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SARI 

Moh Roy Ifa Alhusna.2016. “Determinan Investasi Portofolio Asing di 

Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap PDB Tahun 2004-2014”. Sarjana Ekonomi 

Pembangunan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Deky Aji Suseno, S.E., 

M.Si 
 

Kata Kunci: Investasi Portofolio Asing, Nilai Tukar, Suku Bunga Deposito, 

Ekspor, PDB, Analisis Jalur 

 

 Investasi portofolio asing diperlukan sebagai sumber pembiayaan untuk 

meningkatkan pembangunan perekonomian domestik. Kinerja pembangunan 

perekonomian dapat dilihat dari PDB. Variabel makroekonomi domestik memiliki 

peran penting dalam meningkatkan aliran investasi portofolio asing modal ekuitas. 

Variabel tersebut meliputi  nilai tukar, suku bunga deposito. Perubahan variabel 

makroekonomi dan investasi portofolio asing mempengaruhi PDB.Studi ini 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung perubahan 

nilai tukar, suku bunga deposito, terhadap investasi portofolio asing dan 

eksporserta pengaruhnya terhadap PDB. Metode analisis yang digunakan adalah 

analisis jalur dengan menggunakan data time series kuartalan tahun 2004-2014. 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung dan 

signifikan antara nilai tukar sebesar 0,308%, ekspor sebesar 0,512%, investasi 

portofolio asing 0,363% terhadap PDB. Sedangkan suku bunga deposito tidak 

signifikan terhadap PDB. Terdapat pengaruh langsung dan signifikanantara nilai 

tukar sebesar 0,551%, suku bunga deposito sebesar -0,581% terhadap investasi 

portofolio asing.Terdapat pengaruh langsung dan signifikan antara nilai tukar 

sebesar 0,325%, suku bunga deposito sebesar -0,486% terhadap ekspor. Tidak 

terdapat pengaruh tidak langsung nilai tukar dan suku bunga deposito terhadap 

PDB melalui variabel intervening investasi portofolio asing dan ekspor. 

 Nilai tukar berpengaruh langsung dan signifikan terhadap investasi 

portofolio asing, ekspor  dan PDB. Oleh karena itu,Bank Indonesia harus selalu 

menjaga kestabilan nilai tukar terutama mengurangi tingkat volatilitasnya. Suku 

bunga deposito berpengaruh langsung dan signifikan terhadap investasi portofolio 

asing, ekspordan PDB oleh karena itu, penetapan suku bunga acuan harus 

memperhatikan kondisi perekonomian secara makro tidak hanya fokus dari sisi 

permintaan. Ekspor berpengaruh langsung signifikan terhadap PDB. Maka dari 

itu, perlunya peningkatan kinerja ekspor melalui perluasan pangsa pasar ekspor, 

peningkatan daya saing melalui peningkatan kualitas produk dan diversifikasi 

produk. 
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Abstract 

 

Moh Roy Ifa alhusna. 2016. “ Determinan Foreign Portfolio Investment on 

Equity and The Impact To GDP 2004-2015. Bachelor of Economic Development. 

Semarang State University. Advisor Deky Aji Suseno. SE., M.Si. 

 

Keywords : Foreign Portfolio Investment, Exchange Rate, Deposite Rate, 

Export, GDP, Path Analyze 

 

 Foreign portfolio investment in equity is one of source capital to increase 

domestic economic. The economic performance measured in GDP. 

Macroeconomic factors play a pivotal role in attracting foreign portfolio 

investment in quity. Variable are exchange rate, deposite rate, and export. 

Changes these variable and foreign portfolio investment affect GDP.This study 

aims to analyze the direct and indirect effects of changes in exchange rates, 

interest rates on deposits, exports to foreign portfolio investment in equity capital 

and its influence on GDP. The analytical method used is path analysis using 

quarterly time series data from 2004 to 2014 year. 

 The result showed that there is a direct and significant influence the 

exchange rate is 0,308%, the export of 0,512%, foreign portfolio investment 

0,363% for GDP. But the deposite rate not significant on GDP. There is a direct 

and significant influence exchange rate of 0,558% deposite rate of -0,581% on 

foreign portfolio investment. And there is a direct and significant influence 

exchange rate 0,325% and deposite rate -0,486% on export.  There are no 

indirect effect exchange rates, interest rates on deposits, to GDP through the 

intervening variable of foreign portfolio investment and export. 

 Based on the result, The exchange rate has direct and significant impact on 

foreign portfolio investment in equity capital and GDP. Therefore, Bank 

Indonesia must always maintain a stable exchange rate, especially reducing the 

level of volatility. The deposit rate has direct and significant impact on foreign 

portfolio investment in equity capital and GDP therefore, the determination of the 

benchmark rate should consider the condition of the macro economy will not only 

focus on the demand side. Export has significant direct effect on foreign portfolio 

investment and GDP. Therefore, the need to improve export performance through 

the expansion of export markets, increasing competitiveness through 

improvements in product quality and product diversification. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Sistem perekonomian dunia yang semakin terbuka dan terintegrasi 

telah mendorong mobilisasi aliran modal lintas negara. Aliran modal lintas 

negara dibagi menjadi dua tipe utama yaitu, bantuan dana asing dan 

investasi swasta asing. Investasi swasta asing merupakan hasil dari 

diberlakukannya liberalisasi keuangan. Pada tahun 1980an negara 

berkembang memberlakukan liberalisasi keuangan untuk meningkatkan 

aliran modal swasta asing. Aliran modal swasta asing yaitu dalam bentuk  

investasi asing langsung dan investasi portofolio asing (Chaudry 

dkk,2014:142). Investasi asing langsung merupakan suatu bentuk investasi 

yang dilakukan oleh asing dalam jangka panjang berupa pendirian 

perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal dan bahan 

baku.Sedangkan investasi portofolio asing merupakan suatu investasi yang 

dilakukan oleh asing dalam bentuk aset aset financial, seperti saham dan 

obligasi. 

  Aliran modal asing dalam bentuk investasi portofolio mulai masuk ke 

Indonesia sekitar tahun 1980-an, hal ini ditandai dengan dikeluarkan dan 

diberlakukannya surat keputusan Menteri Keuangan Nomor 

1059/KMK/1989. Yang intinya secara resmi mengizinkan investor asing 

untuk menguasai 49% dari porsi kepemilikannya terhadap efek-efek yang 

ada di pasar modal Indonesia. Adanya keputusan tersebut merupakan 
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 langkah awal bagi liberalisasi dan integrasi pasar modal di Indonesia.

 Investasi pada pasar modal merupakan jenis investasi yang bersifat 

jangka pendek jika dilihat dari return yang diukur dengan capital gain. 

Bentuk investasi portofolio yang memberikan keuntungan melalui capital 

gain  yaitu aset saham. Keuntungan dalam investasi portofolio melalui 

modal ekuitas atau saham diperoleh dari selisih harga penjualan dengan 

harga pembelian portofolio saham tersebut. Oleh sebab itu jenis portofolio 

saham merupakan instrumen keuangan yang paling sering diperdagangkan.  

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Perdagangan Portofolio Di Pasar Modal Indonesia 

 

Tahun Ekuitas( Ribu Kali) Obligasi 

2004 3725.21 31945 

2005 4012.79 29428 

2006 4809.11 3068 

2007 11861.32 71423 

2008 13416.7 62715 

2009 20996.18 62507 

2010 27290.95 100489 

2011 28939.42 124988 

2012 30705.48 161107 

2013 38133.32 141550 

2014 51457.61 181498 

 Sumber : Statistik Pasar Modal Berbagai Edisi 

  Berdasarkan statistik pasar modal minggu ke empat desember 2015, 

jika dilihat dari porsi kepemilikan efek dengan nilai mata uang rupiah di 

pasar modal hingga akhir 2015. Efek saham 63% dikuasai oleh investor 

asing, sementara itu porsi kepemilikan asing akan obligasi baik itu obligasi 

pemerintah maupun korporasi hanya 8%. Hal ini menunjukkan investor 
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asing lebih memilih investasi portofolio melalui modal ekuitas dibanding 

melalui obligasi. 

  Investasi portofolio asing bagi Indonesia, dapat dijadikan sebagai 

pembiayaan pembangunan sektor-sektor domestik, membantu 

pertumbuhan bursa efek lokal dan sebagai penyaring alokasi dana untuk 

pembiayaan industri atau perusahaan. Selain memberikan dampak positif 

bagi perekonomian suatu negara tujuan investor asing, tetapi masih 

menjadi catatan bahwa mobilitas atau aliran modal dapat menyebabkan 

extreme volatility bagi emerging marketseperti yang pernah terjadi pada 

tahun 1997 ketika terjadi krisis moneter di wilayah Asia (Bekaert dan 

Harvey, 2003:30). 

 Paska pemulihan krisis 1997, tepatnya pada tahun 2004 perekonomian 

Indonesia mulai pulih dan kembali normal. Pemerintah memutuskan untuk 

mengeluarkan white paper letter of intent IMF yang berisi berbagai 

kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dan siapa yang akan 

bertanggung jawab serta waktu pelaksanaannya untuk menutup krisis 

kepercayaan. Adanya kepercayaan yang tinggi pada otoritas ekonomi dan 

juga ekonomi Indonesia meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 

7% pada kuartal ke empat pada tahun 2004 (Adiningsih dkk,2008:3). 

Kondisi perekonomian yang semakin stabil direspon positif dengan 

meningkatnya aliran  investasi portofolio  asing modal ekuitas.  

