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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi menjadi salah satu indikator yang paling 

sering dilihat untuk menilai baik atau buruk kondisi suatu negara. Banyak 

faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya faktor produksi, 

konsumsi, distribusi, investasi, keuangan dan lainnya. Namun, faktor yang 

paling sering disoroti dan sebagai tujuan utama paket kebijakan 

pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia adalah faktor 

keuangan khususnya investasi dengan mekanisme instrumen di dalamnya. 

Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi demi terciptanya 

kesejahteraan salah satunya tidak terlepas dari kegiatan investasi. Investasi 

adalah suatu komponen dari PDB (Produk Domestik Bruto) dengan rumus 

PDB = C + I + G + (X – M). Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi 

pada investasi non-residential (seperti pabrik dan mesin) dan investasi 

residential (rumah baru). Melihat faktor masa depan yang penuh dengan 

ketidakpastian membuat banyak orang mengalokasikan sebagian dananya 

untuk berinvestasi. Karena hakikatnya manfaat investasi akan diterima di 

masa mendatang. 

Berdasarkan pengelolaannya, investasi dibagi menjadi dua macam 

yaitu direct investment atau disebut investasi langsung dan indirect 

investment atau disebut dengan investasi tidak langsung. direct investment 

atau disebut investasi langsung adalah investasi penanaman modal 

biasanya dalam bentuk mendirikan perusahaan yang mana perusahaan 

tersebut dikelola langsung oleh investor tersebut dalam jangka panjang 

kemudian kerugian dan keuntungannya ditanggung sendiri sedangkan 

indirect investment atau disebut dengan investasi tidak langsung adalah 

investasi penanaman modal dalam bentuk membeli saham perusahaan 

tersebut yang sudah ada untuk mendapatkan keuntungan berupa deviden. 

Investasi pada zaman modern ini umumnya berbentuk investasi 

tidak langsung. Investasti tidak langsung ini ada beberapa cara, salah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Produk_Domestik_Bruto
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satunya yaitu melalui pasar modal. Pasar modal atau bursa efek adalah 

lembaga yang memfasilitasi berupa sistem pasar efek sehingga terjadinya 

pertemuan antara pihak penjual dan pembeli yang mana bertujuan untuk 

perdagangan efek (UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995). Kegiatan pada 

pasar modal adalah transaksi perdagangan efek pada pasar sekuritas dalam 

jangka waktu yang panjang. Transaksi tersebut dapat dilakukan didalam 

maupun diluar bursa atau disebut dengan over the counter. 

Salah satu investasi yang popular dan memiliki pengaruh besar 

pada perekonomian saat ini yang merupakan cerminan kondisi ekonomi 

suatu negara adalah investasi dalam bentuk saham. Investasi saham adalah 

penyertaan modal dalam bentuk pembelian saham sebagai bukti 

kepemilikan perusahaan yang mana bertujuan untuk meraih keuntungan. 

Keuntungan tersebut dapat berupa deviden berdasarkan jumlah 

peyertaannya dan berupa capital gain atau selisih harga jual beli di pasar 

saham/efek. Selain itu terdapat keuntungan lain yaitu control management. 

Control management disini adalah hak keterlibatan penentuan kebijakan 

terhadap perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi apabila telah mencapai 

jumlah kepemilikan saham mayoritas. Sebutan perusahaan yang 

berinvestasi saham adalah perusahaan induk atau disebut juga parent 

company, selain itu yang menerbitkan saham adalah perusahaan anak atau 

disebut juga subsidiary company. Hubungan antara keduanya adalah 

dengan sebutan perusahaan afiliasi atau disebut juga dengan 

parentsubsidiary affiliation. 

Konteks Indonesia yang menggunakan dual sistem ekonomi 

keuangan (syariah dan konvensional) terkait instrument investasi saham, 

saham syariah menjadi perhatian besar para pelaku dan ahli sehingga 

menarik untuk diketahui/diteliti dari pesatnya perkembangan sejak awal 

diresmikannya. Arti dari saham syariah itu sendiri adalah surat berharga 

yang diterbitkan perusahaan atau emiten yang memenuhi kriteria syariah 

atau sariah compliance yang mana sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwa DSN 
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No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum 

Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, dalam fatwa tersebut 

pada pasal 4 ayat 3 menerangkan bahwa saham syariah merupakan bentuk 

kepemilikan perusahaan sesuai dengan ketentuan pada pasal 3, terkecuali 

hak istimewa yang terdapat dalam saham tersebut (Kamil, dkk., 

2007:756). 

Saham syariah yang ada di Indonesia tidak dalam bentuk 

penamaan saham syariah dan non syariah,  namun tercatat dalam Daftar 

Efek Syariah (DES). Agar memudahkan dalam mengidentifikasi mana 

saham syariah dan tidak yaitu dalam bentuk indeks saham, salah satunya 

yang paling terkenal yaitu yaitu Jakarta Islamic Indeks (JII). JII adalah alat 

ukur kinerja pasar modal dengan berperinsip syariah  yang terdiri dari 30 

saham syariah yang paling likuid. Selain JII, kemunculan Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) menjadikan perkembangan pasar modal 

berperinsip syariah semakin bergejolak. ISSI adalah kumpulan efek 

syariah berupa indeks saham syariah tercatat pada Bursa Efek Indonesia 

(BEI) yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2011 oleh DSN-MUI dan 

Bapepam-LK. 

