISSI. Penelitian 

Sumitra Bassar.T (2021), Puspita Mawarni.C dan Anny 

Widiasmara (2018), Saputra (2019), Mikail Firdaus (2013) 

menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa suku 

bunga berpengaruh terhadap indeks pasar saham Syariah 

Indonesia (ISSI). . sedangkan penelitian Afiyani Tripuspitorini.F 

(2021) menyatakan bahwa suku bunga tidak berpengaruh 

terhadap indeks saham syariah di Indonesia. 
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Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan 

sebagai berikut : 

 H3 :Diduga Tingkat Suku Bunga berpengaruh negatif signifikan 

terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

 

 

 



60 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif, dengan menggunakan data time series, yaitu 

data yang mencakup suatu subjek tetapi mencakup beberapa 

periode waktu, yaitu: Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Suku Bunga dari 

tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini di lakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang 

beralamat di Galeri Investasi BEI-Universitas Muhammadiyah 

Makassar. Bursa Efek Indonesia dapat diakses melalui Media 

Internet pada www.idx.co.id. 

2. TWaktu Penelitian  

Penelitian dilakukan kurang lebih selama 2 (dua) bulan dimulai 

dari bulan september sampai januari  2022 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah suatu wilayah umum yang terdiri dari objek atau 

subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang 

diidentifikasi oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi yang digunakan 

http://www.idx.co.id/
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dalam penelitian ini adalah data pergerakan Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI). Populasi pada penelitian ini adalah 15 

perusahaan yang listing atau go public di bursa efek indonesia. 

TABEL 3.1 

Populasi Perusahaan Perbankan Syariah 

No Kode Nama Perusahaan 

1 BSIN Bank Sinarmas TBK (Syariah) 

2 BBCA Bank Central Asia Tbk (Syariah) 

3 BBKP Bank Bukopin Tbk (Syariah) 

4 BDMN Bank Danamon Tbk (Syariah) 

5 BMRI Bank Mandiri Tbk (Syariah) 

6 MEGA Bank Mega Tbk (Syariah) 

7 BBNI Bank Negara Indonesia  (Syariah) 

8 BNII Bank Maybank Tbk (Syariah) 

9 PNBS Bank Panin Tbk (Syariah) 

10 BVIC Bank Victoria Tbk (Syariah) 

11 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk (Syariah) 

12 BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk (Syariah) 

13 BMRI Bank Mandiri Tbk (Syariah) 

14 BBTN Bank Tabungan Negara Tbk 

(Syariah) 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik suatu 

populasi (Sugiyono, 2015). Sampel yang digunakan dalam 

penelitian iniadalah perusahaan perbankan syariah yang 

terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia).Pengambilan sampel 

pada penelitian ini yaitu purposive sampling. Purposivesampling 

merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara 

menetapkanciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian 

sehingga diharapkandapat menjawab penelitian.Adapun kriteria 

sampel yang digunakan dalampenelitian ini sebagai berikut : 

a. Bank Syariah yang terdaftar di BEI periode 2016 -2020 

b. Laporan harga saham bank syariah yang aktif di 

perdagangan sahamterdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2016 -2020. 

Tabel 3.2 

Kriteria Sampel 

No Kriteria Sampel Penelitian Total 

1 Bank Syariah yang terdaftar di BEI periode 2016-
2020 

14 

2 Laporan harga saham bank syariah yang aktif di 
perdagangan sahamterdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2016-2020 

14 

Perusahaan Sampel 14 

3 Periode pengamatan tahun 2016-2020 5 

Sampel akhir untuk pengujian 70 

Sumber: Data Sekunder Diolah 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan meneliti data 

sekunder, antara lain data tingkat inflasi, tingkat suku bunga (SBI), 

data nilai tukar Rupiah ke Amerika Serikat ( Dolar Amerika). dan 

harga saham syariah indonesia.  

E. Defenisi Operasional Fariabel Dan Pengukuran Sampel 

Variabel aktivitas digunakan untuk memberikan informasi 

dalam mengukur suatu variabel. Definisi operasional yang 

digunakan sebagai variabel bebas dan variabel terikat adalah 

sebagai berikut: 

1. Inflasi (X1) 

Inflasi adalah kenaikan harga barang secara terus menerus. Data 

tingkat inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat 

inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang 

diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk periode triwulan Januari 

2015sampai dengan Desember 2020 dengan persentase 

(%).Rumus IHK sebagai berikut : 

 

𝐼𝐻𝐾 =
(𝐼𝐻𝐾 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑛 −   𝐼𝐻𝐾 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑛 − 1)

𝐼𝐻𝐾 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑛 − 1
𝑥100% 
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2. Suku Bunga (X2) 

Bunga adalah persentase tertentu yang dihitung dari jumlah 

pokok yang harus dibayar oleh debitur dalam jangka waktu 

tertentu dan diterima oleh kreditur sebagai beban. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat suku bunga 

triwulanan yang dilaporkan oleh Bank Indonesia dari Januari 

2015 sampai dengan Desember 2020 dalam bentuk persentase 

(%). 

3. Nilai Tukar Rupiah (X3) 

Nilai tukar adalah alat untuk menghitung mata uang suatu negara 

terhadap mata uang negara lain. Data nilai tukar dalam penelitian 

ini adalah nilai tukar mata uang Indonesia (Rupiah) terhadap 

mata uang Amerika Serikat (dollar) dengan menggunakan live 

quotes yang dinyatakan dalam IDR/USD (Rupiah 

Indonesia/dollar AS). Data yang digunakan adalah kurs rata-rata 

(kurs disimpulkan atas dasar data kurs beli dan jual) transaksi 

valas yang dicatat oleh Bank Indonesia dari Januari 2015 sampai 

dengan Desember 2020 dalam mata uang Rupiah per dolar AS. 

Rumus kurs sebagai berikut: 

Kurs =
(𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑗𝑢𝑎𝑙 + 𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑖)

2
 

4. Indeks Saham Syariah Indonesia (y) 

ISSI adalah indeks pasar saham yang mencerminkan seluruh 

saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 
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(BEI).Rumus ISSI sebagai berikut :ISSI =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢  ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑏𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟
𝑥 100% 

F. Jenis Dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif, khususnya data harga saham tahun 2015-2020, inflasi 

tahun 2016-2020, nilai tukar Rupiah tahun 2010-2020 dan tingkat 

suku bunga tahun 2016-2020. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, data diperoleh dari laporan bulanan Bank Indonesia 

yaitu website resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan website 

resmi Bursa Efek Indonesia ( www.idx.co.id) untuk tahun 2016-

2020. 

G. Tehnik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi linier berganda. Sebelumnya dilakukan 

pengujian hipotesis klasik dimana pengujian hipotesis klasik adalah 

pengujian model agar model regresi tidak bias. Pengujian meliputi: 

uji standar, uji multikolinearitas, uji varians variabel dan uji 

autokorelasi 16. Sumber data penelitian ini diperoleh dari website 

yang terkait dengan variabel penelitian, termasuk Bursa Efek 

Indonesia www.idx.co.id untuk data tentang pasar Indonesia. Indeks 
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Saham Syariah (ISSI), Bank Indonesia www.bi.go.id dan data inflasi 

di www.bps.go.id. 

a. Uji Asumsi Klasik 

1. Auto Korelasi 

Digunakan untuk mengetahui hubungan antara kesalahan 

pengamatan (residual error). Untuk mengidentifikasi gejala 

autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson. Jika nilai uji 

DurbinWatson berada di antara dU dan 4dU, maka dapat 

disimpulkan tidak ada autokorelasi (Sarjono, 2011). 

2. Multikolinieritas 

Asumsi tersebut menunjukkan hubungan linier yang kuat 

antara beberapa variabel prediktor dalam model regresi linier 

berganda. Model regresi yang baik tidak ditemukan adanya 

multikolinearitas atau korelasi antar variabel bebas (Santoso, 

1999). Untuk mengetahui ada tidaknya gejala 

multikolinearitas, dapat dipertimbangkan nilai (Coefficient of 

Variance Inflation) dan nilai toleransi. Jika nilai VIF lebih besar 

dari 10 dan nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 maka dapat 

disimpulkan terjadi multikolinearitas. 

3. Heteroskedastisitas 

Dilihat dari model regresi varians tidak tetap. Uji yang 

digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala varians 

adalah uji Glejser. Gletser adalah. Pengujian hipotesis untuk 

http://www.bps.go.id/
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mengetahui apakah suatu model regresi menunjukkan tanda-

tanda varians yang bervariasi. 

4. Normalitas 

Hal ini digunakan untuk melihat bahwa model regresi variabel 

independen dan dependen memenuhi persyaratan untuk 

distribusi normal. Tes Kolmogorov Smirnov adalah tes 

benchmark yang banyak digunakan, terutama setelah banyak 

program statistik tersedia. Kelebihan dari pengujian ini adalah 

sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi 

antara pengamat yang satu dengan yang lainnya, yang sering 

terjadi pada pengujian konvensional yang menggunakan 

grafik. Penerapan uji Kolmogorov Smirnov adalah jika taraf 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 berarti data yang akan diuji 

berbeda nyata dengan data normal standar, yaitu data tidak 

normal. 

b. Uji Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji 

pengaruh tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah 

terhadap ISSI. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat digunakan persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y = α + β1 X1 it+ β2 X2 it+ β3 X3 it +ε 
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Keterangan: 

Y : ISSI 

α : konstanta 

β : koefisien regresi 

X1 : inflasi 

X2 : nilai tukar 

X3 : suku bunga 

ε : eror 

it : jumlah perusahaan 

c. Uji T 

Digunakan untuk membuktikan hipotesis bahwa terdapat 

pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel 

dependen.  