Investasi portofolio melalui pembelian saham oleh investor asing 

yang selanjutnya di sebut investasi portofolio asing modal ekuitas dari 
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tahun 2004-2014 cenderung mengalami peningkatan. Hanya ada tiga 

periode dimana investasi portofolio asing modal ekuitas mengalami 

penurunan dibandingkan periode sebelumnya. yaitu ditahun 2006, 2009 

dan tahun 2014. Pada tahun 2006 investasi portofolio asing modal ekuitas 

menjadi Rp 140.533,00 milyar, mengalami penurunan dibanding tahun 

2005 yang mencapai Rp 157.064,00 milyar.  

 

 

Gambar 1.1 Investasi Portofolio Asing modal Ekuitas 

Tahun2004-2014 
Sumber: Statistik Pasar Modal Berbagai edisi 

 

 Paska krisis finansial global yang terjadi di tahun 2008 investasi 

portofolio asing modal ekuitas kembali mengalami penurunan. Tahun 

2008 investasi portofolio asing modal ekuitas mencapai Rp 294.465,00  

turun menjadi Rp 253.014,00 milyar di tahun 2009. Setelah periode 

tersebut dari tahun 2009-2013 investasi portofolio asing modal ekuitas 

sekitar 30%. Selanjutnya tahun 2014 investasi portofolio asing modal 
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ekuitas sebesar Rp 611.016,00 milyar, mengalami penurunan dibanding 

tahun 2013.  

  Perubahan aliran modal asing di pengaruhi oleh faktor penarik dan 

faktor pendorong Faktor penarik aliran modal merupakan faktor penentu 

investasi yang berasal dari negara tujuan investor seperti kondisi 

perekonomian negara tersebut yang tercermin dari tingkat suku bunga 

domestik dan nilai tukar negara tersebut. Sedangkan faktor pendorong 

investasi merupakan faktor penentu investasi yang berasal dari negara asal 

modal atau negara maju, seperti tingkat suku bunga dan aktivitas ekonomi 

di dalam negara-negara industri. Faktor penarik merupakan faktor yang 

paling dominan mempengaruhi perubahan investasi portofolio asing 

dibandingkan dengan faktor pendorong (Culha, 2006:13).  

  Aliran investasi portofolio sangat tergantung dengan kebijakan 

moneter yang diberlakukan di suatu negara. Perubahan kebijakan moneter 

akan mempengaruhi harga aset yang selanjutnya mendorong pelaku pasar 

keuangan untuk melakukan penyesuaian komposisi portofolio 

investasinya. Kebijakan moneter dan pasar keuangan merupakan dua hal 

yang tidak dapat dipisahkan, mengingat setiap perubahan kebijakan 

moneter untuk mempengaruhi aktivitas perekonomian ditransmisikan 

melalui pasar keuangan. Mekanisme transmisi kebijakan moneter di 

Indonesia diantaranya melalui jalur nilai tukar dan suku bunga. 

  Nilai tukar merupakan faktor penentu dominan yang mempengaruhi 

masuknya investasi portofolio (Dua dan Garg,2013:26). Nilai tukar 
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mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara. Semakin stabil nilai 

tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain, semakin 

menunjukkan kekuatan fundamental perekonomian negara tersebut. 

Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah merupakan salah satu tugas pokok 

Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah yang stabil dapat meningkatkan daya 

saing perekonomian suatu negara.  

  Sejak diberlakukannya sistem nilai tukar mengambang bebas 

(freefloating system) yang dimulai sejak Agustus 1997, posisi nilai tukar 

rupiah terhadap mata uang asing (khususnya US$) cenderung mengalami 

volatilitas. Berdasarkan Gambar 1.2 dimulai pada tahun 2004, karena 

ditahun tersebut perekonomian Indonesia sudah mulai pulih, dengan 

lepasnya campur tangan IMF. Nilai tukar rupiah dari tahun 2004- 2014 

mengalami depresiasi dan apresiasi. Ketika nilai tukar mengalami 

volatilitas yang ekstrem tentunya akan menyebabkan gejolak terhadap 

perekonomian.  

  Depresiasi rupiah yang tertinggi pertama kali semenjak krisis 1997 

terjadi pada tahun 2005, hingga pada bulan Agustus 2005 menyentuh level 

Rp 12.000/USD sehingga Bank Dunia menyebut Indonesia sedang 

mengalami mini krisis (Adiningsih dkk,2007:24). Terdepresiasinya nilai 

tukar rupiah meningkatkan investasi portofolio asing modal ekuitas 

ditahun 2005, menjadi Rp 157.064,00 milyar rupiah. selanjutnya pada 

tahun 2006 dan 2007 nilai tukar rupiah lebih stabil dan mengalami 

apresiasi. Secara rata-rata rupiah juga menguat sebesar 6% dari Rp 
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9.713/USD pada tahun 2005 menjadi menjadi Rp 9.167/USD pada tahun 

2006 dan Rp9.140/USD pada tahun 2007. Terapresiasinya nilai tukar 

rupiahberdampak negatif  terhadap investasi portofolio asing modal 

ekuitas yang mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya yaitu 

menjadi Rp 140.533,00 milyar pada tahun 2006. 

 

 

  Gambar 1.2 Investasi Portofolio Asing Modal Ekuitas dan Nilai 

  Tukar Rupiah 2004-2014 

  Sumber : Statistik Pasar Modal Berbagai Edisi dan International 

   Financial Statistic,2016 

 

  Krisis ekonomi global yang terjadi sejak tahun 2007 berawal dari 

krisis subprime mortgage di Amerika Serikat, mempengaruhi dinamika 

pergerakan nilai tukar rupiah (laporan perekonomian BI, 2008:66). Nilai 

tukar selama tahun 2008 menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan cenderung terdepresiasi. 

Secara rata rata nilai tukar rupiah melemah 5,4% dari Rp 9.140/USD pada 

tahun 2007 menjadi Rp 9.666/USD pada tahun 2008. Nilai tukar rupiah 

kembali mengalami depresiasi di tahun 2009 secara rata nilai tukar rupiah 
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sebesar Rp 10.389/USD. Terdepresiasinya nilai tukar rupiah diikuti dengan 

penurunan investasi portofolio asing modal ekuitas di tahun 2009. 

  Nilai tukar rupiah kembali terapresiasi selama dua tahun berturut turut 

yaitu di tahun 2010 dan 2011 hal ini sejalan dengan naiknya investasi 

portofolio asing modal ekuitas pada dua tahun tersebut. Akan tetapi tahun 

2013 ketika nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang cukup tajam 

sekitar 11% dibanding periode sebelumnya dari Rp 9.380/USD menjadi 

Rp 10.451/USD nilai investasi portofolio asing modal ekuitas mencatatkan 

nilai tertinggi selama periode penelitian mencapai Rp 629.454,00 milyar 

naik sekitar 30% dibanding periode tahun 2012. Selanjutnya tahun 2014 

nilai tukar rupiah kembali terdepresiasi, dan investasi portofolio asing juga 

mengalami penurunan. 

  Tingkat inflasi dan suku bunga suatu negara mempengaruhi motivasi 

investor asing dalam berinvestasi di negara tersebut. Ketika inflasi mulai 

mengalami kenaikan akan menurunkan kepercayaan investor , karena 

naiknya inflasi akan memberi dampak yang negatif bagi perekonomian 

sehingga membuat investor untuk tidak berinvestasi di negara tersebut. 

Sebaliknya investor akan memilih Negara yang memiliki tingkat inflasi 

yang stabil dan tingkat pengembalian (yield) yang lebih tinggi di banding 

negara lain (Aggarwal, 1997 dalam Waqas,2015:66).  

  Inflasi merupakan salah satu faktor makroekonomi apabila tidak 

dikelola dengan baik dapat menyebabkan masalah moneter. Tingkat inflasi 

yang rendah dan stabil merupakan target yang hendak dicapai oleh Bank 
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Indonesia. Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan Bi Rate 

sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas 

perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi(Prasetyo,2009:177).  

  Perubahan Bi Rate secara langsung akan berdampak pada perubahan 

suku bunga perbankan lainnya salah satunya adalah suku bunga deposito 

berjangka. Suku bunga ini merupakan sebuah indikator bagi masyarakat, 

apabila suku bunga tinggi membuat nilai imbal hasil deposito menjadi 

lebih menarik, sehingga banyak investor pasar modal yang mengalihkan 

portofolio sahamnya. Meningkatnya aksi jual dan minimnya permintaan 

akan menurunkan harga saham. Yang selanjutnya akan mengurangi 

investasi portofolio asing modal ekuitas. 

  Kenaikan suku bunga deposito diikuti dengan penurunan investasi 

portofolio asing modal ekuitas terjadi ditahun 2006,2009 dan 2014. Akan 

tetapi pada tahun 2008 dan 2013 peningkatan suku bunga deposito juga 

diikuti dengan peningkatan investasi portofolio asing modal ekuitas.  pada 

tahun 2008 suku bunga deposito naik menjadi 8.49% dari 7.97% pada 

tahun 2007. Kenaikan suku bunga deposito tersebut meningkatkan 

investasi portofolio asing modal ekuitas, dari Rp. 243.804,00 milyar 

menjadi Rp 294.659,00 milyar. Tahun 2013 suku bunga deposito naik dari 

5.94% tahun 2012 menjadi 6.26%, begitu juga dengan investasi portofolio 

asing modal ekuitas juga mengalami kenaikan sekitar 30% dibanding 

periode tahun 2012 dan mencatatkan nilai tertinggi selama periode 

penelitian yaitu sebesar Rp 629.454,00 milyar. 
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  Gambar 1.3 Investasi Portofolio AsingModal Ekuitas dan Suku 

  Bunga Deposito 2004-2014 

  Sumber : Statistik Pasar Modal berbagai Edisi dan Bank   

                           Indonesia,2016 
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Indonesia naik sebesar 17% akan tetapi Investasi portofolio asing modal 

ekuitas turun sekitar 7% dibanding tahun sebelumnya. Periode berikutnya 

tahun 2007. Nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan sebaliknya 

investasi portofolio asing modal ekuitas mengalami kenaikan dibanding 

periode sebelumnya. Tahun 2011 sampai 2014 ketika nilai ekspor berturut-

turut mengalami penurunan, nilai investasi portofolio asing modal ekuitas 

berturut-turut mengalami kenaikan.  