Walau baru diterbitkan tahun 2011, pergerakan Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) mengalami perkembangan. Tentu hal tersebut 

dipengaruhi berbagai faktor. Menurut Syahrir (1995) terdapat faktor-faktor 

penting yang mampu mempengaruhi perkembangan indeks syariah yaitu 

oleh beberapa variabel makro ekonomi dan moneter seperti Sertifikat 

Bank Indonesia Syariah, Inflasi, jumlah uang beredar (JUB), nilai tukar 

dan lain - lain. Sedangkan faktor internal yang mampu mempengaruhi 

adalah seperti kondisi ekonomi nasional, keamanan, kondisi politik, 

kebijakan pemerintah dan lain-lain.  

Kemuadian dibuktikan dalam penelitian Vitra dan Saparila 

(2018:126), yang menguji pengaruh tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, dan 

tingkat suku bunga domestik terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia. 

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi secara parsial tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap ISSI. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa hubungan antara tingkat inflasi dan ISSI tidak searah atau 

berlawanan. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat 

(USD) secara parsial berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif 

terhadap ISSI atau berlawanan. Kemudian Variabel tingkat suku bunga 

domestik secara parsial berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif 

terhadap ISSI atau berlawanan. Dalam uji simultan (uji F) menunjukkan 

bahwa variabel tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, dan tingkat suku bunga 

domestik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI).  

Dalam Pemelitian Rista dan Deannes (2015:451) mengenai 

pengaruh inflasi, suku bunga SBI, kurs valuta asing, indeks harga 

konsumen, dan harga emas dunia terhadap Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh positif tidak 

signifikan kemudian suku bunga, indeks harga konsumen, harga emas 

dunia berpengaruh negtif tidak signifikan, sedangkan kurs valuta asing 

berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI).  

Penelitian Aisiyah dan Rizki (2012:159) yang menganalisi 

pengaruh dampak variabel makro ekonomi yaitu inflasi, nilai tukar, 

sertifikat bank Indonesia, dan harga minyak dunia terhadap Indeks Saham 

Syariah Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa inflasi dan nilai 

tukar berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ISSI. Dan 

variabel lainnya seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan harga 

minyak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap ISSI.  

Kemudian, Rowland dan Mikail (2013:128) menguji pengaruh 

variabel ekonomi makro (inflasi, suku bunga, jumlah uang beredar) 

terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa secara parsial inflasi berpengaruh secara negatif dan 

tidak signifikan terhadap ISSI.  Namun disisi lain, suku bunga 
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berpengaruh secara positif terhadap ISSI. Dan secara parsial jumlah uang 

beredar berpengaruh secara positif signifikan terhadap ISSI.  

Arief (2017:16) menganalisis pengaruh Inflasi, Jumlah Uang 

Beredar, Kurs Rupiah, Dan Neraca Perdagangan Indonesia Terhadap salah 

satu Indeks Saham Di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa berdasarkan uji t, kurs dan uang beredar berpengaruh 

terhadap indeks saham sedangkan variabel inflasi dan neraca perdagangan 

tidak mempengaruhi indeks saham. 

Ketika disandingkan dengan penelitian Syahrir (1995) yang 

menggunakan variabel makro ekonomi dan moneter seperti Sertifikat 

Bank Indonesia Syariah, Inflasi, jumlah uang beredar (JUB), nilai tukar. 

Namun dalam penelitian ini, variabel makro ekonomi yang digunakan 

yaitu tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar IDR/USD serta neraca 

perdagangan dikarenakan variabel tersebut menjadi hal yang umum 

digunakan dalam menganalisis perekonomian suatu negara terkhusus Suku 

Bunga dan Neraca Perdagangan sebagai alat dan instrument menstabilkan 

perekonomian di negara Indonesia yang masih menggunakan dual system 

ekonomi dibandingkan dengan variabel sebelumnya. Beberapa variabel 

tersebut diperkirakan lebih mampu mempengaruhi fluktuasi pergerakan 

Indeks Harga Saham Gabungan termasuk indeks yang peneliti ujikan yaitu 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

Walaupun variabel yang mempengaruhi berbeda dengan penelitian 

seblumnya, hal menariknya adalah ketika data variabel tersebut 

dihubungkan dengan pergerakan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

yang digerakkan oleh beberapa faktor tersebut. Bergeraknya Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) di satu sisi dan bergeraknya variabel tingkat suku 

bunga, inflasi, nilai tukar IDR/USD serta neraca perdagangan di sisi lain 

telah memunculkan indikator bahwa adanya pengaruh antar variabel 

tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya. Namun ketika disandingkan 

hasil penelitian sebelumnya tersebut dengan data statistik yang diperoleh 

antara selisih laju pergerakan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan 
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variabel tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar IDR/USD serta neraca 

perdagangan dalam bentuk persentase, memunculkan fenomena yang 

berbeda dengan penelitian sbelumnya yang mana menarik untuk diteliti. 