Rumus:    T =
𝛽1

𝑆𝐸(𝛽1)
 

Keterangan: 

β1 : Koefisien regresi linier berganda  

SE (β1) P: Standar eror variabel dependen  

Sedangkan kriteria yang digunakan adalah : 

jika T hitung < t tabel maka H0 ditolak 

d. Uji F 

Digunakan untuk melihat seberapa penting hasil model regresi 

secara bersama-sama (simultan). Pengujian hipotesis dilakukan 

dengan membandingkan nilai kritis F dengan nilai F hitung (F 
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rasio). Jika uji F > F tabel maka terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus yang 

digunakan adalah: 

F
𝑅2/k

(1 − 𝑅2)/(n − k − 1)
 

Keterangan: 

R2 : Koefisien determinasi 

n : Jumlah sampel 

k : Jumlah variabel dependen 

e. Koefisien Determinasi 

Digunakan untuk mengetahui seberapa baik model dapat 

menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berkisar 

antara 0 sampai 1. Nilai R2 yang rendah berarti kemampuan 

variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti bahwa variabel 

independen menyediakan hampir semua informasi yang 

diperlukan untuk memprediksi perubahan variabel dependen.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Dalam sejarah perkembangan ekonomi dihampir semua 

negara menujukkan bahwa salah satu faktor kesuksesan 

pembangunan ekonomi suatu negara adalah adanya pasar modal 

(capital market) yang terorganisir dengan baik. Negara maju seperti 

Amerika Serikat merupakan negara yang sangat sukses dalam 

pembangunan ekonomi karena negara tersebut mempunyai pasar 

modal yang sagat likuid, efisien, terpercaya dan wajar sehingga tidak 

hanya emiten domestik yang mencari dana di pasar modal Amerika, 

tetapi emiten luar negeri pun juga berdatangan ke pasar modal 

Amerika (New York Stock Exchange) termasuk sebagian perusahan-

perusahaan dari Indonesia telah pula mencatatkan efeknya di New 

York Stock Exchange. 

Secara historis, Pasar Modal telah hadir jauh sebelum 

Indonesia merdeka. Pasar Modal atau Bursa Efek telah hadir sejak 

jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. 

Pasar Modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda 

untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. 

Pasar modal Indonesia mengalami pasang surut sejak 

didirikannya oleh pemerintah Belanda pada tahun 1912 di Jakarta 

untuk menarik dana dari masyarakat dalam bentuk saham dan 
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obligasi guna membiayai perusahaan perkebunan milik Belanda. 

Kemudian pada tahun 1925 didirikan Bursa Efek di Sueabaya dan 

Semarang. Pertumbuhan Bursa Efek pada waktu itu cukup baik, 

namun dengan meletusnya perang dunia kegiatan kedua pasar 

modal tersebut akhirnya berhenti. 

Meskipun Pasar Modal telah ada sejak tahun 1912, 

perkembangan dan pertumbuhan Pasar Modal tidak berjalan seperti 

yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar 

modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh 

beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan 

kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik 

Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi Bursa 

Efek tidak dapat berjalan sebagimana mestinya. 

Setelah Indonesia merdeka, kegiatan pasar modal dihidupkan 

kembali dengan dipasarkannya obligasi Pemerintah Republik 

Indonesia pada tahun 1950. keberadaan pasar modal pada era 

kemerdekaan tersebut diatur dengan Undang-Undang Nomor 15 

tahun 1952 yang sebelumnya merupakan Undang-Undang Darurat 

tentang Bursa Efek Nomor 13 tahun 1951. namun perkembangan 

pasar modal sejak tahun 1950-an sampai dengan tahun 1970-an 

kurang menggembirakan yang diakibatkan oleh inflasi yang sangat 

tinggi. Sejak diresmikannya kembali pasar modal Indonesia oleh 

Presiden Soeharto pada tanggal 10 Agustus 1977 hingga tahun 2005 
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ini, pasar modal Indonesia berusia 28 tahun. Pada usia ¼ abad ini 

banyak kemajuan yang telah dicapai walaupun kemudian terpuruk 

akibat krisis moneter dan krisis ekonomi yang tak kunjung berakhir. 

Pada tahuan 1977 pemerintah membentuk Badan Pelaksana 

Pasar Modal (Bapepam) yang sekarang menjadi Badan Pengawas 

Pasar Modal untuk dapat mendorong peran pasar modal dalam 

memobilisasi dana dari masyarakat guna membiayai pembangunan. 

Sejak tahun 1977 sampai 1984, perkembangan pasar modal cukup 

menggembirakan yaitu dari 1 emiten di tahun 1977 menjadi 24 emiten 

tahun 1984 yang melaukan emisi saham dengan nilai kumulatif 

sebesar Rp. 131.473,8 juta dan tiga perusahaan menerbitkan obligasi 

dengan nilai kumulatif Rp. 154.718 juta. Sementara itu, Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) sampai akhir Desember 1984 tercatat 

sebesar 67,65. 

Setelah adanya kebijakan pemerintah untuk merangsang 

pertumbuhan ekonomi dan pasar modal (seperti Pakdes 24 Tahun 

1987, Pakto 17 Tahun 1988, dan Pakdes 20 Tahun 1988) yang pada 

pokoknya memberi kemudahan kepada calon emiten untuk go public, 

telah memberikan andil yang sangat berarti bagi perkembangan pasar 

modal yang sangat mengesankan sejak tahun 1988 sampai sekarang. 

Pada tahun 1988, jumlah emiten baru mencapai 24 perusahaan 

melonjak menjadi 238 pada tahun 1995. atau melaju mencapai 331 

emiten. Jika dilihat dari jumlah Kapitalisasi pasar terjadi peningkatan 
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yang luar biasa yaitu dari Rp. 0,5 Triliun pada tahun 1988 meningkat 

menjadi Rp. 152,25 trliliun pada tahun 1995, atau meningkat dengan 

laju pertumbuhan 126,3% per tahun. 

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar 

modal lebih menjamin kepastian hukum kepada semua pelaku pasar 

modal untuk melakukan kegiatan di pasar modal. Di samping itu, 

dengan diperkenalkannya sistim baru dalam melakukan transaksi jual-

beli sekuritas yang semula dengan sistim manual (JATS : Jakarta 

Automted Trading System) telah terjadi peningkatan yang sangat 

besar baik dari sisi volume perdagangan, rata-rata nilai perdagangan 

dan jumlah transaksi. 

Bursa Efek Jakarta pertama kali dibuka pada tanggal 14 

desember 1912, dengan bantuan pemerintah kolonial Belanda, 

didirikan di Batavia, pusat pemerintahan kolonial Belanda yang kita 

kenal sekarang dengan Jakarta. Bursa Efek Jakarta dulu 

disebut Call-Efek. Sistem perdagangannya seperti lelang, dimana 

tiap efek berturut-turut diserukan pemimpin “Call”, kemudian para 

pialang masing-masing mengajukan permintaan beli atau 

penawaran jual sampai ditemukan kecocokan harga, maka transaksi 

terjadi. Pada saat itu terdiri dari 13 perantara pedagang efek 

(makelar). 

Bursa saat itu bersifat demand-following, karena para investor 

dan para perantara pedagang efek merasakan keperluan akan 
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adanya suatu bursa efek di Jakarta. Bursa lahir karena permintaan 

akan jasanya sudah mendesak. Orang-orang Belanda yang bekerja 

di Indonesia saat itu sudah lebih dari tiga ratus tahun mengenal akan 

investasi dalam efek, dan penghasilan serta hubungan mereka 

memungkinkan mereka menanamkan uangnya dalam aneka rupa 

efek. Baik efek dari perusahaan yang ada di Indonesia maupun efek 

dari luar negeri. Sekitar 30 sertifikat (sekarang disebut depository 

receipt) perusahaan Amerika, perusahaan Kanada, perusahaan 

Belanda, perusahaan Prancis dan perusahaan Belgia. 

Bursa Efek Jakarta pernah tutup selam periode perang dunia 

pertama, kemudian di buka lagi pada tahun 1925. Selain Bursa Efek 

Jakarta, pemerintah kolonial juga mengoperasikan bursa parallel di 

Surabaya dan Semarang. Namun kegiatan bursa ini di hentikan lagi 

ketika terjadi pendudukan tentara Jepang di Batavia. 

Aktivitas di bursa ini terhenti dari tahun 1940 sampai 1951 di 

sebabkan perang dunia II yang kemudian disusul dengan perang 

kemerdekaan. Baru pada tahun 1952 di buka kembali, dengan 

memperdagangkan saham dan obligasi yang diterbitkan oleh 

perusahaan-perusahaan Belanda di nasionalisasikan pada tahun 

1958. Meskipun pasar yang terdahulu belum mati karena sampai 

tahun 1975 masih ditemukan kurs resmi bursa efek yang dikelola 

Bank Indonesia. Bursa Efek Jakarta kembali dibuka pada tanggal 10 

Agustus 1977 dan ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal 
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(BAPEPAM), institusi baru di bawah Departemen Keuangan. 

Kegiatan perdagangan dan kapitalisasi pasar saham pun mulai 

meningkat seiring dengan perkembangan pasar finansial dan sektor 

swasta yang puncak perkembangannya pada tahun 1990. Pada 

tahun 1991, bursa saham diswastanisasi menjadi PT. Bursa Efek 

Jakarta dan menjadi salah satu bursa saham yang dinamis di Asia. 

Swastanisasi bursa saham ini menjadi PT. Bursa Efek Jakarta 

mengakibatkan beralihnya fungsi BAPEPAM menjadi Badan 

Pengawas Pasar Modal. 

Bursa efek terdahulu bersifat demand-following, namun 

setelah tahun 1977 bersifat supplay-leading, artinya bursa dibuka 

saat pengertian mengenai bursa pada masyarakat sangat minim 

sehingga pihak BAPEPAM harus berperan aktif langsung dalam 

memperkenalkan bursa. Pemerintah Republik Indonesia 

mengaktifkan kembali Pasar Modal pada tahun 1977, dan beberapa 

tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring 

dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. 

