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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan inflasi, suku 

bunga, dan nilai tukar, dan untuk menganalisis pengaruh inflasi, suku bunga dan 

nilai tukar terhadap Indeks Harga Saham JII secara simultan dan parsial.Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode verifikatif dengan 

analisis statistik parametrik yang digunakan berupa analisis korelasi, koefisien 

determinasi dan regresi dengan menggunakan SPSS 20. Pengujian hipotesis 

menggunakan uji F untuk simultan dan uji t untuk analisis parsial. Data dalam 

penelitian ini diperoleh dari data sekunder berupa data historis Indeks Harga 

Saham JII periode 2009-2012.Berdasarkan hasil pengolahan data, terdapat 

hubungan yang sangat kuat antara variabel inflasi, suku bunga dan nilai tukar 

rupiah secara bersama-sama dengan indeks harga saham JII sebesar 0.971. 

Sedangkan pengaruh variabel inflasi, suku bunga dan nilai tukar rupiah terhadap 

Indeks Harga Saham JII Index sebesar 94.20% dan sisanya 5.80% dipengaruhi 

oleh faktor lain.Pengujian hipotesis secara simultan diperoleh hasil bahwa 

inflasi,suku bunga dan nilai tukar diperoleh nilai Fhitung (239.27) lebih besar dari 

Ftabel (2.840), maka Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara 

simultan antara inflasi, suku bunga dan nilai tukar rupiah terhadap Indeks Harga 

Saham JII.Selanjutnya, terdapat hubungan yang rendah antara inflasi dengan 

Indeks Harga Saham JII  sebesar 0.376 dan Indeks Harga Saham JII dipengaruhi 

oleh inflasi sebesar 14.15%. Berdasarkan pengujian hipotesis, karena nilai thitung (-

14.617) lebih kecil dari nilai ttabel (2.015), maka Ho ditolak, artinya inflasi 

berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham JII. Hubungan antara suku 

bunga dengan Indeks Harga Saham JII adalah kuat dan berlawanan arah yaitu 

sebesar -0,862. Pengujian Hipotesis nilai thitung (-14,617) lebih kecil dari nilai ttabel 

(2,015) maka Ho ditolak artinya suku bunga berpengaruh signifikan terhadap 

Indeks Harga Saham JII.Hubungan Nilai Tukar dengan Indeks Harga Saham JII 

kuat dan berlawanan arah sebesar -0.795.Berdasarkan pengujian Hipotesis nilai 

thitung(-11.001) < nilai ttabel (2.015) maka Ho ditolak artinya nilai tukar 

berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham JII. 
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