Fenomena tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 1.1: ISSI, Suku Bunga, Inflasi, Kurs Mata Uang, dan Neraca 

Pembayaran  

(bi.go.id; idx.com; bps.go.id; kemendagri.go.id; investing.com; 

markets.ft.com, 2021) 

No Tahun Bulan ISSI
Suku 

Bunga
Inflasi

Kurs Mata 

Uang

Neraca 

Pembayaran

1 2018 Januari 197.464 4.25% 0.62% 13,387.00 -733,000,000

2 Februari 195.728 4.25% 0.17% 13,740.00 -53,000,000

3 Maret 183.589 4.25% 0.20% 13,760.00 1,047,000,000

4 April 180.932 4.25% 0.10% 13,910.00 -1,666,000,000

5 Mei 177.021 4.50% 0.21% 13,890.00 -1,465,000,000

6 Juni 173.254 5.25% 0.59% 14,325.00 1,674,000,000

7 Juli 176.751 5.25% 0.28% 14,415.00 -2,012,000,000

8 Agustus 178.562 5.50% -0.05% 14,725.00 -953,000,000

9 September 178.089 5.75% -0.18% 14,900.00 346,000,000

10 Oktober 174.142 5.75% 0.28% 15,200.00 -1,759,000,000

11 November 178.222 6.00% 0.27% 14,300.00 -2,050,000,000

12 Desember 183.998 6.00% 0.62% 14,375.00 -1,075,000,000

13 2019 Januari 193.498 6.00% 0.32% 13,970.00 -977,000,000

14 Februari 191.196 6.00% -0.08% 14,060.00 324,000,000

15 Maret 190.168 6.00% 0.11% 14,235.00 701,000,000

16 April 188.430 6.00% 0.44% 14,245.00 -2,331,000,000

17 Mei 181.100 6.00% 0.68% 14,270.00 145,000,000

18 Juni 186.013 6.00% 0.55% 14,125.00 268,000,000

19 Juli 186.976 5.75% 0.31% 14,012.00 -280,000,000

20 Agustus 192.862 5.50% 0.12% 14,180.00 93,000,000

21 September 188.927 5.25% -0.27% 14,190.00 -183,000,000

22 Oktober 189.493 5.00% 0.02% 14,032.00 122,000,000

23 November 180.934 5.00% 0.14% 14,100.00 -1,396,000,000

24 Desember 187.727 5.00% 0.34% 13,880.00 -78,000,000

25 2020 Januari 173.145 5.00% 0.39% 13,650.00 -640,000,000

26 Februari 156.750 4.75% 0.28% 14,340.00 2,510,000,000

27 Maret 133.990 4.50% 0.10% 16,300.00 720,000,000

28 April 144.865 4.50% 0.08% 14,825.00 -370,000,000

29 Mei 143.810 4.50% 0.07% 14,575.00 2,020,000,000

30 Juni 144.908 4.25% 0.18% 14,180.00 1,250,000,000

31 Juli 150.130 4.00% -0.10% 14,530.00 3,240,000,000

32 Agustus 150.755 4.00% -0.05% 14,560.00 2,350,000,000

33 September 143.810 4.00% -0.05% 14,840.00 2,390,000,000

34 Oktober 150.470 4.00% 0.07% 14,620.00 3,580,000,000

35 November 165.112 3.75% 0.28% 14,090.00 2,595,000,000

36 Desember 177.483 3.75% 0.45% 14,040.00 2,101,000,000
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Tabel 1.2: Selisih ISSI, Suku Bunga, Inflasi, Kurs Mata Uang, dan Nerca 

Pembayaran (bi.go.id; idx.com; bps.go.id; kemendagri.go.id; investing.com; 

markets.ft.com, 2021) 

No Tahun Bulan
Selisih 

ISSI

Selisih 

Suku 

Bunga

Selisih 

Inflasi

Selisih 

Kurs 

Mata 

Uang

Selisih 

Neraca 

Pembayaran

1 2018 Januari

2 Februari -0.88% 0.00% -72.58% 2.64% -92.77%

3 Maret -6.20% 0.00% 17.65% 0.15% -2075.47%

4 April -1.45% 0.00% -50.00% 1.09% -259.12%

5 Mei -2.16% 5.88% 110.00% -0.14% -12.06%

6 Juni -2.13% 16.67% 180.95% 3.13% -214.27%

7 Juli 2.02% 0.00% -52.54% 0.63% -220.19%

8 Agustus 1.02% 4.76% -117.86% 2.15% -52.63%

9 September -0.26% 4.55% 260.00% 1.19% -136.31%

10 Oktober -2.22% 0.00% -255.56% 2.01% -608.38%

11 November 2.34% 4.35% -3.57% -5.92% 16.54%

12 Desember 3.24% 0.00% 129.63% 0.52% -47.56%

13 2019 Januari 5.16% 0.00% -48.39% -2.82% -9.12%

14 Februari -1.19% 0.00% -125.00% 0.64% -133.16%

15 Maret -0.54% 0.00% -237.50% 1.24% 116.36%

16 April -0.91% 0.00% 300.00% 0.07% -432.52%

17 Mei -3.89% 0.00% 54.55% 0.18% -106.22%

18 Juni 2.71% 0.00% -19.12% -1.02% 84.83%

19 Juli 0.52% -4.17% -43.64% -0.80% -204.48%

20 Agustus 3.15% -4.35% -61.29% 1.20% -133.21%

21 September -2.04% -4.55% -325.00% 0.07% -296.77%

22 Oktober 0.30% -4.76% -107.41% -1.11% -166.67%

23 November -4.52% 0.00% 600.00% 0.48% -1244.26%

24 Desember 3.75% 0.00% 142.86% -1.56% -94.41%

25 2020 Januari -7.77% 0.00% 14.71% -1.66% 720.51%

26 Februari -9.47% -5.00% -28.21% 5.05% -492.19%

27 Maret -14.52% -5.26% -64.29% 13.67% -71.31%

28 April 8.12% 0.00% -20.00% -9.05% -151.39%

29 Mei -0.73% 0.00% -12.50% -1.69% -645.95%

30 Juni 0.76% -5.56% 157.14% -2.71% -38.12%

31 Juli 3.60% -5.88% -155.56% 2.47% 159.20%

32 Agustus 0.42% 0.00% -50.00% 0.21% -27.47%

33 September -4.61% 0.00% 0.00% 1.92% 1.70%

34 Oktober 4.63% 0.00% -240.00% -1.48% 49.79%

35 November 9.73% -6.25% 300.00% -3.63% -27.51%

36 Desember 7.49% 0.00% 60.71% -0.35% -19.04%
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Tabel 1.3: Laju ISSI, Suku Bunga, Inflasi, Mata Uang, dan Neraca 