 

Gambar 1.4 Investasi Portofolio Asing Modal Ekuitas dan 

EksporTahun 2004-2014   

Sumber : Statistik Pasar Modal berbagai Edisi dan Kementerian   

Perdagangan 2016 
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usaha baru yang dapat meningkatkan kesempatan kerja, mendukung proses 

produksi seingga dapat meningkatkan output produksi perusahaan tersebut dan 

akan meninkatkan Produk Domestik Bruto Indonesia. Berdasarkan gambar 1.5 

PDB Indonesia cenderung mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, 

sementara itu investasi portofolio asing modal ekuitas cenderung mengalami 

peningkatan meskipun berfluktuasi. 

 

 

  Gambar 1.5 Investasi Portofolio Modal Ekuitas dan PDB  

       Indonesia Tahun 2004-2014 

Sumber : Statistik Pasar Modal Berbagai Edisi dan Badan            

Pusat Statistik, 2016 
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oleh investor yang bersikap spekulan. Adanya pembalikan modal yang 

dilakukan oleh investor portofolio asing dalam jumlah yang besar tentunya 

akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi perekonomian Indonesia 

seperti yang terjadi di tahun 1997 dan 1998.  

1.2  Perumusan Masalah 

  Aliran masuk investasi portofolio asing modal ekuitas periode 

sebelum krisis 2008 lebih kecil dibanding periode setelahnya. Paska krisis 

global, Indonesia sebagaimana negara emerging marketlainnya, 

mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan tingkat 

suku bunga yang lebih tinggi, sementara itu di sisi lain, pada saat yang 

sama negara-negara maju menerapkan kebijakan moneter extra longgar 

dengan suku bunga yang relatif rendah, kedua faktor tersebut sangat 

berperan dalam pergeseran aliran modal internasional ke emerging market 

yang mempunyai tingkat pengembalian yang lebih baik serta didukung 

oleh kinerja ekonomi yang membaik. 

  Masuknya modal asing tersebut menunjukkan semakin meningkatnya 

kepercayaan internasional terhadap fundamental ekonomi yang diperkuat 

dengan peningkatan rating Indonesia menjadi menjadi investment grade. 

Aliran modal masuk dapat meningkatkan likuiditas domestik dan dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan, mendukung 

pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik. Namun, selain 

bermanfaat aliran modal yang bersifat jangka pendek investasi portofolio 

dalam bentuk modal ekuitas rentan terhadap sentimen negatif yang 
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memicu pembalikan modal secara besar dan berpotensi menimbulkan 

tekanan terhadap stabilitas makro dan menimbulkan kompleksitas 

kebijakan moneter. 

 Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut dimunculkan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh langsung nilai tukar terhadap investasi 

portofolio asing? 

2. Bagaimanakah pengaruh langsung suku bunga deposito terhadap 

investasi    portofolio asing? 

3. Bagaimanakah pengaruh langsung nilai tukar terhadap ekspor? 

4. Bagaimanakah pengaruh langsung suku bunga deposito terhadap 

ekspor? 

5. Bagaimanakah pengaruh langsung nilai tukar terhadap PDB? 

6. Bagaimanakah pengaruh langsung suku bunga deposito terhadap 

PDB? 

7. Bagaimanakah pengaruh langsung investasi portofolio asing 

terhadap PDB  ? 

8. Bagaimanakah pengaruh langsung ekspor terhadap PDB? 

9. Bagaimanakah pengaruh tidak langsung nilai tukar terhadap PDB 

melalui investasi portofolio asing? 

10. Bagaimanakah pengaruh tidak langsung suku bunga deposito 

terhadap PDB melalui investasi portofolio asing? 
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11. Bagaimanakah pengaruh tidak langsung nilai tukar terhadap PDB 

melalui ekspor? 

12. Bagaimanakah pengaruh tidak langsung suku bunga deposito 

terhadap PDB melalui ekspor?  

1.3  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai oleh penulis dalam 

 penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh langsung nilai tukar rupiah terhadap 

investasi  portofolio asing  modal  ekuitas.  

2. Untuk menganalisispengaruh langsung suku bunga deposito terhadap 

investasi portofolio asing modal ekuitas. 

3. Untuk menganalisispengaruh langsung nilai tukar terhadap ekspor. 

4. Untuk menganalisis pengaruh langsung suku bunga deposito terhadap 

ekspor. 

5. Untuk menganalisis pengaruh langsung investasi portofolio asing modal 

ekuitas terhadap PDB. 

6. Untuk menganalisis pengaruh langsung ekspor terhadap PDB   

7. Untuk menganalisis pengaruh langsung nilai tukar terhadap PDB. 

8. Untuk menganalisis pengaruh langsung suku bunga deposito terhadap 

PDB  

9. Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung nilai tukar rupiah terhadap 

PDB melalui variabel intervening investasi portofolio asing modal ekuitas. 
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10. Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung suku bunga deposito 

terhadap PDB melalui variabel intervening investasi portofolio asing 

modal ekuitas. 

11. Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung nilai tukar rupiah terhadap 

PDB melalui variabel intervening ekspor. 

12. Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung suku bunga deposito 

terhadap PDB melalui variabel intervening ekspor. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

  Hasil penelitian ini diharapakan dapat menganalisis pengaruh nilai 

tukar rupiah, suku bunga deposito, dan ekspor terhadap investasi 

portofolio asing modal ekuitas. Serta pengaruh pengaruh nilai tukar rupiah, 

suku bunga deposito, ekspor dan investasi portofolio asing modal ekuitas 

terhadap PDB. 

 1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Sebagai salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam hal 

pengambilan kebijakan yang menyangkut investasi portofolio asing 

modal ekuitas dalam rangka melaksanakan pembangunan 

perekonomian serta meningkatkan PDB. 

2. Bagi otoritas moneter dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menentukan  kebijakan yang berkaitan dengan investasi portofolio asing 

modal ekuitas. 
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3. Untuk menambah referensi bagi perguruan tinggi sehingga dapat 

memberikan informasi kemungkinan dilaksanakannya penelitian lebih 

lanjut.
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LANDASAN TEORI 

 

 2.1 Model Mundell- Fleming  

  Mankiw (2000:290) model Mundell-Fleming merupakan versi 

perekonomian terbuka dari model IS-LM. Kedua model adalah 

mengasumsikan bahwa tingkat harga adalah tetap dan apa yang 

menyebabkan fluktuasi jangka pendek dalam pendapatan agregat atau 

pergeseran dalam permintaan agregat. Perbedaan pentingnya adalah model 

IS-LM mengasumsikan perekonomian tertutup, sedangkan model mundell-

Fleming mengasumsikan perekonomian terbuka.  

  Model Mundell-Fleming membuat satu asumsi penting, bahwa 

perekonomian yang dipelajari adalah perekonomian terbuka kecil dengan 

mobilitas modal sempurna. Yaitu, perekonomian bisa meminjam atau 

memberi pinjaman sebanyak yang iainginkan di pasar keuangan dunia dan 

akibatnya, tingkat bunga perekonomian, ditentukan oleh tingkat bunga 

dunia. Asumsi ini berarti bahwa tingkat bunga dalam perekonomian ini , r, 

ditentukan oleh tingkat bunga dunia r*. Secara matematis dapat ditulis 

asumsi sebagai berikut: 

     r =r*................................................................(2.1) 

  Tingkat bunga dunia ini diasumsikan tetap secara eksogen karena 

perekonomian tersebut relatif kecil terhadap perekonomian dunia, bahwa ia 
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bisa meminjam atau memberi pinjaman sebanyak yang ia inginkan di pasar 

keuangan dunia tanpa mempengaruhi tingkat bunga dunia. 

  Dalam perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga domestik mungkin 

naik sedikit untuk jangka pendek, tetapi dalam sekejap pihak asing akan 

melihat bunga yang lebih tinggi itu dan mulai membeli obligasi di negara 

tersebut. Aliran modal masuk akan mendorong tingkat bunga domestik 

kembali menuju r*. Maka, persamaan r = r* menunjukan asusi bahwa 

aliran modal internasional cukup memadai untuk mempertahankan tingkat 

bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia. 

2.1.1.2 Pasar Barang dan Kurva IS* 

  Model Mundell- Fleming menjelaskan pasar barang dan jasa 

sebagaimana model IS-LM. Tetapi model itu menambahkan simbol baru 

untuk ekspor bersih. Biasanya pasar barang ditunjukkan dengan persamaan 

berikut : 

Y = C (Y-T) + I (r*) + G + NX (e).................................................(2.2) 

  Persamaan ini menyatakan bahwa pendapatan agregat Y  adalah 

jumlah konsumsi C, investasi I, pembelian pemerintah G, dan ekspor bersih 

NX. Konsumsi tergantung secara positif terhadap pada pendapatan 

disposibel Y-T. Investasi tergantung secara negatif pada tingkat bunga, 

yang sama dengan tingkat bunga dunia r*. Dan ekspor bersih tergantung 

secara negatif dengan nilai tukar.  

