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ABSTRACT 

 
 This research examined the effect of macro variables which consist of interest 
rate, inflation, and exchange rate on stock return in Jakarta Stock Exchange. To examine 
this effect, some models are employed namely Classical Linier model, Autoregressive 
model, and Granger Causality model. The empirical result of this study indicate that the 
most efficient model is Granger Causality model. The conclusion of this study proved the 
theory that the macro variables effected the fluctuation of stock return. 
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A. PENDAHULUAN 
Pada awal mula penulisan literatur pasar efisien, pasar modal dikatakan efisien bila 

perubahan harga saham tidak dapat diprediksi atau random. Dengan kata lain, harga 
saham mengikuti model random walk, sehingga tidak mengherankan bila model random 
walk di sini hampir dipersepsikan identik dengan hipotesis pasar efisien.  

Harga saham yang bergerak secara random tersebut merupakan konsekuensi dari 
reaksi para investor yang rasional yang saling berkompetisi untuk mendapatkan informasi 
yang baru sebelum investor lain menemukan informasi tersebut untuk pengambilan 
keputusan membeli atau menjual saham di pasar modal.  Jika harga saham ditentukan 
secara rasional maka hanya informasi yang baru saja, yang menyebabkan harga saham 
berubah. Informasi lama telah terefleksikan pada harga saham, sehingga dengan 
mengasumsikan berlakunya constant equilibrium expected return sepanjang waktu, bila 
harga saham di masa datang dapat diprediksi dengan informasi terdahulu, maka dapat 
dikatakan bahwa pasar modal tersebut tidak efisien. Prediktabilitas harga saham dalam 
hal ini mencerminkan informasi terdahulu yang belum terefleksikan pada harga saham.  
 Banyak studi yang membuktikan secara empiris bahwa return saham jangka 
pendek dan jangka panjang dapat diprediksi dengan menggunakan beberapa variabel 
pasar dan tingkat bunga [Fama dan Schwert (1977) yang menguji  tingkat bunga jangka 
pendek]; [Keim dan Stambaugh (1986) yang menguji spread antara high-risk corporate 
bond yield dan tingkat bunga jangka pendek]; [Campbell (1987) yang menguji spread 
antara tingkat bunga jangka panjang dan pendek]; [French, Schwert dan Stambaugh 
(1987) yang menguji volatilitas saham]; penelitian sejenis ini pernah dilakukan oleh 
Muradaglu, Taskin, dan Bigan (2001) yang menguji Kausalitas antara return saham  
dengan variabel makro di emerging market. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, 
penelitian ini akan menggunakan data return saham di emerging market, yakni di Bursa 
Efek Jakarta. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melanjutkan dan mengeksplorasi lebih 
lanjut penelitian mengenai prediktabilitas dari return saham, dengan menggunakan faktor 
prediktif berupa variabel makro ekonomi yaitu, tingkat bunga, tingkat inflasi, dan kurs 
valuta asing.  Penelitian ini mendasarkan pada penemuan-penemuan terdahulu tentang 
pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap prediktabilitas return saham di developed 
market.   

Penelitian ini akan menyediakan bukti empiris mengenai prediktabilitas return 
saham dengan menggunakan variabel makro ekonomi yaitu tingkat bunga, inflasi, dan 
kurs valuta asing, dengan menggunakan data return saham perusahaan yang listed di 
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Bursa Efek Jakarta (BEJ).  Metodologi yang digunakan tidak mengacu pada satu model 
tertentu, tetapi akan menggunakan beberapa model, yang kemudian akan dipilih model 
yang paling tepat dan efisian.  

Penggunaan metodologi tersebut, dilandasi pada pertimbangan bahwa teori dan 
model baku yang berkembangan, kebanyakan untuk developed market. Padahal Bursa 
Efek Jakarta adalah merupakan emerging market, sehingga jika hasil penelitian dengan 
pendekatan satu model tidak selaras dengan teori yang sudah baku, belum tentu teori 
tidak berlaku. Ada kemungkinan pendekatan model yang kurang tepat (kurang 
mencerminkan perilaku investor di BEJ), pengambilan sampel yang kurang cocok, 
ataupun perilaku data yang kurang memenuhi syarat untuk membangun sebuah model. 
Oleh karena itu pendekatan beberapa model diharapkan dapat menjawab apa yang 
dihipotesiskan teori, dengan tanpa melakukan simplifikasi. Adapun model yang akan 
dikembangkan meliputi model klasik, model auto regressive, dan model kausalitas 
Granger.  
 