Pembayaran (bi.go.id; idx.com; bps.go.id; kemendagri.go.id; investing.com; 

markets.ft.com, 2021) 

No Tahun Bulan
Laju 

ISSI

Laju Suku 

Bunga

Laju 

Inflasi

Laju Kurs 

Mata Uang

Laju Neraca 

Pembayaran

1 2018 Januari

2 Februari ↓ = ↓ ↓ ↓

3 Maret ↑ = ↑ ↓ ↓

4 April ↓ = ↓ ↑ ↑

5 Mei ↑ ↑ ↑ ↓ ↑

6 Juni ↓ ↑ ↑ ↑ ↓

7 Juli ↑ ↓ ↓ ↓ ↓

8 Agustus ↓ ↑ ↓ ↑ ↑

9 September ↓ ↓ ↑ ↓ ↓

10 Oktober ↓ ↓ ↓ ↑ ↓

11 November ↑ ↑ ↑ ↓ ↑

12 Desember ↑ ↓ ↑ ↑ ↓

13 2019 Januari ↑ = ↓ ↓ ↑

14 Februari ↓ = ↓ ↓ ↑

15 Maret ↑ = ↓ ↑ ↑

16 April ↓ = ↑ ↓ ↓

17 Mei ↓ = ↓ ↑ ↑

18 Juni ↑ = ↓ ↓ ↑

19 Juli ↓ ↓ ↓ ↑ ↓

20 Agustus ↑ ↓ ↓ ↑ ↑

21 September ↓ ↓ ↓ ↑ ↓

22 Oktober ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

23 November ↓ ↑ ↑ ↑ ↓

24 Desember ↑ = ↓ ↓ ↑

25 2020 Januari ↓ = ↓ ↓ ↑

26 Februari ↓ ↓ ↓ ↑ ↓

27 Maret ↓ ↓ ↓ ↑ ↑

28 April ↑ ↑ ↑ ↓ ↓

29 Mei ↓ = ↑ ↑ ↓

30 Juni ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

31 Juli ↑ ↓ ↓ ↑ ↑

32 Agustus ↑ ↑ ↓ ↓ ↓

33 September ↓ = ↑ ↑ ↑

34 Oktober ↑ = ↓ ↓ ↑

35 November ↑ ↓ ↑ ↓ ↓

36 Desember ↓ ↑ ↓ ↑ ↑  
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Berdasarkan data diatas secara gambaran umum, laju pergerakan 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) mengalami fluktuasi. Pada tahun 

2018, terjadi penurunan laju ISSI yang diawali pada bulan Februari 

kemudian pada bulan-bulan lainnya seperti pada bulan April, Juni, dan 

penurunan laju secara berturut-turut pada bulan Agustus hingga Oktober. 

Selain penurunan, pada tahun tersebut mengalami kenaikan laju pada 

bulan Maret, Mei, Juli, dan kenaikan laju berturut selama dua bulan pada 

bulan November dan Desember. Pada tahun 2019, terjadi kenaikan laju 

ISSI yang diawali pada bulan Januari yang terjadi secara berturut-turut 

setelah kanikan bulan sebelumnya kemudian pada bulan-bulan lainnya 

seperti pada bulan Maret, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember. Pada 

tahun tersebut mengalami penurunan laju pada bulan Februari, April, Mei, 

Juli, September, dan November. Terakhir pada tahun 2020, terjadi 

penurunan laju ISSI yang diawali pada bulan Januari secara berturut-turut 

hingga maret kemudian pada bulan-bulan lainnya seperti pada bulan Mei, 

September, dan Desember. Selain penurunan, pada tahun tersebut 

mengalami kenaikan laju pada bulan April, kemudian kenaikan laju secara 

berturut antara selama tiga dan dua bulan pada bulan Juni hingga Agustus 

dan Oktober hingga November. 

Laju suku bunga secara umum tidak mengalami fluktusi yang 

signifikan. Pada tahun 2018 pergerakan suku bunga mengalami 

peningkatan dari 4,25% hingga 6%. Laju suku bunga tetap pada Januari 

hingga April sebesar 4,25%. Setelah itu mengalami fluktuatif yang mana 

terjadinya peningkatan pada bulan Mei hingga Juni yang mencapai 

16,67% dan di bulan lain seperti pada bulan Agustus dan November. 

Selain kenaikan, laju suku bunga mengalami penurunan di tahun yang 

sama pada bulan Juli, September hingga Oktober, dan Desember. Pada 

tahun 2019 secara umum mengalami penurunan suku bunga dari 6% 

hingga 5%. %. Laju suku bunga tetap pada Januari hingga Juni sebesar 

6%. Setelah itu mengalami penurunan laju secara berturut-turut pada bulan 

Juli hingga Oktober atau penurunan suku bunga dari 6% hingga 5%. 
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Kemudian mengalami peningkatan laju pada bulan November. Setelahnya 

laju suku bunga tetap hingga Desember dan masuk tahun 2020 yang secara 

keseluruhan dari bulan Oktober hingga Januari suku bunga tetap 5%. 