 



20 
 

 
 

2.1.1.3 Pasar Barang dan Kurva  LM* 

  Model Mundell- Fleming menunjukkan pasar uang dengan persamaan 

IS-LM, dengan asumsi tambahan bahwa tingkat bunga domestik sama 

dengan tingkat bunga dunia.  Secara matematis sebagai berikut : 

   M/P = L (r*, Y)..............................................................(2.3) 

  Persamaan ini menyatakan bahwa penawaran dari keseimbangan uang 

riil, M/P sama dengan permintaan, L (r, Y). Permintaan terhadap 

keseimbangan uang riil tergantung secara negatif pada tingkat bunga dunia, 

yang  sekarang ditetapkan sama dengan tingkat bunga dunia r* dan secara 

positif pada pendapatan Y. Penawaran uang M adalah variabel eksogen 

yang dikendalikan oleh bank sentral, dan karena model Mundell-Fleming 

dirancang untuk menganalisis fluktuasi jangka pendek, tingkat harga P juga 

diasumsikan tetap secara eksogen. 

 2.1.1.4 Keseimbangan Pasar Uang dan Pasar BarangModel Mundell-     

   Fleming (IS*-LM*) 

  Menurut model Mundell –Fleming, perekonomian terbuka kecil 

dengan mobilitas modal sempurna bisa dijelaskan oleh persamaan 

sebagai berikut : 

IS*Y      = C (Y-T)+  I(r*)+ G+ NX(e)  .....................................(2.4) 

LM*M/P = L(r*,Y) .......................................................................(2.5) 

         Persamaan pertama menjelaskan keseimbangan di pasar barang, 

persamaan kedua menjelaskan keseimbangan di pasar uang. Variabel 

eksogen adalah kebijakan Fiskal G dan T, Kebijakan moneter M, tingkat 
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harga P, dan tingkat bunga dunia r*. Variabel endogen adalah pendapatan 

Y dan kurs e.  

  Kedua hubungan ini digambar bersama-sama dalam gambar 2.1 

keseimbangan untuk perekonomian ditemukan ketika kurva IS* dan kurva 

LM* berpotongan. Perpotongan ini menunjukkan kurs dan tingkat 

pendapatan ketika pasar barang dan pasar uang berada dalam keseimbangan 

Dari gambar 2.1 model Mundell-Fleming ini menunjukkan kondisi 

ekuilibrium pasar barang IS* dan kondisi ekuilibrium pasar uang LM*. 

Kedua kurva mempertahankan tingkat bunga konstan pada tingkat bunga 

dunia. Perpotongan kedua kurva ini menunjukkan tingkat pendapatan dan 

nilai tukar yang memenuhi ekuilibrium baik di pasar barang maupun di 

pasar uang. 

Nilai tukar, e LM* 

 

 

  

  

 

  

 

Gambar 2.1KeseimbanganKurva IS
* 

danKurvaLM
* 

(ModelMundell- Fleming)  

Sumber:Mankiw (2000: 295) 

   

Keseimbangan Pendapatan,Output, Y 

IS* 
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2.2 Teori Investasi Portofolio 

  Menurut United Nations Conference On Trade And Development. 

UNCTAD (1999:4) investasi portofolio melibatkan pengalihan aset 

keuangan dengan cara investasi yang dilakukan oleh penduduk melalui 

individu, perusahaan atau institusi disuatu negara dalam sekuritas negara 

lain, baik secara langsung dalam bentuk aset perusahaan atau tidak 

langsung melalui pasar keuangan. Tujuan utama dari investor 

menanamkan modalnya dalam bentuk portofolio untuk mendapatkan 

keuntungan berupa capital gain dan untuk mengurangi resiko portofolio 

yang dipegang oleh investor dengan melakukan diversifikasi internasional.  

  Sunariyah (2006:194) berpendapat portofolio merupakan serangkaian 

kombinasi beberapa aktiva yang diinvestasikan. Teori portofolio 

merupakan teori yang menganalisis bagaimana memilih kombinasi aset 

yang didasarkan pada risiko jenis kekayaan, baik dalam bentuk aset fisik 

maupun surat berharga. Semakin tinggi risiko sebuah investasi maka 

tingkat keuntungan yang didapatkan akan semakin tinggi pula. 

  Investasi portofolio asing dapat disebut juga sebagai penanaman 

modal jangka pendek. Dalam arus modal internasional, investasi portofolio 

ini berbentuk investasi aset-aset financial, seperti: saham dan obligasi. 

Jenis penanaman modalnya terdiri dari penguasaan saham yang dapat 

dipindahkan ke beberapa negara 

  Penerbitan saham ditujukan untuk memenuhi atau memperoleh dana 

bagi kelangsungan bisnis sebuah perusahaan. Perusahaan dapat 
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memperluas skala usaha dengan menyediakan modal yang diperoleh 

melalui pembelian saham yang dipenuhi oleh pihak investor. Investor 

perusahaan berada dalam lingkup yang lebih besar bila dibandingkan  

investor perseorangan, tetapi mereka menjalankan fungsi yang sama. 

Investor  membeli dan mengelola aset untuk meraih profit. 

 Menurut mishkin (2008:128) faktor-faktor yang mempengaruhi 

seseorang untuk membeli suatu aset, yakni : 

1. Kekayaan (Wealth), jika kekayaan seseorang semakin meningkat maka 

ia akan memiliki sumber yang lebih banyak untuk membeli aset-aset. 

2. Harapan Hasil (Expected Return), yakni harapan hasil yang didapatkan 

denganmemegang aset tersebut. 

3. Risiko (Risk), yaitu derajat ketidakpastian yang dihubungkan dengan 

suatu aset relatif terhadap aset-aset lainnya. 

4. Likuiditas (Liquidity), yaitu seberapa cepat dan mudah suatu aset diubah 

dalam bentuk uang tunai (cash). 

  Sehingga segala tindakan seseorang dalam memegang suatu aset, 

berhubungandengan tujuan menanamkan modalnya, akan didasarkan pada 

keempat faktor tersebut di atas. Sedangkan aset di sini adalah sesuatu yang 

dimiliki yang merupakan simpanan kekayaan atau nilai yang berupa aset 

saham. 

2.3 Nilai Tukar 
 

  Menurut Dornbusch (2008:46) nilai tukar atau kurs merupakan 

perbandingan nilai atau harga antara dua mata uang yang berbeda. 
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Penentuan kurs valuta asing (valas) merupakan hal yang penting bagi 

pelaku bursa valas, karena kurs valas sangat mempengaruhi jumlah biaya 

yang harus dikeluarkan serta besarnya manfaat yang akan diperoleh dalam 

transaksi barang, jasa dan surat berharga yang berlangsung dibursa valas. 

  Menurut Samuelson (2001:305) nilai tukar valuta asing merupakan 

harga satuan mata uang dalam mata uang lain. Jadi, nilai tukar rupiah 

merupakan nilai mata uang rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang 

negara lain. Nilai tukar valuta asing ditentukan dalam pasar valuta asing, 

yaitu pasar tempat berbagai mata uang yang berbeda diperdagangkan. 

Adanya perubahan nilai tukar mata uang juga berdampak pada apresiasi 

dan depresiasi mata uang. Apresiasi merupakan kenaikan nilai tukar 

negara tertentu terhadap nilai mata uang negara lain (Berlianta, 2005:9). 

Depresiasi mata uang menurut Berlianta (2005:8) adalah penurunan nilai 

tukar mata uang negara tertentu terhadap nilai mata uang negara lain. Mata 

uang yang digunakan sebagai pembanding dalam tukar menukar mata 

uang adalah Dollar Amerika Serikat (US Dollar) karena Dollar Amerika 

merupakan salah satu mata uang yang kuat dan merupakan mata uang 

acuan bagi sebagian besar negara berkembang. 

  Menurut Mankiw (2006:128-131) ketika orang-orang mengacu pada 

kurs diantara kedua negara, maka mengartikannya sebagai kurs nominal. 

Kurs nominal adalah tingkat di mana orang-orang memperdagangkan mata 

uang suatu negara untuk mata uang negara lain, sedangkan kurs riil 
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menyatakan tingkat dimana orang-orang memperdagangkan barang-barang 

dari suatu negara untuk barang-barang dari negara lain.  

  Nilai Tukar yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari adalah 

pengertian nilai tukar nominal. Dalam menganalisis nilai tukar, dapat juga 

dilihat dari nilai tukar riil. Nilai tukar riil merupakan nilai tukar nominal 

yang sudah dikoreksi dengan harga relatif, yaitu harga didalam negeri 

dibandingkan dengan harga diluar negeri.  

 Nilai tukar riil dapat digunakan dalam menghitung nilai tukar bilateral 

antar dua negara, yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

  Q = S x  
 

  
...............................................................(2.6) 

 Keterangan: 

 Q = nilai tukar riil 

 S = nilai tukar nominal 

 P = tingkat harga dalam negeri 

 P
*
= tingkat harga di luar negeri 

  Faktor-faktor penentu kurs riil antara lain, kurs riil terkait dengan 

ekspor netto, apabila kurs riil lebih rendah barang-barang domestik relatif 

lebih murah dibanding barang-barang luar negeri dan ekspor netto lebih 

besar. Neraca perdagangan harus sama dengan arus modal keluar netto 

yang sama dengan tabungan dikurangi investasi. Kurs didasari dua konsep 

yang  pertama, konsep nominal merupakan konsep untuk mengukur 

perbedaan harga mata uang yang menyatakan berapa jumlah mata uang 

suatu negara yang diperlukan guna memperoleh sejumlah mata uang dari 
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negara lain. Kedua yaitu konsep riil yang dipergunakan untuk mengukur 

daya saing komoditi ekspor suatu negara di pasaran internasional 

(Halwani, 2005:157). 