Pada tahun 1977 hingga 1978 masyarakat umum tidak atau 

belum merasakan kebutuhan akan bursa efek. Perusahaan tidak 

antusias untuk menjual sahamnya kepada masyarakat. Tidak 

satupun perusahaan yang memasyarakatkan sahamnya pada 

periode ini. Baru pada tahun 1979 hingga 1984 dua puluh tiga 

perusahaan lain menyusul menawarkan sahamnya di Bursa Efek 
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Jakarta. Namun sampai tahun 1988 tidak satu pun perusahaan baru 

menjual sahamnya melalui Bursa Efek Jakarta. 

Untuk lebih mengairahkan kegiatan di Bursa Efek Jakarta, 

maka pemerintah telah melakukan berbagai paket deregulasi, 

antaralain seperti: paket Desember 1987, paket Oktober 1988, paket 

Desember 1988, paket Januarti 1990, yang prinsipnya merupakan 

langkah-langkah penyesuaian peraturan-peraturan yang bersifat 

mendorong tumbuhnya pasar modal secara umum dan khususnya 

Bursa Efek Jakarta. 

Setelah dilakukan paket-paket deregulasi tersebut Bursa Efek 

Jakarta mengalami kemajuan pesat. Harga saham bergerak naik 

cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang bersiafat tenang. 

Perusahaan-perusahaan pun akhirnya melihat bursa sebagai 

wahana yang menarik untuk mencari modal, sehingga dalam waktu 

relative singkat sampai akhir tahun 1997 terdapat 283 emiten yang 

tercatat di Bursa Efek Jakarta. 

Tahun 1955 adalah tahun Bursa Efek Jakarta memasuki 

babak baru, karena pada tanggal 22 Mei 1995 Bursa Efek Jakarta 

meluncurkan Jakarta Automated Trading System (JATS). JATS 

merupakan suatu sistim perdagangan manual. Sistim baru ini dapat 

memfasilitasi perdagangan saham dengan frekuensi yang lebih 

besar dan lebih menjamin kegiatan pasar yang fair dan transparan 

di banding sistim perdagangan manual. 
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Pada bulan Juli 2000, Bursa Efek Jakarta merupakan 

perdagangan tanpa warkat (ckripess trading) dengan tujuan untuk 

meningkatkan likuiditas pasar dan menghindari peristiwa saham 

hilang dan pemalsuan saham, serta untuk mempercepat proses 

penyelesaian transaksi. Tahun 2001 Bursa Efek Jakarta mulai 

menerapkan perdagangan jarak jauh (Remote Trading), sebagai 

upaya meningkatkan akses pasar, efisiensi pasar, kecepatan dan 

frekuensi perdagangan. 

Tahun 2007 menjadi titik penting dalam sejarah 

perkembangan Pasar Modal Indonesia. Dengan persetujuan para 

pemegang saham kedua bursa, BES digabungkan ke dalam BEJ 

yang kemudian menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tujuan 

meningkatkan peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia. 

Pada tahun 2008, Pasar Modal Indonesia terkena imbas krisis 

keuangan dunia menyebabkan tanggal 8-10 Oktober 2008 terjadi 

penghentian sementara perdagangan di Bursa Efek Indonesia.. 

IHSG, yang sempat menyentuh titik tertinggi 2.830,26 pada tanggal 

9 Januari 2008, terperosok jatuh hingga 1.111,39 pada tanggal 28 

Oktober 2008 sebelum ditutup pada level 1.355,41 pada akhir tahun 

2008. Kemerosotan tersebut dipulihkan kembali dengan 

pertumbuhan 86,98% pada tahun 2009 dan 46,13% pada tahun 

2010. 
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Pada tanggal 2 Maret 2009 Bursa Efek Indonesia 

meluncurkan sistim perdagangan baru yakni Jakarta Automated 

Trading System Next Generation(JATS Next-G), yang merupakan 

pengganti sistim JATS yang beroperasi sejak Mei 1995. sistem 

semacam JATS Next-G telah diterapkan di beberapa bursa negara 

asing, seperti Singapura, Hong Kong, Swiss, Kolombia dan Inggris. 

JATS Next-G memiliki empat mesin (engine), yakni: mesin utama, 

back up mesin utama, disaster recovery centre (DRC), dan back up 

DRC. JATS Next-G memiliki kapasitas hampir tiga kali lipat dari 

JATS generasi lama. 

Demi mendukung strategi dalam melaksanakan peran 

sebagai fasilitator dan regulator pasar modal, BEI selalu 

mengembangkan diri dan siap berkompetisi dengan bursa-bursa 

dunia lainnya, dengan memperhatikan tingkat risiko yang 

terkendali, instrument perdagangan yang lengkap, sistem yang 

andal dan tingkat likuiditas yang tinggi. Hal ini tercermin dengan 

keberhasilan BEI untuk kedua kalinya mendapat penghargaan 

sebagai “The Best Stock Exchange of the Year 2010 in Southeast 

Asia” 

 

1. Visi dan Misi Perusahaan Bursa Efek Indonesia 

a. Visi Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat 

dunia. 
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b. Misi Menyediakan infrastruktur untuk mendukung 

terselenggarahnya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan 

membangun bursa efek yang mudah diakses dan memfasilitasi 

mobilisasi dana jangka panjang, untuk seluruh lini industri dan 

semua segala bisnis perusahaan. Tidak hanya di Jakarta tapi di 

seluruh Indonesia. Tidak hanya sebagai institusi, tapi juga bagi 

individu yang memenuhi kualifikasi mendapatkan pemerataan 

melalui pemilikan. Serta meningkatkan reputasi Bursa Efek 

Indonesia, melalui pemberian layanan yang berkualitas dan 

konsisten kepada seluruh stekeholders perusahaan. 
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2. Struktur Organissasi 

GAMBAR 4.1 

Gambar Bagan Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia 

3. Perusahaan Perbankan 

Pengertian perusahaan perbankan adalah suatu 

perusahaan yang menghimpun dana, menyalurkan dana dan 

memberikan jasa bank lainnya.Perusahaan perbankan ini 

merupakan kelompok emiten sektor keuangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI).  

 

http://rocketmanajemen.com/kategori/pengertian/
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Tabel 4.1. Sampel Perusahaan Perbankan Syariah  

No Kode Nama Perusahaan 

1 BSIN Bank Sinarmas TBK (Syariah) 

2 BBCA Bank Central Asia Tbk (Syariah) 

3 BBKP Bank Bukopin Tbk (Syariah) 

4 BDMN Bank Danamon Tbk (Syariah) 

5 BMRI Bank Mandiri Tbk (Syariah) 

6 MEGA Bank Mega Tbk (Syariah) 

7 BBNI Bank Negara Indonesia  (Syariah) 

8 BNII Bank Maybank Tbk (Syariah) 

9 PNBS Bank Panin Tbk (Syariah) 

10 BVIC Bank Victoria Tbk (Syariah) 

11 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk (Syariah) 

12 BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk (Syariah) 

13 BMRI Bank Mandiri Tbk (Syariah) 

14 BBTN Bank Tabungan Negara Tbk 

(Syariah) 

 

B. Hasil Penelitian 

Dalam rangka menganalisis data penelitian, maka terlebih 

dahulu data keuangan yang terkumpul diolah menjadi rasio-rasio 

keuangan berupa tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga dan 
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ISSI. Adapan hasil perhitungan pertumbuhan rasio keuangan 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 

Tabel 4.2. Rekapitulasi Data Penelitian Tahun 2016 - 2020 

Variabel 
Pertumbuhan Tahunan 14 Perusahaan  Rata-rata 

5 Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 

Tingkat inflasi - -0,7337 -1,4396 1,0467 1,1755 0,0122 

Nilai tukar 

rupiah 
- 

0,0094 0,0568 -0,0235 0,0086 0,0128 

Suku bunga - -0,1053 0,4118 -0,1250 -0,1905 -0,0022 

ISSI - -0,0012 -0,0094 -0,0447 0,0872 0,0080 

Sumber: Lampiran 2 Rata rata tahunan 14 perusahaan 

a. Variabel Tingkat Inflasi 

Variabeltingkat inflasi pada tabel.4.2 menunjukkan bahwa  

dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 

mengalami fluktuasi.  Pertumbuhan dari Tahun 2016 ke tahun 

2017 mengalami penurunan sebesar  -0.734% terus mengalami 

penurunan pada tahun 2018  sebesar -1.440%, selanjutnya 

tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 1.0467 mengalami 

peningkatan pada tahun 2020 sebesar 1.1755%  sehingga dapat 

dikatakan selama lima tahun terkhir tingkat inflasi mengalami 

peningakatan dengan rata-rata 0,0122%. Berdasarkan desripsi 

diatas dapat diperoleh gambaran bahwa meskipun masih terjadi 

fluktuasi tingkat inflasi namun dapat di peruleh gambaran 

bahawa secara umum tingkat inflasi mengalami peningkatan. 

b. Variabel Nilai tukar rupiah 

Variabelnilai tukar rupiah pada penelitian ini 
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menggunakan indikator kurs jual dan kurs beli,dapat dilihat pada 

tabel. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa  dalam kurun waktu tahun 

2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi.  

Pertumbuhan dari Tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami 

penurunan sebesar     0,0094%terus mengalami peningkatan 

pada tahun 2018  sebesar  0,0568%, selanjutnya tahun 2019 

mengalami penurunan tan sebesar -0,0235% dan  mengalami 

peningkatan pada tahun 2020 sebesar 0,0086%  sehingga dapat 

dikatakan selama lima tahun terakhir nilai tukar rupiah  

mengalami peningakatan dengan rata-rata 0,0128%. 