Terakhir pada tahun 2020 secara keseluruhan mengalami penurunan dari 

5% hingga 3,75%. Namun dalam laju mengalami ketetapan atau tidak 

berubah pada bulan Januari, Mei, dan September hingga Oktober. Selain 

itu terdapat peningkatan laju suku bunga pada bulan April, Agustus, dan 

Desember kemudian penurunan laju pada bulan Februari-Maret, Juni-Juli, 

dan November. 

Laju inflasi mengalami fluktuatif yang cukup signifikan dengan 

perubahan selisih hingga 600%. Pada tahun 2018 inflasi tahunan mencapai 

3,13% yang terbesar pada bulan Januari dan Desember sebesar 0,62% dan 

terendah pada bulan September sebesar -0,18% dengan penurunan laju 

pada bulan Februari, April, Juli-Agustus, Oktober dan peningkatan laju 

pada bulan Maret, Mei-Juni, September, November-Desember. Pada tahun 

2019 inflasi tahunan mencapai 2,72% yang terbesar pada bulan Mei 

sebesar 0,68% dan terendah pada bulan September sebesar -0,27% dengan 

penurunan laju secara berturut-turut pada bulan Januari hingga Maret dan 

Mei hingga September dan peningkatan laju hanya pada bulan April, dan 

Oktober-November saja. Terakhir pada tahun 2020 inflasi tahunan 

mencapai 1,23% yang terbesar pada bulan Desember sebesar 0,45% dan 

terendah pada bulan Juli sebesar -0,10% dengan penurunan laju secara 

berturut-turut pada bulan januari hingga maret dan juli hingga Agustus 

kemudian penurunan laju pada bulan Oktober dan Desember. Disisi lain 

terdapat peningkatan laju pada bulan April dan Juni secara berturut-turut, 

kemudian September dan November. 

Laju kurs mata uang IDR-USD mengalami fluktuasi yang tidak 

jauh berbeda dengan ISSI. Pada tahun 2018 terjadi penurunan laju kurs 

yang diawali pada bulan Februari berturut hingga Maret kemudian pada 

bulan-bulan lainnya seperti pada bulan Mei, Juli, September, dan 

November. Selain penurunan, pada tahun tersebut mengalami kenaikan 
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laju berselingan pada bulan April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember. 

Kemudian pada tahun 2019, terjadi penurunan laju kurs yang diawali pada 

bulan Januari berturut hingga Februari kemudian pada bulan-bulan lainnya 

seperti pada bulan April, Juni, Oktober, dan Desember. Selain penurunan, 

pada tahun tersebut mengalami kenaikan laju pada bulan Maret, Mei, Juli-

September, dan November. Terakhir pada tahun 2020 terjadi penurunan 

laju kurs yang diawali pada bulan Januari berturut hingga Februari 

kemudian pada bulan-bulan lainnya seperti pada bulan April, Juni, 

Oktober, dan Desember. Selain penurunan, pada tahun tersebut mengalami 

kenaikan laju pada bulan Maret, Mei, Juli-September, dan November. 

Laju neraca perdagangan mengalami fluktuatif yang signifikan 

dengan perubahan selisih hingga 2075,47%. Sepanjang tahun 2018 neraca 

perdagangan mengalami defisit mencapai 8,699 milliar dollar AS yang 

terbesar pada bulan November dengan defisit sebesar 2,05 milliar dollar 

AS dan surplus terbesar pada bulan Juni sebesar 1,674 milliar dollar AS 

dengan penurunan laju secara berturut-turut pada bulan Januari-Februari, 

Mei-Juni, Agustus-September, November dan peningkatan laju pada bulan 

Maret-April, Juli, Oktober, Desember. Pada tahun 2019 neraca 

perdagangan mengalami defisit mencapai 3,23 milliar dollar AS yang 

terbesar pada bulan April sebesar 2,331 milliar dollar AS dan surplus 

terbesar pada bulan Maret sebesar 0,7 milliar dollar AS dengan penurunan 

laju pada bulan Maret, Juni, Agustus, oktober dan peningkatan laju pada 

bulan Januari-Februari, April-Mei, Juli, September, dan November-

Desember. Terakhir pada tahun 2020 neraca perdagangan mengalami 

surplus mencapai 21,739 milliar dollar AS yang terbesar pada bulan 

Oktober sebesar 3,58 milliar dollar AS dan defisit terbesar pada bulan 

Januari sebesar 0,64 milliar dollar AS dengan kenaikan laju pada bulan 

Februari, Mei-Juni, Agustus-September, dan November. Kemudian 

penurunan laju pada bulan Januari, Maret-April, Juli, dan Oktober.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, secara gambaran umum, 

bukan hanya pergerakan data yang fluktuatif saja akan tetapi juga dapat 
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dilihat lebih rinci bahwa laju pergerakan bulanan suku bunga, inflasi, kurs 

mata uang, dan neraca perdagangan ketika disandingkan dengan laju 

pergerakan bulanan Indeks Saham Syariah Indeonesia (ISSI) mengalami 

laju pergerakan yang tidak menentu atau ketidak sesuaian antara satu sama 

yang lainnya. Dengan asumsi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

terjadinya gap antara fenomena yang ditunjukkan dengan data stastistik 

tersebut dengan hasil penelitian sebelumnya sehingga terjadinya 

penyimpangan antara teori dari hasil penelitian sebelumnya dengan 

fenomena yang terjadi di lapangan, berikut rangkuman hasil 

penyimpangan berdasarkan data sebelumnya:  

Tabel 1.4: Hasil Penyimpangan antara Fenomena dengan Hasil 

Penelitian Sebelumnya Berdasarkan Bulan 

Tahun 

Variabel 

Suku Bunga Inflasi 
Kurs Mata 

Uang 

Neraca 

Perdagangan 

2018 
Mei; Sep; 

Okt; Nov. 