B. TEORI DAN LITERATUR 
B1.  Pasar Efisien 
 Fama mengkategorikan hipotesis pasar efisien menjadi tiga bentuk yakni pasar 
efisien lemah, pasar efisien setengah kuat, dan pasar efisien sangat kuat. Hipotesis pasar 
efisien bentuk lemah ini menyatakan bahwa harga saham telah merefleksikan seluruh 
informasi terdahulu/historis. Bentuk setengah kuat menyatakan bahwa seluruh informasi 
yang telah terpublikasi terefleksi pada harga saham. Sedang bentuk kuat menyatakan 
bahwa harga saham merefleksikan seluruh informasi termasuk pula inside information. 
 Penelitian yang menyediakan bukti empiris mengenai prediktabilitas return 
saham secara time-series dengan menggunakan informasi terdahulu berkaitan erat dengan 
pembuktian hipotesis pasar efisien bentuk lemah.  Namun demikian perlu diketahui 
bahwa meskipun return saham tersebut terbukti dapat diprediksi dengan menggunakan 
informasi historis, tidak serta merta dapat diklaim bahwa pasar modal tidak efisien.  
Terdapat kontroversi diantara para akademisi tentang prediktabilitas return saham secara 
time-series ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa predikatabilitas return saham ini 
membuktikan keadaan pasar yang tidak efisien.  Pendapat kedua mengatakan bahwa bukti 
tersebut menunjukkan adanya time varying equilibrium expected return. 
 Fama (1970, 1976) memperjelas persepsi tersebut bahwa asumsi constant 
equilibrium expected return sepanjang waktu yang selalu melekat pada hipotesis pasar 
efisien tidak selalu berlaku, meskipun asumsi ini hampir berlaku secara konsisten pada 
pengujian hipotesis pasar efisien. Terlepas dari kontroversi yang terjadi diantara para 
akademisi, penelitian ini akan melakukan pengujian mengenai prediktabilitas dari return 
saham secara time-series  dengan menggunakan variabel makro ekonomi  yaitu tingkat 
bunga, inflasi, dan kurs valuta asing.     
      
B2. Faktor Makro Ekonomi dan Return Saham 

Secara teori, banyak terdapat indikator yang dapat mengukur variabel makro, 
termasuk didalamnya indikator politik ekonomi. Namun demikian dari sekian banyak 
indikator yang cukup lazim digunakan untuk memprediksi fluktuasi saham adalah 
variabel yang secara langsung dikendalikan melalui kebijakan moneter  dengan 
mekanisme transmisi melalui pasar keuangan (Bank Indonesia, 2004).  Variabel-variabel 
tersebut meliputi tingkat bunga, laju inflasi, dan kurs valuta asing. 

Para ekonom seringkali menghubungkan kebijakan moneter melalui peningkatan 
(penurunan) tingkat bunga dengan peningkatan (penurunan) aktivitas ekonomi. Dalam 
literatur Financial Economic banyak dibahas mengenai pengaruh perubahan pada tingkat 
diskonto (biaya modal) pada return saham. Salah satu penyebab perubahan tingkat 
diskonto (biaya modal) adalah perubahan tingkat bunga. Beberapa penelitian terdahulu 
mendokumentasikan adanya pengaruh perubahan tingkat bunga jangka pendek pada 
return saham [Asprem (1989), Cecchetti et al. (2000), Conover (1999a, b) dalam Durham 
(2000)]. Perubahan kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar modal melalui 
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perubahan yang terjadi pada pengeluaran konsumsi dan investasi.  Penurunan pada 
tingkat bunga akan mendorong pengeluaran konsumsi dan investasi yang selanjutnya 
akan meningkatkan harga saham  [Modigliani (1971) dalam Durham (2000)].  
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dihipotesiskan bahwa: 
H1: Terdapat pengaruh negatif  tingkat bunga jangka pendek pada return saham 
Arbitrage Pricing Theory mengemukakan bahwa return saham dipengaruhi oleh beberapa 
faktor risiko. Salah satu risiko yang mempengaruhi perubahan pada return saham adalah 
perubahan tingkat inflasi yang tidak diantisipasi sebelumnya (unanticipated inflation) 
[Berry et al. (1988)].  Kenaikan laju inflasi yang tidak diantisipasi tersebut akan 
meningkatkan harga barang dan jasa, sehingga konsumsi akan menurun. Selain itu 
kenaikan harga faktor produksi juga akan meningkatkan biaya modal perusahaan.  
Sehingga pengaruh dari kenaikan laju inflasi yang tidak diantisipasi tersebut akan 
menurunkan harga saham. Dari penjelasan ini dapat dihipotesiskan bahwa: 
H2: Terdapat pengaruh negatif dari  perubahan tingkat inflasi yang tidak diantisipasi 