Berdasarkan deskripsi diatas dapat diperoleh gambaran bahwa 

meskipun masih terjadi fluktuasi nilai tukar rupiah  namun dapat 

di peruleh gambaran bahawa secara umum nilai tukar rupiah 

mengalami peningkatan. 

c. Variabel Tingkat Suku Bunga 

Variabeltingkat suku bunga  pada tabel 4.2menunjukkan 

bahwa  dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 

2020 mengalami fluktuasi.  Pertumbuhan dari Tahun 2016 ke 

tahun 2017 mengalami penurunan sebesar-0,1053% terus 

mengalami peningkatan pada tahun 2018  sebesar  0,04118%, 

selanjutnya tahun 2019 mengalami penurunan  sebesar -

0,1250% dan  mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar -

0,1905%  sehingga dapat dikatakan selama lima tahun terakhir 
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nilai tukar rupiah  mengalami penurunan dengan rata-rata -

0,0022%. Berdasarkan deskripsi diatas dapat diperoleh 

gambaran bahwa meskipun masih terjadi fluktuasi tingkat suku 

bungadapat di peroleh gambaran bahwa secara umum tingkat 

suku bunga  mengalami penurunan. 

d. Variabel ISSI 

VariabelIndeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada 

tabel 4.1enunjukkan bahwa  dalam kurun waktu tahun 2016 

sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi.  Pertumbuhan 

dari Tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan sebesar -

0,0012% terus mengalami penurunan pada tahun 2018  sebesar  

-0,0094%, selanjutnya tahun 2019 mengalami penurunan  

sebesar -0,0447% dan  mengalami peningkatan pada tahun 

2020 sebesar 0,0872%  sehingga dapat dikatakan selama lima 

tahun terakhir nilai tukar rupiah  mengalami peningkatan dengan 

rata-rata 0,0080%. Berdasarkan deskripsi diatas dapat diperoleh 

gambaran bahwa meskipun masih terjadi fluktuasi Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) dapat di peroleh gambaran bahwa 

secara umum tingkat suku bunga  mengalami peningkatan. 
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C. Analisis Hasil Penelitian 

Pengujian Asumsi Klasik 

Untuk memperoleh nilai penduga yang tidak bias dan efisien dari 

suatu persamaan regresi berganda, maka datanya harus memenuhi 

kriteria asumsi klasik sebagai berikut : 

1. Autokorelasi 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi maka 

dilakukan pengujian durbin-Watson (DW) menurut Ghosali (2006). 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. 1,65< DW < 2,35 maka berarti tidak terjadi autokorelasi 

b. 1,21< DW < 1,65 atau 2,35 < DW < 2,79 maka tidak dapat 

disimpulkan 

c. DW < 1,21 atau DW > 2,79 maka terjadi autokorelasi 

Dari hasil analisis pada lampiran 3 diketahui bahwa nilai 

Durbin-Watson adalah 2.203724. Ini berarti model ini tidak terdapat 

masalah autokorelasi. 

2. Multikolinieritas 

Multikolinieritas  merupakan keadaan dimana terdapat 

korelasi yang sangat tinggi antara variable bebas dalam persamaan 

regresi. Menurut Gujarati (1999:157) multikolinieritas memiliki arti 

adanya korelasi yang tinggi (mendekati sempurna) diantara varibel 

bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas melihat 

kurelasi antar variabel bebas nilai korelasi ≥ 8 (lebih besar atau sama 
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dengan delapan), menandakan terjadinga multikolinieritas ada 

model. (Santoso, 2003 dan Sulaiman, 2004). 

 Tabel 4.3. Uji Multikolinieritas   

 Variabel 
Korelasi  

INFLA NTR SB 

INFLA  -
0.632919 

-
0.116844 

NTR 
-

0.632919 
 0.459291 

SB 
-

0.116844 
0.459291  

Sumber  : Data primer diolah (2021) Lampiran 3 

Berdasarkan Table 4.3 diketahui bahwa nilai corelasi antar 

variable bebas semuanya kurang dari 8, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. 

3. Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas akan mengakibatkan penaksiran 

koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Hasil penaksiran 

akan menjadi kurang dari semestinya. Heterokedastisitas 

bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi linier, yaitu 

bahwa variasi residual sama untuk semua pengamatan atau 

disebut homoskedastisitas (Gujarati, 1999). Berdasarkan hasil uji , 

dimana nilai p value yang ditunjukkan dengan nilai semua diatas 

0.050 ( lampiran 3 Uji multicolinieritas). Tingkat inflasi dengan 

probabilias 0.5234, nilai tukar rupiah dengan probabilias 0.5355 dan 

suku bunga dengan probabilias 0.2692, maka terima H0 atau ang 
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berarti model regresi bersifat homoskedastisitas atau dengan kata 

lain tidak ada masalah asumsi non heteroskedastisitas. 

4. Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mendeteksi apakah distribusi 

data variabel bebas dan variabel terikatnya adalah normal.  Uji 

normalitas dimaksudkan untuk melihat apakah data yang dianalisis 

memiliki nilai residual yang berada di sekitar nol (data normal) atau 

tidak.  Pada aplikasi eviews, uji normalitas yang bisa kita lakukan 

adalah menggunakan metode jarque bera. Hasil uji normalitas 

residual di atas adalah: nilai jarque bera sebesar 3245,568 dengan p 

value sebesar 0,0000 dimana < 0,05 sehingga H0 ditolak atau yang 

berarti residual tidak berdistribusi normal, berikut hasil uji normalitas 

: 

Grafik 4.4 Uji Normalitas 
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D. Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis 

a. Analisis Regresi 

Analisis regresi dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini, yakni untuk menganalisis pengaruh 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat, untuk menguji 

hipotesis penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya. 

Dasar pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

nilai probabilitas baik untuk uji secara parsial. Secara umum 

hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Ho: Tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat 

Ha: Terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat 

Dasar pengambilan keputusannya adalah: 

P ≤ 0,05, maka Ho ditolak 

P > 0,05, maka Ho diterima 

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan teknik analisis 

statistik regresi linier berganda, dari hasil olahan komputer sub 

program SPSS for Windows yang akan dipaparkan melalui tabel-

tabel signifikansi, berikut penjelasan sesuai dengan hipotesis yang 

telah dirumuskan. 
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b. Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan model empirik yang diajukan dalam penelitian ini 

dapat dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan melalui 

pengujian koefisien regresi. Hasil pengujian pada Tabel 4.5 

merupakan pengujian hipotesis dengan melihat nilai p value, jika nilai 

p value  lebih kecil dari 0.05 maka pengaruh antara variabel 

signifikan. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 4.5. Pengujian Hipotesis 

HIP 
Variabel 

Independen 
Variabel 

Dependen 

Hasil Regresi 

B t hit p-value 
Keteranga

n 

H1 
Tingkat  
Inflasi 

ISSI 0,054879 1,20983 0,2317 
Non 
Signifikan 

H2 
Nilai Tukar 
Rupiah 

ISSI 0,842666 2,10362 0,0382 Signifikan 

H3 
Tingkat 
Suku Bunga 

ISSI -0,084664 -3,55970 0,0059 Signifikan 

R Square                =  0,467984 

Adjusted R Square  =  0,346998 

F   = 12,12675          Sig    =  0,00001 

Persamaan regresi  Y = 0,035 + 0,055XTI + 0,843XNTR - 0,085SB   +  € 

Sumber: Lampiran 3 

Dari keseluruhan model tiga jalur pengaruh yang dihipotesiskan, 

ada dua jalur pengaruh yang signifikan dansatu jalur tidak signifikan. 

Adapun interpretasi dari Tabel  4.5.dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1. Pengaruh Tingkat inflasi terhadap Indeks Saham Syariah 

Indonesia(ISSI). 

Pada persamaan ini menguji hipotesis 1 yang mengatakan 

bahwa tingkat inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
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indeks saham syariah indonesia (ISSI). Hasil pengujian diperoleh 

koefisien regresi sebesar 0.0549 dengan nilai signifikansi 0,2317 > 

0,050. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 1 ditolak, hasil ini 

berarti tingkat inflasi tidak meningkatkan Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI). 

2. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Indeks Saham Syariah 

Indonesia  (ISSI). 

Pada persamaan ini menguji hipotesis 2 yang menyatakan 

bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh positif signifikan terhadap ISSI. 

Hasil pengujian diperoleh koefisien regresi sebesar 0,8427 dengan nilai 

signifikansi 0,0382 <0.050. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

hipotesis 2 ditterima, Hasil Ini berarti peningkatan nilai tukar rupiah 

mendorong peningkatan ISSI, setiap kenaikan nilai tukar rupiah 

sebesar 1 satuan (seribu rupiah) akan menaikkan ISSI sebesar 0.8427 

3. Pengaruh Suku Bunga terhadap Indeks Saham Syariah 

Indonesia(ISSI). 

Pada persamaan ini menguji hipotesis 3 yang menyatakan 

bahwa Suku Bunga negatif signifikan terhadap ISSI. Hasil pengujian 

diperoleh koefisien regresi sebesar -0.0847 dengan nilai signifikansi 

0,0059 <0.050. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 3 diterima, 

Hasil Ini berarti setiap kenaikan suku bunga menurunkan ISSI. (apabila 

suku bunga naik 1 % maka ISSI akan menurun sebesar 0.0847. 
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Uji kelayakan model dalam Eviews menggunakan  pengukuran R 

Square dan Adjusted R Square. Nilai R Square sebesar 0,467984 berarti 

jodel yang di bangun menggambarkan fakta yang sebenarnya di tempat 

penelitian sebesae 46.80 % sementara sisanya sebesar 53.20 % 

merupakan keterbatasan data penelitian dalam mengungkap fakta dan 

error peneliti.  