Feb; Mar; Apr; 

Mei; Ags; Okt; 

Nov; Des. 

Feb; Sep; 

Des. 

Mar; Apr; 

Jul; Ags; 

Des. 

2019 Jul; Sep. 
Feb; Mei; Jul; 

Sep; Okt. 

Feb; Mar; 

Apr; Ags. 
Feb; Mei;  

2020 
Feb; Mar; 

Apr; Ags. 

Jan; Feb; Mar; 

Apr; Jun; Nov. 
Jan; Jul. 

Jan; Mar; 

Apr; Ags; 

Sep; Nov; 

Des. 

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik melakukan 

pengkajian dan analisis lebih dalam antar variabel dan seberapa besar 

pengaruhnya sehingga penelitian ini dengan mengambil judul tentang 

“PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA, INFLASI, KURS MATA 

UANG IDR/USD SERTA NERACA PERDAGANGAN TERHADAP 

PERGERAKAN INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) 

PADA TAHUN 2018-2020.” 

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan di latar belakang, terlihat 

bahwa permasalahan tersebut dapat kita identifikasikan dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 
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Pertama, selain terjadinya gap antara hasil penelitian sebelumnya, 

ditemukan penyimpangan atau tidak adanya kesesuaian antara teori 

dengan fenomena pergerakan harga saham yang terjadi berdasarkan data 

ketika disandingkan. Sesuai dengan penjelasan dari latar belakang tersebut 

membuat penelitian ini semakin menarik untuk diteliti. 

Kedua, berdasarkan penelitian yang dibuat oleh Syahrir, ternyata 

terdapat faktor-faktor penting lain yang mampu mempengaruhi 

perkembangan indeks syariah selain dari beberapa variabel makro 

ekonomi dan moneter seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), 

inflasi, Jumlah Uang Beredar (JUB), nilai tukar. Berdasarkan latar 

belakang diatas, penulis meneliti variabel lain selain Jumlah Uang Beredar 

(JUB) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yaitu suku bunga dan 

neraca perdagangan. pergerakan variabel tersebut memiliki kecenderungan 

pergerakan yang sama namun berbeda terhadap Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI).  Berdasarkan uraian di atas, faktor apa yang paling 

mempengaruhi harga saham atau indeks saham, seberapa besar 

pengaruhnya baik parsial maupun simultan. 

Oleh karena itu, dalam masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini diganti salah satu variabelnya, sehingga peneliti memberi 

batasan yang terfokus pada suku bunga, inflasi, kurs mata uang, neraca 

perdagangan, dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

Dari identifikasi masalah tersebut maka dirumuskan dalam 

beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh suku bunga terhadap Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) secara parsial? 

2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI) secara parsial? 

3. Bagaimana pengaruh kurs mata uang IDR/USD terhadap Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) secara parsial? 

4. Bagaimana pengaruh neraca perdagangan terhadap Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) secara parsial? 
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5. Bagaimana pengaruh suku bunga, inflasi, kurs mata uang, dan neraca 

perdagangan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) secara 

simultan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dibuat untuk: 

1. Mengetahui pengaruh suku bunga terhadap Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) secara parsial. 

2. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI) secara parsial. 

3. Mengetahui pengaruh kurs mata uang IDR/USD terhadap Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) secara parsial. 

4. Mengetahui pengaruh neraca perdagangan terhadap Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) secara parsial. 

5. Mengetahui pengaruh suku bunga, inflasi, kurs mata uang, dan neraca 

perdagangan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) secara 

simultan. 

D. Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

mengembangkan ilmu ekonomi syariah dan pasar modal syariah 

terkhusus dalam penerapan model aplikatif untuk menentukan: 

1) Tingkat pengaruh suku bunga, inflasi, kurs mata uang, dan 

neraca perdagangan terhadap Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) tahun 2018-2020. 

2) Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji 

pengaruh suku bunga, inflasi, kurs mata uang, dan neraca 

perdagangan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI) tahun 2018-2020. 

3) Hasil penelitian pengaruh suku bunga, inflasi, kurs mata 

uang, dan neraca perdagangan terhadap Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2018-2020 dapat 
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dimanfaatkan untuk kajian pustaka serta referensi untuk 

penelitian sebelumnya. 

4) Mengembangkan konsep dan teori pengaruh suku bunga, 

inflasi, kurs mata uang, dan neraca perdagangan terhadap 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2018-2020 

dapat dimanfaatkan untuk kajian pustaka serta referensi 

untuk penelitian sebelumnya. 

5) Serta menjadi ilmu pengetahuan mengenai suku bunga, 

inflasi, kurs mata uang, neraca perdagangan, dan Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemerintah, stakeholder, 

investor, atau yang berkepentingan dalam mengembangkan pasar 

modal syariah dalam mengetahui pergerakan dan pertumbuhan 

investasi dalam negeri terkhusus emiten yang ada dalam lingkup 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dalam meningkatkan 

perekonomian terkhusus ekonomi syariah. 

E. Kerangka berpikir 

Kerangka berpikir merupakan alur yang akan peneliti lakukan 

sebagai dasar penelitian. Kerangka berpikir juga merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori dapat dihubungkan dengan berbagai 

faktor yang telah disesuaikan dan diidentifikasikan sebagai masalah pada 

penelitian ini. 