sebelumnya pada return saham. 
Bukti empiris lain menunjukkan bahwa, disamping tingkat inflasi dan tingkat bunga, 
variabel makro yang biasanya mempengaruhi return saham adalah kurs valuta asing, 
sebagai cerminan fluktuasi pasar valuta asing. Pengaruh variabel ini dapat dijelaskan 
melalui mekanisme term of trade. Geske and Roll (1983) dalam Moradoglu (2001) 
menjelaskan bahwa depresiasi mata uang domestik akan meningkatkan volume ekspor. 
Bila permintaan pasar internasional cukup elastis, hal ini akan meningkatkan cash flow 
perusahaan domestik, kemudian meningkatkan harga saham. Meningkatnya harga saham 
ini berarti meningkatkan return saham. Berdasarkan uraian ini, maka dapat dihipotesiskan 
bahwa: 
H3: Terdapat pengaruh negatif dari perubahan tingkat kurs  mata uang domestik pada 

return saham. 
 

C. MODEL DAN DATA 
C1. Model Dasar 

Untuk mencapai tujuan penelitian seperti yang telah dikemukakan di depan, yaitu 
melihat pengaruh faktor dan variabel makro terhadap return saham, akan digunakan 
model dasar yang digunakan sebagai acuan model empiris, yaitu: 
Ret=f(Int, Inf, Kurs)………………………………….(1)  
Keterangan,  Ret  :  Return  saham 
  Int :  Tingkat bunga jangka pendek 

     Inf  :  Laju inflasi 
         Kurs :  Kurs valuta asing 

Dari model tersebut, bila ditulis dalam bentuk persamaan linier: 

 
C.2. Model Autoregressive 

Hubungan antar variabel ekonomi,  sering ditemui adanya kelambanan, karena 
menyangkut perilaku manusia (Sugiyanto, 1996). Hal ini tentunya juga dapat terjadi 
dalam hubungan antara variabel makro terhadap fluktuasi return saham. Jika ada 
perubahan variabel makro, belum tentu dengan serta merta akan mengubah return saham. 
Kadang-kadang untuk melihat pengaruhnya diperlukan waktu penyesuaian atau 
kelambanan. Secara teori timbulnya kelambanan semacam ini disebabkan oleh tiga 
faktor, yaitu faktor psikologis, faktor kelembagaan, dan faktor teknologi (Gujarati, 1998). 
Adanya kelambanan ini akan mengakibatkan, regresi linier saja sering tidak bisa 
menjawab apa yang dikehendaki teori. 

Model yang dapat mengantisipasi adanya kelambanan ini  antara lain adalah 
model autoregressive dan model distributed lag. Oleh karena hal tersebut, maka dalam 
penelitian ini, akan dikembangkan menjadi model autoregressive dengan mangacu pada 
model dasar tersebut. Bentuk model autoregressive yang akan digunakan adalah sesuai 
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dengan yang dikembangkan Koyck, Adaptive Expectation, maupun Partial Adjustment 
Model, yang memiliki bentuk persamaan sebagai berikut: 

 
Rett-1 diasumsikan sebagai cerminan faktor kelambanan dari semua variabel independen, 
yang diasumsikan sama dengan Rett-1. Nilai β4 (koefisien variabel kelambanan) bisa 
positif maupun negatif. 
 