E. Pembahasan 

Pembahasan ini difokuskan pada keputusan yang dihasilkan dari 

pengujian hipotesis, sebagai upaya untuk menjawab perumusan 

masalah penelitian. Hasil analisis dari pengujian hipotesis dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh Tingkat inflasi terhadap Indeks Saham Syariah 

Indonesia(ISSI). 

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis pertama dapat 

di amati dari hasil analisis regresi pada Tabel 4.5 yang menunjukkan 

tingkat singnifikansi sebesar 0,2317 > 0.050. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa hipotesis 1 ditolak, Hal Ini berarti tingkat inflasi 

yang terjadi tidak mempengaruhi Indeks Saham Syariah 

Indonesia(ISSI). Karena selama periode pengamatan, inflasi Indonesia 

tergolong stabil dan terkendali rendah dimana setiap tahunnya rata-rata 

inflasi berkisar 0,057 yang berarti dalam kondisi normal dalam 

perekonomian negara berkembang sehingga investor tidak 

memandang kenaikan inflasi sebagai hambatan yang berarti. 
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Tidak adanya pengaruh yang signifikan ini mengindikasikan 

bahwa tinggi rendahnya inflasi pada tahun 2016 -2020 tidak berdampak 

besar terhadap terhadap naik turunnya harga saham. Hasil ini 

menunjukkan bahwa kondisi inflasi yang terjadi tidak menyebabkan 

investor berspekulasi atau bersikap menunggu sampai kondisi inflasi 

lebih stabil sehingga resiko kerugian yang dialami investor tidak besar 

(Maryanne, 2009). 

Dalam teori pasar efisien dimana harga semua sekuritas yang di 

perdagangkan mencerminkan semua informasi yang tersedia meliputi 

informasi masa lalu, informasi terkini dan informasi yang dapat 

mempengaruhi opini atau perubahan harga.Data tahun 2016 hingga 

2020 tingkat inflasi setiap tahun di Indonesia mengalami penurunan, 

sehingga kenaikan harga saham emiten relatif kecil dan tetap aman 

untuk lahan investasi. Selain itu, para emiten akan menaikan produk 

mereka yang disesuaikan dengan tingkatinflasi tahunan yang relatif 

kecil konsumen masih tetap percaya dengan kualitas dan kuantitas 

produknya.Tingginya inflasi membuat turunnya daya beli masyarakat, 

sehingga hal tersbut tentu dapat berdampak buruk bagiIndeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI). 

Dikutip dari Liputan6.com, Angka inflasi mengalmi penurunan 

selama pandemi Covid-19. Bahkan beberapa bulan sempat terjadi 

deflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, terjadi deflasi Pada 

Agustus 2020 terjadi deflasi sebesar 0,05%, pada September 2020, 

https://www.liputan6.com/tag/inflasi
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sebesar 0,05% dan pada Juni 2021 sebesar 0,16%. Deflasi ini 

terutama terjadi karena terjadi penurunan harga pangan atau makanan 

dan tiket moda transportasi pasca periode Ramadhan dan Lebaran.  

Temuan inisesuai dengan penelitian yang dilakukan  oleh (Vitra 

Islami Ananda  tahun 2018), (Citra Puspa Mawardi dan Anny 

Widiasmara tahun 2018), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks saham 

syariah indonesia (ISSI). Namun temuan ini tidak sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Indah Nawindra dan Andhi Wijayanto 

tahun 2020 dimana hasil penelitian menyatakan bahwa Inflasi 

berpengaruh signifikan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI). 

2. Pengaruh Nilai tukar rupiah terhadap Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI). 

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis kedua 

dapat diamati dari hasil analisis regresi pada Tabel 4.5 Dari Tabel 

tersebut menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,0382 < 0,050. 

Hasil tersebut menunjukan bahwa H2 diterima,hal ini berarti 

peningkatan nilai tukar rupiah dapat mendorong peningkatan Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI). Dapat diartikan bahwa investor 

saham mencermati pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar 

Amerika Serikat (USD) untuk membuat keputusan investasi. 
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Dikutip dari Suara.com, sepanjang semester I tahun 2020 

nilai tukar rupiah cenderung bergerak fluktuatif dan mengalami 

depresiasi. Setelah bergerak relatif stabil pada Januari dan 

Februari 2020 yang masing-masing mencapai rata-rata sebesar 

Rp 13.732 dan Rp 13.776 per dolar AS, nilai tukar rupiah mulai 

mengalami depresiasi pada Maret 2020 seiring dengan pandemi 

Covid-19 yang mulai menyebar ke Indonesia.Pada 2 Maret 2020, 

nilai rupiah tercatat pada  Rp14.265, per dolar AS. Seiring dengan 

berjalannya pandemi virus corona nilai tukar rupiah terusmengalami 

kenaikan hingga mencapai angka   Rp16.575. per dolar AS pada 23 

maret 2020.  Pada senin, 27 april 2020 nilai tukar rupiah di level 

Rp.15.385 dan pada tanggal 30 April 2020, nilai tukar rupiah ditutup 

menguat sebesar 2.70% di angka  Rp14,882.nilai tukar rupiah trus 

mengalami penguatan hingga tanggal 29 juni 2020 nilai tukar rupiah 

sebesar Rp.14.245 per dolar AS. Memasuki awal tahun 2021 di 

kuartal 1 nilai tukar rupiah terus mengalami penguatan meskipun di 

akhir kuartal I-2021, Rabu 31 mater 2021 berada di Rp 

14.520/US$ artinya mengalami pelemahan 3,42%.  

Dampak melemahnya nilai tukar terhadap harga saham 

sangat memungkinkan karena sebagian besar perusahaan yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia mempunyai uang luar negeri 

dalam bentuk valuta asing (Cahya et al,2015). Sehingga jika 

kondisi nilai tukar rupiah menurun maka kemungkinan besar 

https://www.suara.com/tag/dolar-as
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akan berdampak terhadap indeks saham syariah Indonesia, hal 

ini karena pelemahan kurs rupiah terhadap mata uang asing 

merupakan sinya yang negative bagi investor sehingga akan 

mempengaruhi harga saham. 

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah 

selama lima tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 

mengalami fluktuasi. Temuan ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukanoleh Vitra Islami Ananda  tahun 2018. Namun temuan ini 

tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Baharuddin Mahfudz tahun 2021 yang mengatakan bahwa nilai tukar 

rupiah berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Saham 

Sayriah Indonesia. 

3. Pengaruh TingkatSuku Bunga terhadap Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) 

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis ketiga dapat 

diamati dari hasil analisis regresi pada Tabel 4.5 yang menunjukkan 

tingkat signifikansi sebesar 0,0059 < 0,050. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa H3 diterima, hal ini berarti setiap kenaikan suku bunga 

menurunkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), (apabila  suku 

bunga naik 1% maka ISSI akan menurun sebesar 0,0059). 

Hal ini dijelaskan oleh (Tandelilin 2010) bahwa perubahan suku 

bunga dapat mempengaruhi perubahan laba atas investasi. Perubahan 

suku bunga akan berpengaruh sebaliknya terhadap harga saham, yang 
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menurut teori paribus berarti jika suku bunga naik maka harga saham 

akan turun dan sebaliknya, jika suku bunga turun harga saham naik. 

Berarti bahwa investor saham mencermati pergerakan tingkat suku 

bunga domestik untuk membuat keputusan investasi. Menurut Widjojo 

(dalam Dwita,Vidyarini dan Rose Rahmidani, 2012) menyatakan bahwa 

“Turunnya profit perusahaanadalah informasi buruk bagi para trader di 

bursasaham menyebabkan turunnya harga saham diperusahaan 

tersebut”. Kebijakan menurunkan suku bunga akan menyebabkan 

masyarakat untukmemilih investasi dan 

konsumsinyadaripadamenabung, sebaliknya kebijakan menaikan suku 

bunga akan menyebabkan masyarakat akan lebih senang menabung 

daripada melakukan investasi ataupun konsumsi. Olehkarena itu, 

kenaikan tingkat bunga akan menurunkan harga aset (seperti saham 

danobligasi), sehingga mengurangi kekayaan individudan perusahaan 

dan pada gilirannya akan mengurangi konsumsi dan investasi, 

ketikainvestasi tidak menarik maka akan menyebabkan penurunan 

harga saham (Ambarini, 2015).Menurut Bodie (2014) “Suku bunga 

yangtinggi mengurangi nilai kini dari arus kasmendatang, sehingga 

daya tarik peluang investasi menjadi menurun.Karena alasan ini, suku 

bungariil adalah faktor penentu kunci pengeluaraninvestasi bisnis”. Jika 

suku bunga deposito mengalami peningkatan, maka akan 

mendoronginvestor untuk menjual sahamnya dan kemudian 

mengalihkan hasil penjualan itu dalam deposito untuk ditabung di Bank. 
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Penjualan saham secar abesar-besaran akan menjatuhkan harga 

saham dipasar.  

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa suku bunga selama 

lima tahun mengalami fluktuasi. Temuan ini  sesuaidengan penelitian 

yang dilakukan oleh Vitra Islami Ananda  tahun 2018 dimana hasil 

penelitian mengatakan bahwa tingkat suku Bunga berpengaruh negatif 

signifikan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Akan tetapi 

tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan olehSusilo Adi Saputra 

tahun 2021 dimana hasil penelitian yang di peroleh mengatakan Tingkat 

suku Bunga Tidak berpengaruh terhadap Indeks Saham Syariah 

Indonesia. 