Mengacu pada konsep dasar dan teori serta hasil analisis yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka secara ilustratif akan digambarkan dalam 

bentuk skema alur penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah 

dibuat sebelumnya. 
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Keterangan :  

X₁ : Variabel Independen 1; (Suku Bunga) 

X₂ : Variabel Independen 2; (Inflasi) 

X₃ : Variabel Independen 3; (Kurs Mata Uang) 

X₄ : Variabel Independen 4; (Neraca Perdagangan) 

Y : Variabel Dependen; (Indeks Saham Syarah Indonesia  (ISSI)) 

Berdasarkan skema alur penelitian tersebut menjelaskan bahwa 

penelitian ini menerangkan konsep hubungan antara masing-masing 

variabel independent yaitu Suku Bunga sebagai X1, Inflasi sebagai X2, 

Kurs Mata Uang X3, dan Neraca Perdagangan sebagai X4 dengan variabel 

dependen yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sebagai Y. Konsep 

tersebut menjelaskan bahwa pergerakan laju ISSI akan berubah apabila 

terdapat faktor lain yang mampu mengubahnya yaitu oleh Suku Bunga, 

Inflasi, Kurs Mata Uang, Neraca Perdagangan, dan lain-lain baik secara 

masing-masing antar faktor atau secara bersamaan. Dengan skema alur 

tersebut menjelaskan mengenai konsep kerangka berpikir yang nantinya 

akan membentuk hipotesis sementara dalam penelitian ini. 

Suku Bunga 

(X₁) 

 

 

Suku Bunga 

(X₁) 

 

Inflasi 

(X₂) 

 

 

Inflasi 

(X₂) 

 

Kurs Mata 

Uang 
(X₃) 

 

 

Kurs Mata 

Uang 
(X₃) 

 

Neraca 

Perdagangan 

(X₄) 

 

 

Neraca 

Perdagangan 

(X₄) 

 

 Indeks Saham Syarah Indonesia  

(ISSI) (Y) 

 

 Indeks Saham Syarah Indonesia  

(ISSI) (Y₁) 

Pengaruh Secara Parsial 

Pengaruh Secara Simultan 

 

 

Pengaruh Secara Parsial 

Pengaruh Secara Simultan 

 

Faktor Lain 

 

Faktor Lain 

Gambar 1.1: Skema alur penelitian 
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F. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara sebagai jawaban atas 

pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian. Berdasarkan kerangka 

berpikir, suku bunga, inflasi, kurs mata uang, dan neraca perdagangan 

diduga berpengaruh terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh suku bunga, inflasi, kurs mata 

uang, dan neraca perdagangan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI), maka dilakukan pengujian hipotesis dengan rumusan sebagai 

berikut: 

1. Hipotesis antara tingkat suku bunga dengan Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI). 

H0 : 

 

 

H1 : 

 

 

2. Hipotesis antara tingkat inflasi dengan Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI). 

H0 : 

 

 

H1 : 

 

 

3. Hipotesis antara kurs mata uang dengan Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI). 

H0 : 

 

 

H1 : 

Tingkat suku bunga secara parsial tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI). 

 

 

Tingkat suku bunga secara parsial memiliki pengaruh 

terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

 

Tingkat suku bunga secara parsial memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI). 

 

 

Tingkat suku bunga secara parsial tidak memiliki 

pengaruh terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI). 

 

Tingkat Inflasi secara parsial tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI). 

 

 

Tingkat Inflasi secara parsial memiliki pengaruh 

terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

 

Tingkat Inflasi secara parsial memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI). 

 

 

Tingkat Inflasi secara parsial tidak memiliki pengaruh 

terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

 

Kurs mata uang secara parsial tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI). 

 

 

Kurs mata uang secara parsial memiliki pengaruh 

terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

Kurs mata uang secara parsial memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI). 
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Tingkat suku bunga, inflasi, kurs mata uang, dan neraca 

perdagangan secara simultan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI). 

 

 

Tingkat suku bunga, inflasi, kurs mata uang, dan neraca 

perdagangan secara simultan tidak memiliki pengaruh 

terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

 

 

4. Hipotesis antara neraca perdagangan dengan Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI). 

H0 : 

 

 

H1 : 

 

 

5. Hipotesis antara suku bunga, inflasi, kurs mata uang, dan neraca 

perdagangan dengan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

H0 : 

 

 

 

H1 : 

 

 

 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Terdahulu adalah uraian secara sistematis mengenai 

hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Berdasarkan 

penelusuran yang peneneliti lakukan menemukan beberapa karya ilmiah 

yang terkait dengan pembahasan peneliti yaitu: 

1. Penelitian Vitra Islami Ananda Widyasa & Saparila 

Worokinasih berjudul “Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar 

Rupiah, dan Tingkat Suku Bunga Domestik Terhadap Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) (Studi Kasus Pada Saham 

Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-

2017).”  

Neraca perdagangan secara parsial tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI). 

 

 

Neraca perdagangan secara parsial memiliki pengaruh 

terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

 

Neraca perdagangan secara parsial memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI). 

 

 

Neraca perdagangan secara parsial tidak memiliki 

pengaruh terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI). 

 

Tingkat suku bunga, inflasi, kurs mata uang, dan neraca 

perdagangan secara simultan tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI). 

 

 

Tingkat suku bunga, inflasi, kurs mata uang, dan neraca 

perdagangan secara simultan memiliki pengaruh terhadap 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 
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Penelitian ini menguji faktor-faktor eksternal (Inflasi, 

Nilai Tukar Rupiah, Tingkat Suku Bunga) yang mempengaruhi 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Metode yan digunakan 

adalah ekspalatory research dengan pendekatan kuantitatif 

dengan data time series sebanyak 60 data. Hasil dari penelitian 

ini 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). 