C.3. Model Kausalitas Granger 

Disamping model autoregressive dalam penelitian ini juga akan dikembangkan 
model Kausalitas Granger dengan pendekatan model Vector  Autoregressive (VAR). 
Model ini pernah dikembangkan oleh Tsoukalas and Sill (1999), dengan melihat 
hubungan antara return dengan variabel makro.   

Model kausalitas (Arief, 1993; hal. 152-154) pada prinsipnya mendasarkan pada 
anggapan bahwa dalam realitas ekonomi model regresi linier antara variabel independen 
terhadap variabel dependen tidak dapat dipastikan mengandung pengertian bahwa 
variabel dependen secara kausal betul-betul ditentukan oleh variabel independen secara 
sepihak. Ada kemungkinan dalam satu model persamaan, variabel dependen ditentukan 
oleh variabel independen, tetapi sebaliknya variabel independen juga ditentukan oleh 
variabel dependen.  

Dengan mengacu pada pengertian tersebut, maka dalam penelitian ini akan 
dikembangkan model Granger untuk menguji arah, apakah secara statistik variabel makro 
lebih mempengaruhi return saham, ataukah return saham mempengaruhi variabel makro. 
Sesuai dengan bentuk umum dari model Granger, maka model akan dikembangkan 
dengan pendekatan VAR. Bentuk teknis dari model Granger tersebut adalah sebagai 
berikut: 
 

 
Keterangan : Ret : 

Return saham 
      X : Int, Inf, atau Kurs 

 
C.4. Pendekatan Kointegrasi dan Uji Akar Unit 

Dasar berpijak dari analisis ekonometri adalah stasioneritas data. Apabila dasar 
berpijak ini diabaikan maka regresi yang dihasilkan akan semrawut (lancung). Variabel 
ekonomi jarang sekali yang datanya stasioner (Insukindro, 1990), oleh karena itu maka 
sebelum model autoregressive dan model Granger tersebut dikembangkan, harus ada 
jaminan terlebih dahulu bahwa data yang digunakan adalah stasioner. 

Untuk melihat stasionaritas data, dalam penelitian ini akan digunakan uji akar-
akar unit dan pendekatan kointegrasi. Uji akar unit dimaksudkan untuk menguji apakah 
koefisien tertentu dari model autoregressive yang ditaksir memiliki nilai satu atau tidak. 
Metoda pengujian yang dilakukan akan menggunakan uji DF (Dickey-Fuller) dan ADF 
(Augmented Dickey-Fuller) (Arif, 1993). Adapun model yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 
 
 
 

 Uji Kointegrasi, merupakan kelanjutan dari uji akar unit. Tujuan utama dari uji 
ini, adalah untuk melihat apakah residual regresi kointegrasi stasioner. Untuk melakukan 
uji ini, himpunan variabel yang digunakan harus memiliki derajat integrasi yang sama. 
Untuk mengujinya akan dugunakan uji CRDW (Cointegration Regression Durbin 
Watson), DF (Dickey Fuller), dan ADF (Augmented Dickey Fuller).  Sebetulnya terdapat  
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tujuh kriteria uji kointegrasi, tetapi tiga uji tersebut adalah yang banyak disukai 
(Insukindro, 1994) 

Untuk menghitung CRDW, DF, dan ADF, ditaksir regresi Kointegrasi dengan 
anggapan return, tingkat bunga, inflasi, dan kurs memiliki derajat integrasi yang sama. 
Dari regresi tersebut, residual (error) yang dihasilkan, kemudian dibuat regresi dengan 
metode OLS, dengan model sebagai berikut: 

 
C.5. Data dan Pengukuran Variabel 

Dalam riset ini, data  return, tingkat bunga, inflasi, dan kurs yang akan 
digunakan untuk melakukan estimasi adalah data time series bulanan dengan mengambil 
sampel mulai tahun 1998 sampai dengan 2003. Jumlah data  yang digunakan sebanyak 72  
data. Pengambilan periode sampel ini didasari pada kondisi spesifik perekonomian 
Indonesia. 