2.3.1 Sistem Nilai Tukar 

  Madura (2006:220) mengemukakan dalam perkembangan ekonomi 

dan keuangan internasional, sistem nilai tukar dapat dikategorikan dalam 

beberapa jenis berdasarkan pada seberapa kuat tingkat pengawasan 

pemerintah terhadap nilai tukar. Secara umum nilai tukar dapat dibagi 

menjadi empat sistem nilai tukar, yaitu sistem kurs tetap (fixed exchange 

rate system); sistem kurs mengambang bebas (freely floating exchange 

rate system); sistem kurs mengambang terkendali (managed floating 

exchange rate system) dan sistem kurs terikat (pegged exchange rate 

system).  

 a. Sistem kurs tetap (fixed exchange rate system)  

  Sistem kurs tetap nilai tukar mata uang dibuat konstan ataupun hanya 

diperbolehkan berfluktuasi dalam kisaran yang sempit. Bila pada suatu 

saat nilai tukar mulai berfluktuasi terlalu besar, maka pemerintah akan 

melakukan intervensi untuk menjaga agar fluktuasi tetap berada pada 

kisaran yang diinginkan. Pada kondisi tertentu bila diperlukan pemerintah 

akan melakukan pemotongan nilai mata uang-nya (devalue) terhadap mata 

uang negara lain. Pada kondisi lain, pemerintah dapat mengembalikan nilai 

mata uang (revalue) atau meningkatkan nilai mata uangnya terhadap mata 

uang lain.  
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b. Sistem kurs mengambang bebas (freely floating exchange rate system)  

  Pada sistem nilai tukar ini, nilai tukar ditentukan sepenuhnya oleh 

pasar tanpa intervensi dari pemerintah. Bila pada sistem kurs tetap tidak 

diperbolehkan adanya fleksibilitas nilai tukar, pada sistem mengambang 

bebas memperbolehkan adanya fleksibilitas secara penuh. Pada kondisi 

nilai tukar yang mengambang, 

c. Sistem kurs mengambang terkendali (managed floating exchange rate 

system)  

  fluktuasi nilai tukar dibiarkan mengambang dari hari ke hari dan tidak 

ada  batasan-batasan resmi. Hal ini sama dengan sistem tetap, dimana 

pemerintah sewaktu-waktu dapat melakukan intervensi untuk 

menghindarkan fluktuasi yang terlalu jauh dari mata uangnya.  

d. Sistem kurs terikat (pegged exchange rate system).  

  Beberapa negara menggunakan sistem mata uang terikat, dimana mata 

uang lokal mereka dikaitkan nilainya pada sebuah valuta asing atau pada 

sebuah jenis mata uang tertentu. Nilai mata uang lokal akan mengikuti 

fluktuasi dari nilai mata uang yang dijadikan ikatan tersebut. 

2.3.2  Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Investasi Portofolio Asing Modal   

 Ekuitas 

  Perubahan nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi investasi portofolio 

asing modal ekuitas dapat dijelaskan melalui kurva penawaran dan 

permintaan dollar. Gambar 2.2 menjelaskan perubahan penawaran dan 

permintaan dollar dampaknya melalui kurva penawaran dan permintaan 
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valuta asing (khususnya dollar AS) terhadap aliran investasi portofolio 

asing ke Indonesia (Nopirin,2000:171). S0 menggambarkan jumlah modal 

asing masuk, ekspor dan piutang oleh asing kepada Indonesia. Jika semua 

faktor S0 menurun maka kurva S akan bergeser ke kiri atas. Hal ini berarti 

jumlah dollar yang ditawarkan menurun dari jumlah awal, sehingga harga 

dollar meningkat karena permintaan dollar yang melebihi penawaran 

dollar. Peningkatan harga dollar akan membuat nilai tukar rupiah 

terdepresiasi. 

  Depresiasi dapat mempengaruhi tingkat pengembalian investasi suatu 

perusahaan, khususnya perusahaan yang mengandalkan bahan baku dari 

luar negeri, depresiasi akan mengakibatkan biaya yang ditanggung oleh 

perusahaan akan meningkat dan hal ini menyebabkan keuntungan yang 

diterima oleh perusahaan akan menurun, selanjutnya hal ini juga akan 

berdampak pada penurunan keuntungan yang diterima oleh investor yang 

menanamkan modal di perusahaan tersebut, sehingga depresiasi rupiah 

akan menurunkan investasi portofolio asing modal ekuitas. 

  Kurva permintaan dollar menggambarkan  perubahan permintaan 

Indonesia terhadap dollar. Permintaan dollar akan dipengaruhi oleh nilai 

tukar kedua mata uang, impor Indonesia, jumlah utang luar negeri dan 

capital outflow. Jika D0 menurun maka kurva demand akan bergeser ke 

kiri, yang berarti jumlah dollar yang diminta menurun. Hal ini akan 

menyebabkan harga dollar akan menurun sehingga rupiah mengalami 

apresiasi (pergerakan menurun kurs E1 menjadi kurs E2). Terapresiasinya 
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rupiah akan menyebabkan turunnya cost of capital dari perusahaan, 

khususnya perusahaan yang mengandalkan bahan baku dari luar negeri 

dan hal ini menyebabkan keuntungan yang diterima oleh perusahaan akan 

meningkat, selanjutnya hal ini juga akan meningkatkan keuntungan dari 

investor yang menanamkan modal di perusahaan tersebut, sehingga dapat 

menarik aliran investasi portofolio asing modal ekuitas yang lebih banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Penawaran dollar    b. Permintaan dollar  

Gambar 2.2 Kurva Penawaran dan Permintaan dollar 

Sumber : Nopirin, 2000:171 

 

  Berdasarkan pendekatan teori Good Market Approach (Dornbush dan 

Fisher 1980) menyatakan bahwa dalam perspektif makro, perubahan nilai 

tukar uang akan mempengaruhi kekuatan kompetisi suatu perusahaan. 

Bagi perusahaan yang berorientasi ekspor impor, ketika mata uang 

domestik terdepresiasi perusahaan akan membayar kewajiban lebih tinggi, 

sehingga berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Pelemahan mata 
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uang domestik akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap pasar 

ekuitas. Investor beranggapan bahwa pelemahan mata uang domestik 

menandakan perekonomian kurang stabil sehingga untuk menghindari 

resiko, investor cenderung melakukan aksi jual dan menunggu 

perekonomian membaik. Keadaan ini akan menurunkan permintaan saham 

yang selanjutnya menurunkan investasi portofolio asing modal ekuitas.  

  Sedangkan menurut Jordon dan Fisher (1995:281) Depresiasi nilai 

tukar mata uang domestik akan meningkatkan investasi asing. Ketika nilai 

tukar mata uang domestik terdepresiasi akan menurunkan kepercayaan 

masyarakat terhadap mata uang negaranya. Selanjutnya investor asing 

lebih terdorong untuk berinvestasi masuk negara tersebut. Depresiasi mata 

uang domestik mengakibatkan biaya investasi asing di negara tersebut 

lebih murah. Sehingga akan meningkatkan minat investor asing . 

Sebaliknya jika nilai mata uang domestik terapresiasi maka biaya investasi 

asing di negara tersebut menjadi mahal. Sehingga akan menurunkan minat 

investor asing di negara tersebut. Dalam hal ini terdepresiasinya nilai tukar 

rupiah akan meningkatkan kemampuan beli investor asing terhadap saham  

saham yang berdenominasi Rupiah. 

2.4      Suku Bunga 

  Hasibuan (2009:18), mendefinisikan bunga merupakan balas jasa atas 

pinjaman uang atau barang yang dibayarkan oleh debitur kepada kreditor. 

Sedangkan pengertian tingkat bunga menurut Boediono (1994:76) adalah 

sebagai harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara satu 
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rupiah sekarang dan satu rupiah nanti (misalnya setahun lagi).Suku bunga 

dibedakan menjadi dua, yaitu:  

1. Suku bunga nominal adalah suku bunga dalam nilai uang. Suku bunga 

ini merupakan nilai yang dapat dibaca secara umum.  

2. Suku bunga riil adalah suku bunga yang telah mengalami koreksi akibat 

inflasi dan didefinisikan sebagai suku bunga nominal dikurangi laju inflasi. 

2.4.1 Suku Bunga Deposito 

  Menurut undang-undang no 10 tahun 1998 yang dimaksudkan dengan 

deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan 

bank (Kasmir, 2005:80) 

  Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo 

(jangka waktu) sesuai jangka waktunya baik ditarik tunai maupun non 

tunai (pemindah bukuan) dan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang 

diterimanya. Berbeda dengan simpanan lainnya simpanan deposito 

mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak 

dapat ditarik setiap saat. 

  Tingkat suku bunga deposito Bank Umum merupakan tingkat suku 

bunga yang diberikan oleh bank bagi nasabah yang menyimpan uangnya 

dalam deposito di Bank Umum. Tingkat suku bunga ini bervariasi sesuai 

dengan jangka waktu jatuh tempo deposito. Ada deposito 1 bulan, 3 bulan, 

6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. 
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  Bagi masyarakat yang menanamkan dananya kepada bank, baik itu 

simpanan tabungan, deposito, dan giro akan dikenai suku bunga simpanan 

(dalam bentuk %). Suku bunga ini merupakan rangsangan dari bank agar 

masyarakat mau menanamkan dananya pada bank. Semakin tinggi suku 

bunga simpanan, maka masyarakat akan semakin giat untuk menanamkan 

dananya pada bank, dikarenakan harapan mereka untuk memperoleh 

keuntungan. Sebaliknya, semakin rendah suku bunga simpanan, maka 

minat masyarakat dalam menabung akan berkurang sebab masyarakat 

berpandangan tingkat keuntungan yang akan mereka peroleh di masa yang 

akan datang dari bunga adalah kecil. 