F. Keterbatasan Penelitian 

1. Berdasarkan hasil analisis data terlihat adanya pelanggaran 

salah satu uji asumsi klasik, yakni asumsi normalitas sehingga 

hasil penelitian ini tidak dapat menjadi acuan utama untuk 

memprediksi namun masih dapat di percaya atau andalkan 

untuk menetahui pengaruh antar variable yang ditelti 

2. Nilai R Square yang masih dibawah 50% menunjukkan masih 

tingginya keterbatasan data dan error peneliti dalam 

mengunggkap fakta. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai 

Tukar Rupiah, dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI). Berdasarkan hasil uji dan pembahasan 

yang telah dilakukan terhadap ke-tiga hipotesis yang telah diuji 

menggunakan analisis Eviews, diperoleh kesimpulan sebagai berikut 

: 

1. Tingkat inflasi berpegaruh positif tidak signifikan terhadap indeks 

saham syariah indonesia (ISSI), hal ini berarti tingkat inflasi yang 

terjadi selama tahun 2016 – 2020 tidak meningkatkan Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

2. Nilai tukar rupiah berpengaruh positif signifikan terhadap indeks 

saham syariah indonesia (ISSI),yang menunjukkan berarti 

peningkatan nilai tukar rupiah mendorong peningkatan Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

3.  Tingkat suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), hal ini menunjukkan 

bahwa setiap kenaikan suku bunga akan menurunkan Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI). 
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B. Saran 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan 

bagi peneliti lain untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan 

melakukan perbaikan, adapun saran dari peneliti yaitu: 

a. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya 

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah data sehingga 

asumsi normalitas akan terpenuhi sesuai dengan Sentra Limit 

Teorime yang mengatakan apabila data besarnya diatas 

seratus (100) maka residual distribusi normal (Solimun2006). 

2. Keterbatasan periode pengambilan penelitian yang hanya 

2016-2020, diharapkan penelitian selanjutnya menambah perio 

penelitian. 

3. Pada penelitian ini hanya meneliti beberapa variabel yaitu 

inflasi, nilai tukar, dan suku bunga saja. Hendaknya peneliti 

selanjutnya meningkatkan variabel lainnya. 

b. Saran Untuk Investor 

1. Bagi investor yang akan melakukan transaksi investasi saham 

berbasis syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI), sebaiknya 

selalu memperhatikan informasi mengenai makroekonomi 

khususnya pada tingkat inflasi 

2. Bagi investor yang akan melakukan transaksi investasi saham 

perlu untuk memperhatikan nilai tukar rupiah terhadap dollar 



100 

 

 
 

 

Amerika Serikat (USD), dan tingkat suku bunga sebelum 

mengambil keputusan untuk berinvestasi. 

3. Investor juga mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam 

melakukan investasi selain variabel-variabel yang digunakan 

peneliti.  
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Lampiran 1 

  

No Kode Emiten Tahun Tingkat Inflasi
Nilai Tukar Rupiah 

(0uluhan rubu 
Tingkat Suku Bunga ISSI

2016 0,9730 13694,5 4,750 0,973

2017 1,0180 14149,5 4,250 1,018

2018 0,9934 14399,0 6,000 0,993

2019 1,0253 15469,0 5,250 1,025

2020 1,0255 14120,0 4,250 1,025

2016 0,9910 13430,0 4,750 0,991

2017 0,9600 13550,0 4,250 0,960

2018 0,9920 14475,0 6,000 0,992

2019 0,9960 13950,0 5,250 0,996

2020 1,0166 14095,0 4,250 1,017

2016 1,0059 13360,0 4,750 1,006

2017 1,0152 13565,0 4,250 1,015

2018 0,9903 14465,0 6,000 0,990

2019 1,0097 13894,0 5,250 1,010

2020 1,0694 14150,5 4,250 1,069

2016 0,9763 13450,0 4,750 0,976

2017 1,0000 13550,0 4,250 1,000

2018 1,0109 14450,0 6,000 1,011

2019 1,0207 13885,0 5,250 1,021

2020 1,0452 14319,0 4,250 1,045

2016 1,0000 13308,0 4,750 1,000

2017 0,9886 13436,0 4,250 0,989

2018 1,0000 13561,0 6,000 1,000

2019 0,9145 14183,5 5,250 0,915

2020 0,9901 13925,0 4,250 0,990

2016 0,9979 13435,0 4,750 0,998

2017 0,9973 13555,0 4,250 0,997

2018 1,0000 14450,0 6,000 1,000

2019 1,0068 13930,0 5,250 1,007

2020 1,0024 13668,0 4,250 1,002

2016 1,0000 13400,0 4,750 1,000

2017 0,9938 13480,0 4,250 0,994

2018 0,9864 14328,0 6,000 0,986

2019 1,0098 13900,0 5,250 1,010

2020 1,0158 14125,0 4,250 1,016

2016 0,9910 13435,0 4,750 0,991

2017 1,0025 13565,0 4,250 1,003

2018 1,0000 14460,0 6,000 1,000

2019 1,0096 13450,0 5,250 1,010

2020 1,0202 14075,0 4,250 1,020

2016 0,9903 13438,0 4,750 0,990

2017 0,9818 13549,0 4,250 0,982

2018 0,9990 14474,0 6,000 0,999

2019 1,0015 13946,0 5,250 1,001

2020 0,9993 14140,0 4,250 0,999

2016 1,0156 13545,0 4,750 1,016

2017 0,9831 13540,0 4,250 0,983

2018 0,9926 14545,0 6,000 0,993

2019 1,0000 13950,0 5,250 1,000

2020 1,0609 14175,0 4,250 1,061

2016 1,0000 13450,0 4,750 1,000

2017 0,9790 13600,0 4,250 0,979

2018 1,0000 14500,0 6,000 1,000

2019 0,1071 13950,0 5,250 0,107

2020 0,9722 14900,0 4,250 0,972

2016 1,0083 13455,5 4,750 1,008

2017 1,0462 13559,5 4,250 1,046

2018 1,0000 14562,5 6,000 1,000

2019 1,0000 13947,5 5,250 1,000

2020 1,0482 14095,0 4,250 1,048

2016 1,0093 13650,0 4,750 1,009

2017 1,0085 13399,5 4,250 1,008

2018 0,8526 13627,5 6,000 0,853

2019 1,0952 13716,0 5,250 1,095

2020 1,0702 13900,0 4,250 1,070

2016 1,0172 13241,0 4,750 1,017

2017 0,9860 13561,5 4,250 0,986

2018 1,0118 14562,0 6,000 1,012

2019 1,0142 13960,5 5,250 1,014

2020 1,0261 14133,0 4,250 1,026

1

BDMN (Bank 

DANAMON)

MEGA (MEGA)

12

PNBS (PANIN)

5

BSIM (Bank SINAR 

MAS)

6

BBRI   (BRI)

8

BBNI BNI)

9

BBCA (BCA)

13

BVIC (VICTORIA)

14

BBTN (BTN)

2

BNLI (Bank 

PERMATA)

3

4

BNGA (Bank 

MEGA)

BNII (Bank BNI)

10

BBKP (BUKOPIN)

11

7

BMRI (MANDIRI)
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TINGKAT INFLASI 

NO 
Kode 

Emiten Tahun 
IHK Bulan 

n IHK Bulan n - 1 Inflasi 

      3,350     
1 

BDMN (Bank 
DANAMON) 

2016 3,020 -0,330 -0,099 

2017 3,610 0,590 0,195 

2018 3,300 -0,310 -0,086 

2019 2,720 -0,580 -0,176 

2020 1,680 -1,040 -0,382 

2 

BNLI (Bank 
PERMATA) 

2016 3,020 1,340 0,798 

2017 3,610 0,590 0,195 

2018 3,300 -0,310 -0,086 

2019 2,720 -0,580 -0,176 

2020 1,680 -1,040 -0,382 

3 

BNII (Bank 
BNI) 

2016 3,020 1,340 0,798 

2017 3,610 0,590 0,195 

2018 3,300 -0,310 -0,086 

2019 2,720 -0,580 -0,176 

2020 1,680 -1,040 -0,382 

4 

BNGA (Bank 
MEGA) 

2016 3,020 1,340 0,798 

2017 3,610 0,590 0,195 

2018 3,300 -0,310 -0,086 

2019 2,720 -0,580 -0,176 

2020 1,680 -1,040 -0,382 

5 

BSIM (Bank 
SINAR MAS) 

2016 3,020 1,340 0,798 

2017 3,610 0,590 0,195 

2018 3,300 -0,310 -0,086 

2019 2,720 -0,580 -0,176 

2020 1,680 -1,040 -0,382 

6 

BBRI   (BRI) 

2016 3,020 1,340 0,798 

2017 3,610 0,590 0,195 

2018 3,300 -0,310 -0,086 

2019 2,720 -0,580 -0,176 

2020 1,680 -1,040 -0,382 

7 
BMRI 

(MANDIRI) 

2016 3,020 1,340 0,798 

2017 3,610 0,590 0,195 

2018 3,300 -0,310 -0,086 
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2019 2,720 -0,580 -0,176 

2020 1,680 -1,040 -0,382 

8 

BBNI BNI) 

2016 3,020 1,340 0,798 

2017 3,610 0,590 0,195 

2018 3,300 -0,310 -0,086 

2019 2,720 -0,580 -0,176 

2020 1,680 -1,040 -0,382 

9 

BBCA (BCA) 

2016 3,020 1,340 0,798 

2017 3,610 0,590 0,195 

2018 3,300 -0,310 -0,086 

2019 2,720 -0,580 -0,176 

2020 1,680 -1,040 -0,382 

10 

BBKP 
(BUKOPIN) 

2016 3,020 1,340 0,798 

2017 3,610 0,590 0,195 

2018 3,300 -0,310 -0,086 

2019 2,720 -0,580 -0,176 

2020 1,680 -1,040 -0,382 

11 

MEGA 
(MEGA) 

2016 3,020 1,340 0,798 

2017 3,610 0,590 0,195 

2018 3,300 -0,310 -0,086 

2019 2,720 -0,580 -0,176 

2020 1,680 -1,040 -0,382 

12 

PNBS (PANIN) 