Semua data yang diambil adalah data sekunder. Sumber pengambilan data, dari 
dua sumber utama yaitu, Bank Indonesia untuk variabel makro, dan Bursa Efek Jakarta 
untuk variabel return saham. Dalam proses pengambilan data untuk estimasi, masing-
masing variabel yang digunakan diukur dengan: 
a. Return saham = (IHSGt - IHSGt-1)/IHSGt-1,  di mana IHSGt adalah harga pasar 

saham pada akhir bulan t dan IHSGt-1 adalah harga pasar saham pada akhir bulan t-
1. 

b. Interest adalah tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tahunan yang 
dikeluarkan tiap bulan. Tingkat bunga ini diharapkan dapat mewakili tingkat bunga 
secara umum karena kenyataannya tingkat bunga yang berlaku di pasar (yang 
ditetapkan perbankan Indonesia) fluktuasinya mengikuti SBI. 

c. Inflasi adalah Indeks Harga Konsumen bulanan. Indeks yang diambil adalah indeks 
nasional agar selaras dengan data-data yang lain. 

d. Kurs adalah kurs tengah Dollar Amerika.   
 

D. HASIL ESTIMASI 
Hasil estimasi dari model  yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
 

D1. Model Linier Klasik 
Model dasar yang digunakan untuk membuktikan hipotesis adalah seperti yang 
ditunjukkan dalam persamaan (1) dengan persamaan regresi dalam persamaan (2). Hasil 
estimasi dari persamaan (2) tersebut ditunjukkan dalam tabel 1 
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Tabel 1: Hasil Estimasi Model Linier Klasik 
Variabel Koefisien Regresi T statistik Signifikan 
Konstanta  0,07266  0,824 0,413 
Int -0,000337 -0,350 0,727 
Inf -0,000692 -0,102 0,919 
Kurs -0,00000574 -0,565 0,574 
 
R2                 :  0,014                                                               
F statistik      :  0,318 
DW         : 1,598  

(Catatan: DW statistik untuk n=72, α 5% dU dan dLadalah 1,525 dan  1,703) 
 
Dari hasil estimasi persamaan regresi klasik menunjukkan bahwa pengaruh semua 
variabel makro, yaitu tingkat bunga, inflasi, dan kurs tidak ada yang signifikan, namun 
semua memiliki tanda yang negatif sesuai dengan teori dan hipotesis yang diajukan. Nilai 
R2  dan nilai F cukup rendah, selaras dengan nilai t yang cukup rendah pula. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa  persamaan regresi klasik ini tidak lancung, tetapi tidak efisien 
dalam membuktikan teori. 

Secara ekonometri, model ini juga kurang efisien. Bila dilihat dari uji asumsi 
klasik model ini tidak lolos dalam uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, maupun 
multikolinieritas. Nilai DW 1,598 berarti terletak pada posisi tidak bisa mengambil 
keputusan, atau pada posisi meragukan. Dengan pendekatan Rank Spearman Error, 
model ini memiliki heteroskedastisitas yang signifikan, dan terjadi multikolinier antara 
tingkat bunga dengan inflasi, kurs dan tingkat bunga maupun kurs dengan inflasi. 
Konsekuensinya, model ini tidak bisa digunakan sebagai alat prediksi dan hubungan antar 
variabel di dalamnya kurang bisa dipertanggungjawabkan secara ekonometri untuk 
mengambil kesimpulan terhadap hipotesis yang diajukan. 

 
D2. Uji Stasioneritas Data  

Untuk membuktikan ketidakefisienan model klasik tersebut lebih disebabkan 
oleh model atau oleh perilaku data, maka perlu dilihat apakah data yang dipergunakan 
untuk estimasi stasioner, sehingga tidak menghasilkan regresi yang lancung (semrawut). 
Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam penelitian ini dilakukan dengan uji akar unit 
dan uji derajat integrasi. Uji stasioneritas ini dilakukan baik terhadap data maupun error 
hasil persamaan regresi. 

Bentuk persamaan untuk melakukan uji akar unit digunakan persamaan (5) 
untuk DF dan persamaan (6) untuk ADF. Untuk melakukan uji ini digunakan 4 kontrol 
lag  karena data yang dipergunakan (n) sebanyak 72. Hasil pengujian tersebut dapat 
dilihat pada tabel 2 berikut: 
 
 Tabel 2: Hasil Uji Akar-akar Unit Variabel Pengamatan                               
Variabel Nilai DF Nilai ADF 
Return -3,270 -3,285 
Interest -3,238                                     -3,026 
Inflasi -4,461 -3,582 
Kurs -2,078 -2,061 