2.4.2 Pengaruh Suku Bunga DepositoTerhadap Investasi Portofolio Asing 

Modal Ekuitas 

  Menurut Tandelilin (2010:343), Suku Bunga yang terlalu tinggi akan 

mempengaruhi nilai sekarang aliran kas perusahaan, sehingga kesempatan-

kesempatan investasi yang ada tidak akan menarik lagi. Suku Bunga yang 

tinggi juga akan meningkatkan biaya modal yang akan ditanggung oleh 

perusahaan.  

  Peningkatan suku bunga yang diisyaratkan atas investasi pada suatu 

saham, menyebabkan investor menarik investasinya pada suatu saham dan 

memindahkannya  pada investasi produk perbankan. Apabila  suku bunga 

simpanan, depositomengalami kenaikan, juga akan diikuti kenaikan suku 

bunga pinjaman para debitur. Sehingga akan mempengaruhi preferensi 

investor dalam melakukan investasi. Jika suku bunga simpanan cenderung 
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mengalami kenaikan terus menerus akan mendorong investor 

memindahkan dana dari pasar modal kepada produk perbankan seperti 

tabungan dan deposito. Bila hal ini terjadi maka harga saham akan 

mengalami penurunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suku bunga 

depositoberpengaruh negatif terhadap aliran investasi portofolio asing 

modal ekuitas. 

  Pengaruh suku bunga dengan investasi portofolio asing juga dapat 

dijelaskan melalui kurva permintaan saham gambar 2.3 

 Gambar 2.3 Kurva Permintaan Saham 
  Sumber : Nopirin,2000:126 

 

  Turunnya tingkat suku bunga dari r1 ke r0 akan mendorong investasi 

naik dari I1 ke I0. Kenaikan permintaan akan mendorong tingkat bunga 

turun, berarti harga surat berharga naik. Orang akan cenderung untuk 

menambah surat berharga dalam portofolio mereka. Dalam jangka 

panjang, investasi baru (pengeluaran saham baru) akan terjadi terus sampai 

dapat memenuhi permintaan tersebut. 
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2.5 Ekspor 

  Menurut Hamdani (2003:19) secara garis besar, pengertian ekspor 

kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean indonesia ke luar 

negeri. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu 

negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan.  

  Menurut Nopirin (2009:239), ekspor merupakan injeksi ke dalam 

aliran pendapatan seperti hanya investasi, karena ekspor berasal dari 

produksi dalam negeri dijual atau dipakai oleh penduduk luar. 

  Ekspor memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara. 

Bagi negara ekspor merupakan salah satu sumber devisa yang dapat 

digunakan untuk melaksanakan pembangunan ekonominya. dikarenakan 

peningkatan penerimaan devisa dari ekspor akan ikut meringankan beban 

neraca perdagangan (Halwani, 2005: 341). 

2.5.1 Teori ekspor  
 

 Teori Klasik ada 2 (dua), yaitu teori keunggulan absolut dan teori 

keunggulan komparatif (Tambunan, 2001:169) 

a. Teori Keunggulan Absolut  

  Teori ini dari tokoh ekonomi Adam Smith, sebagai teori murni 

perdagangan internasional. Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa suatu 

negara akan melakukan spesialisasi dan ekspor terhadap suatu jenis 

barang tertentu di mana negara tersebut memiliki keunggulan absolut. 

Suatu negara akan mengekspor suatu jenis barang, jika negara tersebut 

dapat membuatnya lebih efisien dan murah dibandingkan negara lain. 
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b. Teori Keunggulan Komparatif  

  Teori ini dikemukakan oleh John Stuart Mill. Dasar pemikiran J.S. 

Mill beranggapan bahwa suatu negara akan berspesialisasi pada ekspor 

suatu barang, di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif 

terbesar. Kelebihan untuk teori comparative advantage ini adalah dapat 

menerangkan berapa kurs dan berapa keuntungan karena pertukaran 

kedua hal ini tidak dapat diterangkan oleh teori absolute advantage. 

c. Teori Biaya Relatif  

 Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. Menurut pemikiran David 

Ricardo, beranggapan bahwa perdagangan antara dua negara akan timbul 

apabila masing-masing negara memiliki biaya relatif yang terkecil untuk 

jenis barang yang berbeda. Jadi, penekanan David Ricardo adalah pada 

perbedaan efisiensi relatif antar negara dalam memproduksi dua atau 

lebih jenis barang yang menjadi dasar timbulnya perdagangan 

internasional. 

2.6  Produk Domestik Bruto 

  Menurut Mankiw (2006:6) Produk Domestik Bruto merupakan nilai 

pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam sebuah 

negara pada suatu periode tertentu.  

  Menurut Prasetyo (2009:28) Produk Domestik Bruto merupakan 

seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu warga masyarakat pada 

suatu wilayah negara yang bersangkutan, termasuk produksi warga negara 
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asing yang ada di negara tersebut dalam periode tertentu biasanya satu 

tahun. 

  Produk Domestik Bruto merupakan suatu indikator terbaik yang 

digunakan untuk melihat kinerja perekonomian. PDB dibagi menjadi dua 

yaitu PDB nominal dan PDB Riil. PDB nominal adalah nilai barang dan 

jasa yang diukur dengan menggunakan harga berlaku. Sedangkan PDB 

Riil adalah nilai barang dan jasa yang diukur dengan menggunakan harga 

konstan (Mankiw, 2000:21). 

  Para ekonom dalam mengukur kinerja keseluruhan perekonomian 

barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian menggunakan PDB 

Riil, karena PDB Riil tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Perubahan 

PDB Riil hanya mencerminkan perubahan jumlah dan jasa yang 

diproduksi. Persentase PDB Riil dari suatu periode ke periode yang lain 

digunakan untuk mengukur pertumbuhan perekonomian (Mankiw, 

2006:16). 

2.6.1 Pengaruh Nilai Tukar, Suku Bunga Deposito, Ekspor Terhadap PDB 

  Pengaruh nilai tukar rupiah suku bunga deposito dan ekspor terhadap 

PDB dapat dijelaskan melalui kurva dampak kebijakan moneter dibawah 

rezim nilai tukar mengambang bebas kasus perekonomian terbuka kecil 

teori Mundell-Fleming (dalam Nanga ,2001:224). 

Ketika otoritas moneter menerapkan suatu kebijakan moneter 

ekspansif, misalnya melalui peningkatan jumlah uang beredar, maka 

sebagai akibatnya akan menyebabkan kurva LM bergeser ke kanan dari 
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LM0(Mso) ke LM1 (Ms1). Hal ini akan mendorong tingkat bunga dalam 

negeri turun dibawah tingkat bunga luar negeri, turunnya tingkat bunga 

dalam negeri pada gilirannya akan mendorong capital outflow secara 

besar-besaran sehingga menyebabkan nilai tukar rupiah terdepresiasi, 

penurunan kurs akan membuat barang- barang domestik relatif murah 

terhadap barang barang luar negeri.  melemahnya mata uang dalam negeri 

akan mendorog kurva IS bergeser ke kanan, yaitu dari IS0 (e0) ke IS1 (e1) 

dan akan meningkatkan output dari Yo ke Y1.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Dampak Kebijakan Moneter Dibawah Rezim 

Nilai Tukar Fleksibel Kasus Perfect Capital Mobility 

Sumber : Nanga,2001:225 

2.6.2 Pengaruh Investasi Portofolio Asing Modal Ekuitas Terhadap PDB 

  Pengaruh investasi portofolio asing modal ekuitas terhadap PDB dapat 

dijelaskan melalui teori Menurut teori pertumbuhan ekonomi Harrod 

Domar (dalam Todaro dan Smith:2006:128-129). Setiap perekonomian 
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pada dasarnya harus senantiasa mencadangkan sebagian dari pendapatan 

nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal 

yang telah susut atau rusak. Namun untuk memacu pertumbuhan ekonomi 

dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan neto terhadap 

cadangan atau stok modal.  

  Ada hubungan ekonomi langsung antara total stok modal (K) dengan 

PDB total (Y), maka hal itu berarti setiap tambahan netto terhadap stok 

modal dalam bentuk investasi baru akan menghasilkan kenaikan arus 

output atau PDB (dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai rasio modal-output 

(capital output ratio). Jika rasio modal-output ditetapkan sebagai (k), rasio 

tabungan nasional (national saving ratio) adalah (s), yang merupakan 

persentase atau bagian tetap dari output nasional yang selalu ditabung dan 

jumlah penanaman modal baru ditentukan oleh jumlah tabungan (S), maka 

dapat disusun model pertumbuhan ekonomi yang sederhana: 

Tabungan adalah proporsi dari pendapatan nasional. 

  S = sY .....................................................................................(2.7) 

Investasi adalah perubahan dari stok modal (kapital). 

 I =ΔK ............................................................................................. (2.8) 

Jumlah stok modal (K) mempunyai hubungan langsung dengan jumlah 

pendapatan nasional atau output (Y) seperti telah ditunjukkan oleh rasio 

modal output (k), maka: 

 

 
  atau   

  

  
  akhirnya ΔK = k ΔY .......................................... (2.9) 

Jumlah tabungan (S) harus sama dengan jumlah investasi (I). 
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S = I ....................................................................................................(2.10) 

 Dari persamaan (2.7), (2.8), (2.9), dan (2.10), diperoleh: 

 S = sY = k ΔY =ΔK = I .........................................................................(2.11) 

 sY = k ΔY ............................................................................................. (2.12) 

 Kemudian setelah membagi kedua sisi pada persamaan (2.11) dengan Y 

kemudiandengan k, maka didapat: 

  

 
 

 

 
...................................................................................................(2.13) 

  Persamaan (2.12) merupakan versi sederhana dari persamaan dalam 

teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar. Secara jelas menyatakan 

bahwa tingkat pertumbuhan PDB (ΔY/Y) ditentukan secara bersama-sama 

oleh rasio tabungan nasional (s) serta rasio modal-output nasional (k). 