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian ini, persamaan terletak pada 

pembahasan yang diteliti yaitu objek utama yang dikaji ISSI 

sebagai variabel dependen dan inflasi, nilai tukar rupiah, 

tingkat suku bunga sebagai variabel independen. Adapun 

perbedaanya hanya tiga jenis variabel independent yang 

diujikan. 

2. Penelitian Rista Yuliani Arintika, Deannes Isynuwardhana 

berjudul “Pengaruh Inflasi, Suku Bunga SBI, Kurs Valuta 

Asing, Indeks Harga Konsumen dan Harga Emas Dunia 

Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) (Studi Pada 

Efek Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2011-2013.”  

Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan 

jangka pendek antara lnflasi, Suku Bunga SBI, Kurs Valuta 

Asing, IHK dan Harga Emas Dunia terhadap lndeks Saham 

Syariah Indonesia periode Mei 2011-Desember 2013. Dimana 

lnflasi berpengaruh positif tidak signifikan; Suku Bunga SBJ, 
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Indeks Harga Konsumen dan Harga Emas Dunia berpengaruh 

negatif tidak signifikan serta Kurs Valuta Asing berpegaruh 

negatif signifikan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia. 

Selain itu terdapat hubungan jangka panjang antara lnflasi, 

Suku Bunga SBI, Kurs Valuta Asing, IHK dan Harga Emas 

Dunia terhadap lndeks Saham Syariah Indonesia periode Mei 

2011-Desember 2013. Dalam jangka panjang IHK berpengaruh 

positif tidak signifikan, sedangkan lnflasi, Suku Bunga SBI, 

Kurs Valuta Asing, dan Harga Emas Dunia berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap lndeks Saham Syariah 

Indonesia periode Mei 2011-Desember 2013. 

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan 

dan perbedaan dengan penelitian ini, persamaan terletak pada 

variabel dependen, dan independen yaitu inflasi, suku bunga, 

kurs valuta asing. Selain itu terdapat perbedaanya yaitu dimana 

penelitian ini terdapat variabel independen tambahan yang 

diteliti berupa indeks harga konsumen dan harga emas dunia. 

3. Penelitian Rowland Bsimark Fernando Pasaribu & Mikail 

Firdaus berjudul “Pengaruh Variabel Ekonomi Makro 

Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia.”  

Penelitian ini menjelaskan bahwa secara parsial inflasi 

berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap ISSI.  

Namun disisi lain, suku bunga berpengaruh secara positif 

terhadap ISSI. Dan secara parsial jumlah uang beredar 

berpengaruh secara positif signifikan terhadap ISSI.  

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan 

dan perbedaan dengan penelitian ini, persamaan terletak pada 

pembahasan yaitu variabel ISSI dan variabel ISSI. Adapun 

perbedaannya terletak pada variabel yang akan diteliti. Dimana 

penelitian ini, tidak membahas faktor independen jumlah uang 

beredar yang mempengaruhi ISSI. 



 

22 

 

4. Penelitian Siti Aisiyah Suciningtiyas & Rizki Khoiroh berjudul 

“Analisis Dampak Variabel Makro Ekonomi terhadap Indeks 

Saham Sayriah Indonesia”  

Penelitian ini fokus menjelaskan tentang pengaruh 

variabel makro ekonomi yaitu inflasi, nilai tukar, sertifikat 

bank Indonesia, dan harga minyak dunia. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa inflasi & nilai tukar berpengaruh secara 

negatif dan signifikan terhadap ISSI. Selain itu, penelitian ini 

menyimpulkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah & 

harga minyal berpengaruh secara positif dan tidak signifikan 

terhadap ISSI 

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan 

dan perbedaan dengan penelitian ini, persamaan terletak pada 

variabel dependen dan independen yang manjadi objek 

penelitiannya yaitu ISSI. Adapun perbedaannya terletak pada 

variabel yang akan diteliti. Dimana penelitian ini, variabel 

dependennya berupa sertifikat bank Indonesia syariah dan 

minyak dunia serta hanya satu indeks yaitu ISSI. 

5. Penelitian Arief Nurdiannova Qurochman berjudul “Pengaruh 

Inflasi, Jumlah Uang Beredar, Kurs Rupiah, Dan Neraca 

Perdagangan Indonesia Terhadap Indeks KEHATI di BEI”  

Penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan 

koefisien determminasi, sebanyak 88,6% variasi dari indeks 

SRI-KEHATI bisa dijelaskan oleh variasi dari keempat 

variabel independen, sedangkan 11,4% sisanya dijelsan oleh 

sebab-sebab lain. Berdasarkan uji F (Anova) bahwa keempat 

variabel independen tersebut secara simultan berpengaruh 

terhadap indeks SRI-KEHATI. 

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan 

dan perbedaan dengan penelitian ini, persamaan terletak pada 

metode penelitian, variabel dependen, dan permasalahan 
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tentang pengukuran pengaruh perubahan variabel dependen 

terhadap salah satu indeks yang berada di BEI berdasarkan 

pengaruh dari variabel dependen. Adapun perbedaannya 

terletak pada objek yang diteliti yang mempengaruhinya. 

Dimana penelitian ini, yang diteliti adalah variabel dependen 

yang diteliti berbeda yaitu SRI-KEHATI dan variabel 

independennya adalah uang beredar, walaupun indeks SRI-

KEHATI merupakan bagian dari indeks IHSG.  