(Catatan: Nilai DF dan ADF tabel untuk n=72, α 5% adalah 2,93 dan 3,50) 
 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa semua data stasioner pada derajat ke-0 atau 
pada I(0), kecuali variabel kurs. Nilai DF maupun ADF untuk variabel return, tingkat 
bunga, dan inflasi lebih besar dari DF dan ADF tabel pada α 5%. Sedangkan untuk 
variabel kurs, tidak lolos baik untuk nilai DF maupun ADF nya. Untuk itu perlu diuji 
pada derajat berikutnya atau pada derajat-1 atau I(1). Hasil pengujian pada derajat 1 dapat 
dilihat pada tabel 3 berikut: 
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Tabel 3: Hasil Uji Derajat Integrasi Variabel Pengamatan 
Variabel Nilai DF Nilai ADF 
Return -7,045 -7,088 
Interest -3,410 -3,641 
Inflasi -4,314 -4,695 
Kurs -8,599 -8,690 

 
Dari tabel tersebut dapat ditunjukkan bahwa data untuk semua variabel sudah 

stasioner. Untuk memperkuat hasil pengujian di atas, dilakukan pula pengujian terhadap 
stasioneritas residual dengan pendekatan DF dan ADF. Selain itu juga dilihat nilai 
CRDW, yaitu nilai DW untuk regresi yang berkointegrasi. Untuk melakukan pengujian 
DF dan ADF terhadap nilai residual, digunakan persamaan (7) dan (8) sedangkan untuk 
CRDW digunakan persamaan regresi linier klasik atau persamaan (2). Adapun hasil 
perhitungan ke-tiga uji ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
 

Tabel 4: Hasil Perhitungan Nilai CRDW, DF, dan ADF 
Besaran Nilai hitung 
CRDW  1,598 
DF -7,196* 
ADF -5,889* 

 (Catatan: Nilai CRDW tabel untuk n=72, α 5% adalah dU dan dL adalah  1,448 dan 1,618) 
 

Hasil pengujian terhadap stasioneritas data, baik menggunakan uji akar-akar unit, 
uji derajat integrasi maupun uji stasioneritas terhadap residualnya, menunjukkan bahwa 
data dari semua variabel yang digunakan untuk mengestimasi model yang diajukan 
adalah stasioner. Pada dasarnya pengujian stasioneritas ini cukup mendukung apa yang 
dihasilkan dalam regresi linier klasik, yaitu bahwa persamaan regresi pada dasarnya tidak 
lancung (semrawut). Sehingga dapat diduga bahwa ketidakefisienan model dalam 
menguji hipotesis kemungkinan besar disebabkan oleh model persamaan yang tidak tepat, 
karena tidak mampu mencerminkan perilaku pengambilan keputusan para pelaku pasar.  

 
D3. Model Autoregressive 

Karena adanya berbagai kelemahan pada model linier klasik, maka digunakan 
model autoregressive, yaitu dengan memasukkan unsur kelambanan. Model yang 
digunakan adalah Partial Adjustment Model dengan persamaan seperti yang ditunjukkan 
pada persamaan (3). Adapun hasil estimasinya dapat dilihat pada tabel 5 berikut: 
 
Tabel 5: Hasil Estimasi Partial Adjustment Model 
Variabel Koefisien Regresi T statistik 
Konstanta  0,02273  0,254 
Interest -0,0003646 -0,380 
Inflasi -0,00914 -1,263 
Kurs -0,00000124 -0,122 
Rt-1  0,208  1,652 
R2                      : 0,067                                                              
F statistik           : 0,188 
DW            : 1,949                                                                  

Dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa model Partial Adjustment Model mampu 
memperbaiki model linier klasik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai R 
yang berarti variabel autoregressive merupakan variabel penjelas yang perlu 
diperhatikan. Disamping itu, dengan menggunakan model ini nilai DW juga meningkat 
sehingga tidak terjadi autokorelasi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dengan 
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memasukkan variabel autoregressive, salah satu pelanggaran asumsi klasik yaitu 
Autokorelasi dapat dihindari. 