Secara lebih spesifik, persamaan itu menyatakan bahwa tanpa adanya 

intervensi pemerintah, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional akan 

secara langsung atau secara positif berbanding lurus dengan rasio tabungan 

(semakin banyak bagian PDB yang ditabung dan diinvestasikan, maka 

akan lebih besar lagi pertumbuhan PDB yang dihasilkannya.  

  Menurut teori pertumbuhan neoklasik tradisional pertumbuhan output 

selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor. Kenaikan kuantitas 

dan kualitas tenaga kerja(melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan 

perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan 

investasi), serta penyempurnaan teknologi. Indonesia menganut sistem 

perekonomian terbuka yang mengadakan hubungan perdagangan, investasi 

dengan negara-negara lainnya pasti akan mengalami suatu konvergensi 
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peningkatan pendapatan per kapita, karena arus permodalan akan mengalir 

deras dari negara-negara kaya ke negara-negara miskin yang memiliki 

rasio modal tenaga kerjanya masih rendah sehingga pengembalian atas 

investasi (return on investment) lebih tinggi.    

2.7 Penelitian Terdahulu 

  Beberapapenelitian terdahulu akandiuraikan secararingkaskarena 

penelitian ini 

mengacupadabeberapapenelitiansebelumnya.Meskipunruang lingkup 

hampir sama tetapi karenaobjek dan periode waktu yang digunakan 

berbedamakaterdapatbanyak halyangtidak sama sehingga dapat dijadikan 

sebagaireferensiuntuk salingmelengkapi.Berikutbeberapapenelitianyang 

telah digunakan: 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 
 
 

No Judul Variabel Metode Hasil 

1 Cross Border Portfolio 

Investment 

And The Volatility Of 

Stock Market Index 

And Rupiah‟s Rate. 

(muntasir, 2015) 

1.Net 

Foreign 

Purchase 

(NFP) 

2. IHSG 

3. Kurs 

IDR/USD 

Pendekatan 

multivariate 

Vector Auto 

Regression 

(VAR) atau 

Vector Error 

Correlation 

Model (VECM) 

Ada hubungan kointegrasi 

dan dinamis antaraNFP, 

IHSG, Kurs. Tapi tidak ada 

kausalitas. NFP signifikan 

mempengaruhiIHSG namun 

tidak signifikan 

mempengaruhi nilai tukar. 

nilai tukar signifikan 

mempengaruhi NFP dan 

IHSG.Adapun IHSG tidak 

signifikan mempengaruhi 

NFP dan nilai tukar 

2 Macroeconomic 

factors and foreign 

portfolio investmentn 

1. Investasi 

portofolio 

asing( FPI) 

GARCH model Di China Semua variabel 

berpengaruh signifikan  

terhadapvolatilitas 
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volatility : A case of 

south asian countries 

(Waqas dkk, 2015) 

2.Indeks 

harga 

konsumen 

3. GDP 

4. Nilai tukar 

riil 

5. Suku 

bunga riil 

6. stock 

index, 

7. FDI 

8.Indeks 

Produksi 

FPI,Kecuali suku bunga. 

Di india inflasi, FDI, suku 

bunga dan  stock indek 

berpengaruh signifikan 

terhadap volatilitas FPI. 

Di Pakistan semua variabel 

tersebut berpengaruh 

signifikan kecuali nilai tukar 

dan inflasi. 

Di Srilanka hanya variabel 

GDP,indeks produksi dan 

indeks Saham yang 

berpengaruh signifikan 

terhadap FPI 

3 Analysis of the Effect 

of Inflation, Interest 

Rates, and Exchange 

Rates on Gross 

Domestic Product 

(GDP) in Indonesia 

 

Hatane Semuel dan  

Stephanie Nurina 

(2015 

1. Inflasi 

2.Suku 

Bunga 

3. Nilai tukar 

4. PDB  

Partial Least 

Square (PLS) 

Inflasi berpengaruh tidak 

signifikan terhadap PDB. 

nilai tukar berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap PDB.  

Suku bunga berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap PDB 

4. Analysis Of The 

Unanticipated Factors 

In Portfolio Inflows To 

Indonesia: A Scvar 

Approach, 2000: Q1 - 

2012: Q41 ( 

Insukindro dan 

aliyudanto 2014) 

1. Investasi 

portofolio 

asing (saham 

dan obligasi) 

2. Suku 

bunga 

Amerika 

Serikat dan 

suku bunga 

riil Indonesia 

3. PDB 

Amerika 

Serikat dan 

PDB 

Indonesia 

4. Defisit 

anggaran 

5. IHSG 

6. Neraca 

transaksi 

berjalan 

Pendekatan 

structural 

cointegrating 

vector 

autoregressive 

(SCVAR) 

Berdasarkan  impulse 

response defisit anggaran 

dan PDB Indonesia 

berhubungan positif 

terhadap Investasi portofolio 

asing pada Obligasi. 

PDB amerika, PDB 

Indonesia, IHSG, dan defisit 

anggaran berhubungan 

positif terhadap investasi 

portofolio asing pada 

saham. 

Berdasarkan 

variance decomposition 

analysis menunjukkan suku 

bunga domestik dan defisit 

neraca transaksi berjalan 

faktor penentu utama 

perubahan investasi 

portofolio asing pada 

obligasi. 

Suku bunga domestik dan 
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IHSG merupakan faktor 

penentu utama perubahan 

investasi portofolio asing 

pada saham. 

 

5 Exchange Rate 

Uncertainty and 

International Portfolio 

Flows 

Caporale dkk (2013) 

1. Nilai tukar 

2. Portofolio 

Ekuitas 

3. Portofolio 

obligasi 

GARCH- 

BEKK 

Nilai tukar berpengaruh 

negatif terhadap ekuitas di 

negara Kanada, UK, swedia, 

negara-negara Eropa kecuali 

di Australia berpengaruh 

positif. 

Nilai tukar berpengaruh 

negatif terhadap obligasi di 

negara Australia, UK, 

Swedia, negara-negara 

Eropa kecuali di Kanada 

berpengaruh positif. 

6. The Relationship 

Between Foreign 

Portfolio Investmen 

And Macroeconomic 

Variables ( Guluzar 

Dkk, 2013) 

1. Investasi 

portofolio 

asing ( 

stocks) 

2.Neraca 

pembayaran 

3.Neraca 

transaksi 

berjalan 

4. ISE 

(istanbul 

stock 

Exchange) 

5. kurs 

TL/USD 

6. IHK 

7. suku bunga 

8. indeks 

produksi 

Pendekatan 

Vector Auto 

Regression 

(VAR), granger 

causality Tests, 

Impulse 

Respone, 

Variance 

Decomposition. 

Berdasarkan granger 

causality tes dan impulse 

response. Investasi 

portofolio berpengaruh 

terhadap indeks harga 

saham Turki, dan nilai tukar 

Turki. Dan hanya indeks 

produksi yang berpengaruh 

terhadap investasi portofolio 

asing. Sedangkan variabel 

yang lainnya tidak memiliki 

pengaruh. 

7. Do Credit Channel and 

Interest Rate Channel 

Play Important 

Role in Monetary 

Transmission 

Mechanism in 

Indonesia? : A 

Structural Vector 

Autoregression Model 

Ries Wulandari (2012) 

1. GDP 

2. suku bunga 

deposito, 

3. suku bunga 

SBI 

4. suku bunga 

kredit loans 

rate dan 

lending rate 

5. Inflasi 

Structural 

Vector 

Autoregression 

Model 

Suku bunga deposito dan 

suku bung SBI efektif dalam 

mempengaruhi inflasi tapi 

tidak dapat memberikan 

pengaruh terhadap GDP. 

Suku bunga kredit loan rate 

dan lending rate efektif 

dalam memberikan 

pengaruh terhadap PDB. 
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8. 

 

The Relationships 

Between Gdp, Export 

AndInvestment: Case 

Study Iran 

Mahmoud Aboulpour 

Mofrad 

(2012) 

Investasi, 

Ekspor, PDB 

Vector Error 

Correlation 

Model (VECM) 

Investasi dan Ekspor 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap PDB, 

Hubungan investasi dan 

ekspor negatif, PDB 

berpengaruh positif terhadap 

investasi tetapi berpengaruh 

negatif terhadap ekspor. 

9. Duasa and Kassim 

Foreign Portfolio 

Investment and 

Economic 

Growth in Malaysia 

(2009) 

Investasi 

portofolio 

asing dan 

GDP Riil 

Granger 

causality test 

Toda-

Yamamoto Non-

causality 

Investasi portofolio asing 

tidak memberikan pengaruh 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi tetapi pertumbuhan 

ekonomi memberikan 

pengaruh terhadap investasi 

portofolio asing 
  

 Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan pada penelitian yang akan 

dilakukan dengan penelitian terdahulu diantaranya: 

 Muntasir (2015) dengan judul penelitian “Cross Border Portfolio 

Investment And The Volatility Of Stock Market Index And Rupiah’s 

Rate”. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel yang digunakan 

nilai tukar dan investasi portofolio asing. Perbedaan dengan penelitian 

ini adalah penelitian ini menambahkan variabel suku bunga deposito, 

ekspor, dan PDB alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

analisis jalur dengan kurun waktu 2004-2014 sedangkan Muntasir 

menggunakan Vector Auto Regression (VAR) kurun waktu 2009-2014.  