2016 3,020 1,340 0,798 

2017 3,610 0,590 0,195 

2018 3,300 -0,310 -0,086 

2019 2,720 -0,580 -0,176 

2020 1,680 -1,040 -0,382 

13 

BVIC 
(VICTORIA) 

2016 3,020 1,340 0,798 

2017 3,610 0,590 0,195 

2018 3,300 -0,310 -0,086 

2019 2,720 -0,580 -0,176 

2020 1,680 -1,040 -0,382 

14 

BBTN (BTN) 

2016 3,020 1,340 0,798 

2017 3,610 0,590 0,195 

2018 3,300 -0,310 -0,086 

2019 2,720 -0,580 -0,176 

2020 1,680 -1,040 -0,382 
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NILAI TUKAR RUPIAH 

NO Kode Emiten Tahun Kurs Jual  
Kurs Beli      

Nilai Tukar 
rupiah 

1 

BDMN (Bank 
DANAMON) 

2016 
        
13.769,00  13.620,00 27.389,00 2 

                             
13.694,50  

2017 
        
13.609,00  14.690,00 28.299,00 2 

                             
14.149,50  

2018 
        
14.480,00  14.318,00 28.798,00 2 

                             
14.399,00  

2019 
        
17.170,00  13.768,00 30.938,00 2 

                             
15.469,00  

2020 
        
14.270,00  13.970,00 28.240,00 2 

                             
14.120,00  

2 

BNLI (Bank 
PERMATA) 

2016 
        
13.560,00  13.300,00 26.860,00 2 

                             
13.430,00  

2017 
        
13.775,00  13.325,00 27.100,00 2 

                             
13.550,00  

2018 
        
14.650,00  14.300,00 28.950,00 2 

                             
14.475,00  

2019 
        
14.125,00  13.775,00 27.900,00 2 

                             
13.950,00  

2020 
        
14.315,00  13.875,00 28.190,00 2 

                             
14.095,00  

3 

BNII (Bank BNI) 

2016 
        
13.400,00  13.320,00 26.720,00 2 

                             
13.360,00  

2017 
        
13.490,00  13.640,00 27.130,00 2 

                             
13.565,00  

2018 
        
14.590,00  14.340,00 28.930,00 2 

                             
14.465,00  

2019 
        
13.994,00  13.794,00 27.788,00 2 

                             
13.894,00  

2020 
        
14.575,00  13.726,00 28.301,00 2 

                             
14.150,50  

4 

BNGA (Bank 
MEGA) 

2016 
        
13.700,00  13.200,00 26.900,00 2 

                             
13.450,00  

2017 
        
13.775,00  13.325,00 27.100,00 2 

                             
13.550,00  

2018 
        
14.700,00  14.200,00 28.900,00 2 

                             
14.450,00  

2019 
        
14.020,00  13.750,00 27.770,00 2 

                             
13.885,00  

2020 
        
14.560,00  14.078,00 28.638,00 2 

                             
14.319,00  
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5 

BSIM (Bank SINAR 
MAS) 

2016 
        
13.375,00  13.241,00 26.616,00 2 

                             
13.308,00  

2017 
        
13.503,00  13.369,00 26.872,00 2 

                             
13.436,00  

2018 
        
13.772,00  13.350,00 27.122,00 2 

                             
13.561,00  

2019 
        
14.235,00  14.132,00 28.367,00 2 

                             
14.183,50  

2020 
        
14.100,00  13.750,00 27.850,00 2 

                             
13.925,00  

6 

BBRI   (BRI) 

2016 
        
13.505,00  13.365,00 26.870,00 2 

                             
13.435,00  

2017 
        
13.600,00  13.510,00 27.110,00 2 

                             
13.555,00  

2018 
        
14.520,00  14.380,00 28.900,00 2 

                             
14.450,00  

2019 
        
13.965,00  13.895,00 27.860,00 2 

                             
13.930,00  

2020 
        
14.183,00  13.153,00 27.336,00 2 

                             
13.668,00  

7 

BMRI (MANDIRI) 

2016 
        
13.500,00  13.300,00 26.800,00 2 

                             
13.400,00  

2017 
        
13.580,00  13.380,00 26.960,00 2 

                             
13.480,00  

2018 
        
14.456,00  14.200,00 28.656,00 2 

                             
14.328,00  

2019 
        
14.025,00  13.775,00 27.800,00 2 

                             
13.900,00  

2020 
        
14.300,00  13.950,00 28.250,00 2 

                             
14.125,00  

8 

BBNI BNI) 

2016 
        
13.560,00  13.310,00 26.870,00 2 

                             
13.435,00  

2017 
        
13.715,00  13.415,00 27.130,00 2 

                             
13.565,00  

2018 
        
14.540,00  14.380,00 28.920,00 2 

                             
14.460,00  

2019 
        
13.040,00  13.860,00 26.900,00 2 

                             
13.450,00  

2020 
        
14.275,00  13.875,00 28.150,00 2 

                             
14.075,00  

9 

BBCA (BCA) 

2016 

    
13.588,00  13.288,00 26.876,00 2 

                             
13.438,00  

2017 
        
13.574,00  13.524,00 27.098,00 2 

                             
13.549,00  

2018 
        
14.523,00  14.425,00 28.948,00 2 

                             
14.474,00  
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2019 
        
13.995,00  13.897,00 27.892,00 2 

                             
13.946,00  

2020 
        
14.290,00  13.990,00 28.280,00 2 

                             
14.140,00  

10 

BBKP (BUKOPIN) 

2016 
        
13.560,00  13.530,00 27.090,00 2 

                             
13.545,00  

2017 
        
13.580,00  13.500,00 27.080,00 2 

                             
13.540,00  

2018 
        
14.565,00  14.525,00 29.090,00 2 

                             
14.545,00  

2019 
        
13.970,00  13.930,00 27.900,00 2 

                             
13.950,00  

2020 
        
14.210,00  14.140,00 28.350,00 2 

                             
14.175,00  

11 

MEGA (MEGA) 

2016 
        
13.550,00  13.350,00 26.900,00 2 

                             
13.450,00  

2017 
        
13.750,00  13.450,00 27.200,00 2 

                             
13.600,00  

2018 
        
14.710,00  14.290,00 29.000,00 2 

                             
14.500,00  

2019 
        
14.210,00  13.690,00 27.900,00 2 

                             
13.950,00  

2020 
        
15.240,00  14.560,00 29.800,00 2 

                             
14.900,00  

12 

PNBS (PANIN) 

2016 
        
13.470,00  13.441,00 26.911,00 2 

                             
13.455,50  

2017 
        
13.569,00  13.550,00 27.119,00 2 

                             
13.559,50  

2018 
        
14.585,00  14.540,00 29.125,00 2 

                             
14.562,50  

2019 
        
13.962,00  13.933,00 27.895,00 2 

                             
13.947,50  

2020 
        
14.110,00  14.080,00 28.190,00 2 

                             
14.095,00  

13 

BVIC (VICTORIA) 

2016 
        
13.850,00  13.450,00 27.300,00 2 

                             
13.650,00  

2017 
        
13.567,00  13.232,00 26.799,00 2 

                             
13.399,50  

2018 
        
13.750,00  13.505,00 27.255,00 2 

                             
13.627,50  

2019 
        
13.882,00  13.550,00 27.432,00 2 

                             
13.716,00  

2020 
        
14.050,00  13.750,00 27.800,00 2 

                             
13.900,00  

14 
BBTN (BTN) 

2016 
        
13.450,00  13.032,00 26.482,00 2 

                             
13.241,00  
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2017 
        
13.624,00  13.499,00 27.123,00 2 

                             
13.561,50  

2018 
        
14.637,00  14.487,00 29.124,00 2 

                             
14.562,00  

2019 
        
14.028,00  13.893,00 27.921,00 2 

                             
13.960,50  

2020 
        
14.308,00  13.958,00 28.266,00 2 

                             
14.133,00  
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TINGKAT SUKU BUNGA 

No 
Kode 

Emiten 
Tahun 

BI Rate 
(%) 

1 

BDMN (Bank 
DANAMON) 

2016 4,75 

2017 4,25 

2018 6 

2019 5,25 

2020 4,25 

2 

BNLI (Bank 
PERMATA) 

2016 4,75 

2017 4,25 

2018 6 

2019 5,25 

2020 4,25 

3 

BNII (Bank 
BNI) 

2016 4,75 

2017 4,25 

2018 6 

2019 5,25 

2020 4,25 

4 

BNGA (Bank 
MEGA) 

2016 4,75 

2017 4,25 

2018 6 

2019 5,25 

2020 4,25 

5 

BSIM (Bank 
SINAR MAS) 

2016 4,75 

2017 4,25 

2018 6 

2019 5,25 

2020 4,25 

6 

BBRI   (BRI) 

2016 4,75 

2017 4,25 

2018 6 

2019 5,25 

2020 4,25 

7 
BMRI 

(MANDIRI) 

2016 4,75 

2017 4,25 

2018 6 
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2019 5,25 

2020 4,25 

8 

BBNI BNI) 

2016 4,75 

2017 4,25 

2018 6 

2019 5,25 

2020 4,25 

9 

BBCA (BCA) 

2016 4,75 

2017 4,25 

2018 6 

2019 5,25 

2020 4,25 

10 

BBKP 
(BUKOPIN) 

2016 4,75 

2017 4,25 

2018 6 

2019 5,25 

2020 4,25 

11 

MEGA 
(MEGA) 

2016 4,75 

2017 4,25 

2018 6 

2019 5,25 

2020 4,25 

12 

PNBS (PANIN) 

2016 4,75 

2017 4,25 

2018 6 

2019 5,25 

2020 4,25 

13 

BVIC 
(VICTORIA) 