Meskipun model PAM mampu memperbaiki model linier dari sisi koefisien 
determinasi dan asumsi klasik, namun bila dilihat nilai t statistiknya menunjukkan bahwa 
tidak ada  satupun variabel yang signifikan dalam mempengaruhi return saham. Tetapi 
jika dilihat tanda dari masing-masing koefisien menunjukkan bahwa arah dari pengaruh 
variabel penjelas cukup selaras dengan teori.  

Dari temuan-temuan  diatas, maka dapat dikatakan bahwa meskipun sangat 
lemah, terdapat indikasi bahwa variabel autoregressive mempunyai pengaruh yang cukup 
berarti dalam perilaku pengambilan keputusan pelaku pasar saham. Oleh karena itu model 
ini perlu dikembangkan lebih lanjut untuk melihat arah hubungan antara variabel 
dependen dan independen. 

 
D4.   Model Kausalitas Granger 

Model kausalitas Granger  yang digunakan untuk estimasi adalah seperti yang 
ditunjukkan dalam persamaan (4). Hasil estimasi model ini ditunjukkan dalam tabel 5 
berikut: 
 
Tabel 5: Hasil Uji Kausalitas Granger Dengan Lag 1 Bulan dan 3 Bulan 

Time Lag 1 bulan Time Lag 3 bulan Regresi 
F statistik F statistik 

Ret-Int 1,227   3,693* 
Int-Ret 473,287** 517,600** 
Ret-Inf 2,810   3,855* 
Inf-Ret   52,036**   20,858** 

Ret-Kurs                1,203   2,198* 
Kurs-Ret   51,542**   18,195** 

(Catatan: ** sig. pada α=1%, dan * sig. pada  α=5%) 
Dari  tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat return saham dengan 
tingkat bunga, inflasi, dan kurs, memiliki pola yang beragam. Pada lag 1 bulan, pola 
hubungan antara variabel makro terhadap return saham memiliki pola yang searah dalam 
hal ini variabel makro mempengaruhi return saham. Hal ini bisa dilihat dari nilai F 
statistik dimana pengaruh return saham terhadap variabel makro tidak ada yang 
signifikan. Tetapi pada lag 3 bulan, pola ini berubah, dimana nilai F satatistik dari 
pengaruh return saham terhadap variabel makro baik tingkat bunga, inflasi, maupun kurs 
berubah menjadi signifikan pada α 5%. Pola ini berubah lagi untuk lag 1 tahun, yang 
secara rinci hasil ujinya dapat dilihat pada tabel 6 berikut: 
 
Tabel 6: Hasil Uji Kausalitas Granger Dengan Lag 1 Tahun 

Regresi F statistik 
Ret-Int                    1,379 
Int-Ret 376,106** 
Ret-Inf 1,070 
Inf-Ret     3,530** 

Ret-Kurs     2,407** 
Kurs-Ret   10,857** 

(Catatan: ** sig. pada α=1%) 
Dari tabel diatas, dapat ditunjukkan nilai F statistik dari pengaruh return saham terhadap 
tingkat bunga dan inflasi berubah menjadi tidak signifikan, sedangkan pengaruhnya 
terhadap kurs tetap signifikan. 
 

E. PEMBAHASAN 
Dari berbagai model yang telah dicoba, ternyata model kausalitas Granger yang 

paling efisien untuk menguji hipotesis yang diajukan. Meskipun tidak terjadi 
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kesemrawutan regresi, regresi linier klasik tidak cukup efisien untuk menguji hipotesis 
yang diajukan, karena tidak mampu memenuhi asumsi klasik yang standar. Jika dilihat 
dari stasioneritasnya, data dari variabel yang digunakan sebetulnya cukup stasioner, 
sehingga ketidakefisienan dari regresi linier klasik lebih disebabkan oleh model yang 
kurang mampu mencerminkan pola perilaku pengambilan keputusan pelaku pasar.  

Model autoregressive, ternyata mampu memperbaiki model linier klasik, 
meskipun kurang optimal. Ini berarti ada indikasi bahwa meskipun sangat lemah variabel 
autoregressive merupakan variabel yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. 
Hal ini sejalan dengan teori kelambanan dalam pembentukan model perilaku ekonomi, 
termasuk model  perilaku di pasar modal. 

Dari model Granger  yang sudah diuji, menunjukkan bahwa pengaruh dari 
variabel makro yang diamati terhadap return saham, memiliki  pola yang beragam. Untuk 
lag 1 bulan pengaruh tingkat bunga dan inflasi terhadap return saham  menunjukkan pola 
hubungan satu arah, dimana tingkat bunga dan inflasi mempengaruhi return saham. Pada 
lag 3 bulan, pola ini berubah, dimana arah pengaruh varibel ini menjadi dua arah, yaitu 
tingkat bunga dan inflasi mempengaruhi return saham, dan begitu sebaliknya. Ini berarti 
pada masa 1 bulan pelaku pasar modal mengambil informasi tingkat bunga dan inflasi 
sebagai variabel yang dipertimbangkan untuk dijadikan salah satu dasar pengambilan 
keputusan. Namun dalam masa 3 bulan perilaku di pasar modal justru mempengaruhi 
pasar uang domestik sehingga mempengaruhi tingkat bunga, dan dalam masa ini pula, 
apa yang terjadi di pasar modal mempengaruhi tingkat harga umum sehingga 
mempengaruhi laju inflasi. Namun demikian pada lag 1 tahun pola ini kembali lagi sesuai 
dengan pola lag 1 bulan, sehingga pola lag 3 bulan nampaknya hanya merupakan pola 
temporer. Ini berarti dalam jangka waktu yang relatif panjang pengambilan keputusan di 
pasar modal dipengaruhi oleh variabel makro tingkat bunga dan inflasi, dan dalam jangka 
waktu yang sangat pendek, dimana informasi belum tentu berjalan sempurna, 
pengambilan keputusan mendasarkan pada pola jangka panjang. 

Pola yang terjadi pada tingkat bunga dan inflasi tersebut agak berbeda dengan 
kurs valas. Pada kurs valuta asing untuk lag 1 bulan, dan lag 3 bulan mempunyai pola 
yang sama dengan variabel makro yang lain. Untuk lag satu bulan  pola hubungan antara 
return saham dan kurs satu arah dimana kurs mempengaruhi return saham, sedangkan 
untuk pola lag 3 bulan pola hubungannya dua arah. Pola hubungan dua arah ini tetap 
sama pada lag 1 tahun, dimana return saham mempengaruhi kurs secara signifikan, begitu 
sebaliknya pengaruh kurs terhadap return saham.   

Perbedaan pola hubungan antara tiga variabel makro ini nampaknya dipengaruhi 
oleh faktor perbedaan perilaku data. Untuk variabel tingkat bunga dan inflasi pada 
umumnya lebih banyak ditentukan oleh Bank Sentral yaitu melalui kebijakan SBI dan 
inflation targeting. Oleh karena itu pasar modal tidak bisa mempengaruhi dalam jangka 
panjang, tetapi hanya bersifat temporer. Hal ini agak berbeda dengan pasar valuta asing, 
dimana kurs dan harga saham mempunyai sifat yang sama-sama volatile dan tidak ada 
lembaga penentu yang lebih dominan (lembaga yang mengendalikan) sehingga hubungan 
timbal balik berlangsung dalam jangka panjang. 
 

F. SIMPULAN 
Kesimpulan menarik yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa ternyata 

variabel makro berpengaruh cukup signifikan terhadap fluktuasi harga saham, tetapi 
untuk mempengaruhinya dibutuhkan time lag antara 1 sampai 3 bulan. Berarti penelitian 
ini mendukung teori yang menyatakan bahwa variabel makro mempengaruhi return 
saham.  

Dari perilaku model yang sudah diuji,  menununjukkan bahwa model kausalitas 
Granger adalah yang paling efisien dibanding model-model lain yang diajukan. Ini 
berarti,  informasi masa lalu menjadi pertimbangan penting dengan arah yang cukup 
rasional. Hal ini selaras dengan teori model ekonometri, yang mengakomodasi adanya lag 
karena pengaruh psikologis, kelembagaan, dan teknologi. Di negara berkembang, pada 
umumnya faktor psikologis, kelembagaan, dan teknologi, kurang memadai untuk 
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mendukung pasar sehingga perubahan variabel makro tidak serta merta merubah return 
saham saat itu juga. Oleh karena itu untuk membuktikan hipotesis berdasarkan teori,  
penggunaan model linier klasik saja kemungkinan besar tidak cukup,  tetapi  perlu  
dilengkapi dengan model lain. 
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