2016 4,75 

2017 4,25 

2018 6 

2019 5,25 

2020 4,25 

14 

BBTN (BTN) 

2016 4,75 

2017 4,25 

2018 6 

2019 5,25 

2020 4,25 
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ISSI 

No Kode Emiten Tahun 
Harga Saham 
Waktu Dasar 

Harga Saham 
Sekarang     

ISSI 

1 

BDMN (Bank 
DANAMON) 

2016 3.610 3.710 0,97304582 100% 0,97304582 

2017 7.075 6.950 1,01798561 100% 1,01798561 

2018 7.550 7.600 0,99342105 100% 0,99342105 

2019 4.050 3.950 1,02531646 100% 1,02531646 

2020 3.220 3.140 1,02547771 100% 1,02547771 

2 

BNLI (Bank 
PERMATA) 

2016 550 555 0,99099099 100% 0,99099099 

2017 600 625 0,96000000 100% 0,96000000 

2018 620 625 0,99200000 100% 0,99200000 

2019 1.260 1.265 0,99604743 100% 0,99604743 

2020 3.070 3.020 1,01655629 100% 1,01655629 

3 

BNII (Bank BNI) 

2016 342 340 1,00588235 100% 1,00588235 

2017 268 264 1,01515152 100% 1,01515152 

2018 204 206 0,99029126 100% 0,99029126 

2019 208 206 1,00970874 100% 1,00970874 

2020 370 346 1,06936416 100% 1,06936416 

4 

BNGA (Bank 
MEGA) 

2016 825 845 0,97633136 100% 0,97633136 

2017 1.350 1.350 1,00000000 100% 1,00000000 

2018 925 915 1,01092896 100% 1,01092896 

2019 985 965 1,02072539 100% 1,02072539 

2020 1.040 995 1,04522613 100% 1,04522613 

5 

BSIM (Bank 
SINAR MAS) 

2016 870 870 1,00000000 100% 1,00000000 

2017 870 880 0,98863636 100% 0,98863636 

2018 550 550 1,00000000 100% 1,00000000 

2019 535 585 0,91452991 100% 0,91452991 

2020 500 505 0,99009901 100% 0,99009901 

6 

BBRI   (BRI) 

2016 11.650 11.675 0,99785867 100% 0,99785867 

2017 3.630 3.640 0,99725275 100% 0,99725275 

2018 3.660 3.660 1,00000000 100% 1,00000000 

2019 4.430 4.400 1,00681818 100% 1,00681818 

2020 4.180 4.170 1,00239808 100% 1,00239808 

7 BMRI 
(MANDIRI) 

2016 11.575 11.575 1,00000000 100% 1,00000000 

2017 7.950 8.000 0,99375000 100% 0,99375000 
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2018 7.275 7.375 0,98644068 100% 0,98644068 

2019 7.750 7.675 1,00977199 100% 1,00977199 

2020 6.425 6.325 1,01581028 100% 1,01581028 

8 

BBNI BNI) 

2016 5.475 5.525 0,99095023 100% 0,99095023 

2017 9.925 9.900 1,00252525 100% 1,00252525 

2018 8.800 8.800 1,00000000 100% 1,00000000 

2019 7.925 7.850 1,00955414 100% 1,00955414 

2020 6.300 6.175 1,02024291 100% 1,02024291 

9 

BBCA (BCA) 

2016 15.350 15.500 0,99032258 100% 0,99032258 

2017 21.525 21.925 0,98175599 100% 0,98175599 

2018 25.975 26.000 0,99903846 100% 0,99903846 

2019 33.475 33.425 1,00149589 100% 1,00149589 

2020 33.825 33.850 0,99926145 100% 0,99926145 

10 

BBKP 
(BUKOPIN) 

2016 650 640 1,01562500 100% 1,01562500 

2017 580 590 0,98305085 100% 0,98305085 

2018 270 272 0,99264706 100% 0,99264706 

2019 224 224 1,00000000 100% 1,00000000 

2020 610 575 1,06086957 100% 1,06086957 

11 

MEGA (MEGA) 

2016 2.550 2.550 1,00000000 100% 1,00000000 

2017 3.270 3.340 0,97904192 100% 0,97904192 

2018 4.900 4.900 1,00000000 100% 1,00000000 

2019 680 6.350 0,10708661 100% 0,10708661 

2020 7.000 7.200 0,97222222 100% 0,97222222 

12 

PNBS (PANIN) 

2016 121 120 1,00833333 100% 1,00833333 

2017 68 65 1,04615385 100% 1,04615385 

2018 50 50 1,00000000 100% 1,00000000 

2019 50 50 1,00000000 100% 1,00000000 

2020 87 83 1,04819277 100% 1,04819277 

13 

BVIC 
(VICTORIA) 

2016 108 107 1,00934579 100% 1,00934579 

2017 238 236 1,00847458 100% 1,00847458 

2018 162 190 0,85263158 100% 0,85263158 

2019 92 84 1,09523810 100% 1,09523810 

2020 122 114 1,07017544 100% 1,07017544 

14 

BBTN (BTN) 

2016 1.770 1.740 1,01724138 100% 1,01724138 

2017 3.520 3.570 0,98599440 100% 0,98599440 

2018 2.570 2.540 1,01181102 100% 1,01181102 

2019 2.150 2.120 1,01415094 100% 1,01415094 

2020 1.770 1.725 1,02608696 100% 1,02608696 
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LAMPIRAN 2 Rata-ratatahunan 14 perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rata-rata Tahunan 14 Perusahaan     Rata-rata 

5 5ahun 2016 2017 2018 2019 2020 

Tingkat 

Inflasi 0,73361 0,19536 -0,08587 -0,17576 -0,38235 0,05700 

NilaiTukar 

Rupiah 

(ribuan) 13,4494 13,5757 14,3471 14,0094 14,1300 13,90233 

Tingkat 

SukuBunga 4,75000 4,25000 6,00000 5,25000 4,25000 4,90000 

ISSI 0,99828 0,99713 0,98780 0,94360 1,02586 0,99053 
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Lampiran 3 HASIL ANALISIS REGRESI 

 

Dependent Variable: ISSI  

Method: Panel Least Squares  

Date: 12/16/21   Time: 14:10  

Sample: 2016 2020   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 14  

Total panel (balanced) observations: 70 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.034710 0.640999 0,054150 0.9570 

INFLA 0.054879 0.045361 1,209828 0.2317 

NTR 0.842666 0.400579 2,103620 0.0382 

SB -0.084664 0.023784 -3,559704 0.0059 

     
     R-squared 0.467984     Mean dependent var 0.991143 

Adjusted R-squared 0.346998     S.D. dependent var 0.111726 

S.E. of regression 0.109069     Akaike info criterion -1.386159 

Sum squared resid 0.630492     Schwarz criterion -0.840096 

Log likelihood 65.51558     Hannan-Quinn criter. -1.169256 

F-statistic 12.12675     Durbin-Watson stat 2.203724 

Prob(F-statistic) 0.00001    
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UJiAsumsiKLasik 

UJI NORMALITAS DATA 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2016 2020

Observations 70

Mean       2.00e-18

Median  -0.000981

Maximum  0.212204

Minimum -0.664221

Std. Dev.   0.095591

Skewness  -4.505774

Kurtosis   35.11788

Jarque-Bera  3245.568

Probability  0.000000


 

 

Multikolinieritas 

Correlation 

 INFLA NTR SB 

INFLA 1 -0.632919 -0.116844 

NTR -0.632919 1 0.459291 

SB -0.116844 0.459291 1 

 

Heteroskedastisitas 

Dependent Variable: RESABS  

Method: Panel Least Squares  

Date: 12/16/21   Time: 15:21  

Sample: 2016 2020   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 14  

Total panel (balanced) observations: 70 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.246010 0.451167 0.545276 0.5874 
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INFLA -0.022293 0.034752 -0.641491 0.5234 

NTR -0.218472 0.350778 -0.622820 0.5355 

SB 0.020398 0.018306 1.114286 0.2692 

     
     R-squared 0.021108     Mean dependent var 0.040793 

Adjusted R-squared -0.023387     S.D. dependent var 0.086310 

S.E. of regression 0.087313     Akaike info criterion -1.983182 

Sum squared resid 0.503159     Schwarz criterion -1.854697 

Log likelihood 73.41139     Hannan-Quinn criter. -1.932146 

F-statistic 0.474385     Durbin-Watson stat 1.345197 

Prob(F-statistic) 0.701178    
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Makassar – 90221 Telp. (0411) 866972, Faxmile (0411) 865588; 

Mobile +62852-1112-2153 Email: galeriinvestasibei.unismuh@gmail.com 

 

Makassar, 03 November 2021 M 

28 Rabiul Awal 1443 H 

Nomor  : 186/GI-U/XI/2021 

Hal  : Jawaban Permohonan Penelitian   

 

Kepada Yth., 

Direktur Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Makassar 

Di 

 Tempat  

Assalamu’alaikum Wr Wb 

 

Sehubungan dengan surat dari Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 

Makassar, Nomor: 1119/PPs.MM/C.3-II/XI/1443/2021 Maka bersama ini 

disampaikan, hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa Galeri Investasi BEI-Unismuh Makassar bersedia untuk memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian: 

 Nama   : Sabaria  

 Stambuk  : 10502 17 012 19 

 Program Studi  : Magister Manajemen 

 Judul Penelitian : “Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah 

dan Tingkat Suku Bunga terhadap Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI)” 

2. Peneliti diwajibkan membuka Rekening Dana Nasabah (RDN) dan 

Administrasi di Galeri Investasi BEI-Unismuh Makassar.  

Demikian jawaban kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  

Fastabiqul khaerat, 

 

  

Pembina 

Galeri Investasi BEI-Unismuh Makassar 

 

 

 

Dr. A. Ifayani Haanurat, MM, CBC 

NBM: 857 606 
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