  Waqas dkk (2015) dengan judul penelitian “Macroeconomic Factors 

And Foreign Portfolio Investmentn Volatility : A Case Of South Asian 

Countries”. Persamaan dengan penelitian ini variabel yang digunakan nilai 

tukar dan investasi portofolio asing. Perbedaan dengan penelitian ini 
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adalah penelitian ini menambahkan variabel suku bunga deposito, ekspor, 

dan PDB alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis jalur 

Sedangkan Waqas dkk menggunakan Pendekatan Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH). 

  Hatane Semuel dan Stephanie Nurina (2015) dengan judul penelitian 

“Analysis of the Effect of Inflation, Interest Rates, and Exchange Rates on 

Gross Domestic Product (GDP) In Indonesia”. Persamaan dengan 

penelitian ini adalah menggunakan variabel nilai tukar, suku bunga dan 

PDB. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini terdapat 

variabel nilai tukar, investasi portofolio asing dan ekspor, alat analisis 

yang digunakan  analisis jalur kurun waktu 2004-2014. Sedangkan 

penelitian Hatane dan Semuel menggunakan analisis Partial Least 

Square(PLS) dengan kurun waktu 2005-2013. 

  Insukindro dan Aliyudanto (2014) dengan judul penelitian “Analysis 

Of The Unanticipated  Factors In Portfolio Inflows To Indonesia: A Scvar 

Approach, 2000: Q1 - 2012: Q41”. Persamaan dengan penelitian ini 

menggunakan variabel nilai tukar, suku bunga investasi portofolio asing. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah variabel ekspor serta alat analisis 

penelitian ini menggunakan analisis jalur dengan kurun waktu 2004-2014. 

Sedangkan penelitian terdahulu StructuralCointegrating Vector 

Autoregressive (SCVAR) dengan kurun waktu 2000-2012.  

  Caporale dkk (2013) dengan judul penelitian ”Exchange Rate 

Uncertainty and International Portfolio Flows”. Persamaan dengan 
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penelitian ini menggunakan variabel nilai tukar dan investasi portofolio 

asing. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat variabel suku bunga 

deposito, ekspor dan PDB alat analisis penelitian ini analisis jalur dengan 

kurun waktu 2004-2014. Sedangkan Caporale Menggunakan pendekatan 

GARCH-BEKK dengan kurun waktu 1988-2011.  

  Guluzart dkk (2013) “The Relationship Between Foreign Portfolio 

Investmen And Macroeconomic Variables”. Persamaan dengan penelitian 

ini yaitu variabel investasi portofolio asing, nilai tukar dan suku bunga. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah menambahkan variabel ekspordan 

PDB, penelitian ini menggunakan analisis jalur kurun waktu 2004-2014. 

Sedangkan Guluzart dkk menggunakan pendekatan Vector Auto 

Regression (VAR) kurun waktu 1986-2011. 

  Ries Wulandari (2012) dengan judul penelitian “Do Credit Channel 

and Interest Rate Channel Play Important Role in Monetary Transmission 

Mechanism in Indonesia? :A Structural Vector Autoregression Model”. 

Persamaan dengan penelitian ini variabel suku bunga dan PDB. 

Perbedaannya penelitian ini menggunakan variabel investasi portofolio 

asing, nilai tukar, ekspor. Alat analisis penelitian ini analisis jalur dengan 

Sedangkan Ries wulandari menggunakan pendekatan Structural Vector 

Autoregression Model(SVAR).  

  Mahmoud Abolpour Mofrad (2012) dengan judul penelitian “The 

Relationships Between Gdp, Export AndInvestment: Case Study Iran”. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel yang digunakna ekspor 
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dan PDB. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat variabel nilai tukar, 

suku bunga deposito dan investasi portofolio asing, serta analisis yang 

digunakan analisis jalur dengan kurun waktu 2004-2014. Seedangkan 

Mofrad menggunakan pendekatan Vector Error Correction Model 

(VECM) dengan kurun waktu 1991-2008.  

  Duasa dan Kassim (2009) dengan judul penelitian “Foreign Portfolio 

Investment and Economic Growth In Malaysia”. Persamaan dengan 

penelitian ini adalah dengan menggunakan variabel investasi portofolio 

asing dan PDB. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terdapat variabel 

nilai tukar, suku bunga deposito dan ekspor serta analisis yang digunakan 

analisis jalur kurun waktu 2004-2014. Sedangkan Duasa dan Kasim 

menggunkan metode Granger causality test dan Toda and Yammamoto‟s 

noncausality test dengan kurun waktu 1991-2006. 

2.8 Kerangka Berfikir 

  Indonesia sebagai negara berkembang menganut sistem perekonomian 

terbuka, sehingga perekonomian Indonesia terintegrasi dengan negara lain. 

Integrasi ini mendorong aliran modal keluar masuk ke Indonesia. Salah 

satu aliran modal yang masuk ke Indonesia yaitu investasi portofolio asing 

modal ekuitas, investasi portofolio ini diyakini memberikan dampak 

positif bagi perekonomian yaitu meningkatkan likuiditas domestik, dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan dapat 

mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, 

yang selanjutnya dapat meningkatkan PDB Indonesia.  
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  Perubahan  investasi portofolio asing modal ekuitas di Indonesia di 

pengaruhi oleh faktor penarik atau faktor yang berasal dari dalam 

Indonesiayaitu, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, suku 

bunga deposito, dan ekspor. Perubahan nilai tukar rupiah, suku bunga 

deposito, ekspor berpengaruh terhadap ekspektasi return yang akan 

diperoleh investor asing sehingga akan mempengaruhi investor asing 

untuk melakukan investasi portofolio asing modal ekuitas di Indonesia. 

Perubahan investasi portofolio asing modal ekuitas tentunya akan 

berpengaruh terhadap PDB Indonesia.  

  Nilai tukar rupiah, suku bunga deposito, dan ekspor dapat 

mempengaruhi PDB secara langsung. Turunnya tingkat suku bunga akan 

membuat rupiah terdepresiasi sehingga dapat meningkatkan eksport, 

meningkatnya ekspor akan meningkatkan PDB.  

2.9 Hipotesis 

 

  Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian, maka penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ho : Tidak terdapat pengaruh langsung nilai tukar terhadap 

investasi portofolio asing modal ekuitas. 

Ha : Terdapat pengaruh langsung nilai tukar terhadap 

investasi portofolio asing modal ekuitas. 

2. Ho :Tidak terdapat pengaruh langsung suku bunga deposito 

terhadap portofolio asing modal ekuitas. 
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Ha : Terdapat pengaruh langsung suku bunga deposito 

terhadap portofolio asing modal ekuitas. 

3. Ho :Tidak terdapat pengaruh langsung nilai tukar terhadap 

ekspor 

Ha : Terdapat pengaruh langsung nilai tukar terhadap ekspor. 

4. Ho : Tidak terdapat pengaruh langsung suku bunga deposito 

terhadap ekspor 

Ha : Terdapat pengaruh langsung suku bunga deposito 

terhadap ekspor 

5. Ho : Tidak terdapat pengaruh langsung nilai tukar terhadap 

PDB 

Ha : Terdapat pengaruh langsung nilai tukar terhadap PDB 

6. Ho : Tidak terdapat pengaruh langsung suku bunga deposito 

terhadap PDB. 

Ha : Terdapat terdapat pengaruh langsung suku bunga 

deposito terhadap PDB. 

7. Ho : Tidak terdapat pengaruh langsung investasi portofolio 

asing modal ekuitas terhadap PDB 

Ha : Terdapat pengaruh langsung investasi portofolio asing 

modal ekuitas terhadap PDB 

8. Ho : Tidak terdapat pengaruh langsung ekspor terhadap PDB  

Ha : Terdapat pengaruh langsung ekspor terhadap PDB 
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9. Ho : Tidak terdapat pengaruh tidak langsung nilai tukar 

terhadap PDB melalui variabel intervening investasi portofolio 

asing modal ekuitas. 

Ha : Terdapat pengaruh tidak langsung nilai tukar terhadap 

PDB melalui variabel intervening investasi portofolio asing modal 

ekuitas. 

10. Ho : Tidak terdapat pengaruh tidak langsung suku bunga 

deposito terhadap PDB melalui variabel intervening investasi 

portofolio asing modal ekuitas 

Ha : Terdapat pengaruh tidak langsung suku bunga deposito 

terhadap PDB melalui variabel intervening investasi portofolio 

asing modal ekuitas 

11. Ho : Tidak terdapat pengaruh tidak langsung nilai tukar 

terhadap PDB melalui variabel ekspor. 

Ha : Terdapat pengaruh tidak langsung nilai tukar terhadap 

PDB melalui variabel ekspor. 

12. Ho : Tidak terdapat pengaruh tidak langsung suku bunga 

deposito terhadap PDB melalui variabel ekspor. 

Ha : Terdapat pengaruh tidak langsung suku bunga deposito 

terhadap PDB melalui variabel ekspor. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya pada data-data numerikal 

(angka) yang diolah dengan metode statistika. Pada metode kuantitatif, akan 

diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar 

variabel yang diteliti (Wirartha, 2006:140).  

3.2 Jenis dan Sumber Data 

  Penelitian ini menggunakan data runtut waktu (time series). Data 

runtut waktu (time series) adalah data yang secara kronologis disusun 

menurut waktu pada satu variabel tertentu. Data runtut waktu digunakan 

untuk melihat pengaruh dalam rentang waktu tertentu (Kuncoro, 2007:24). 

Periode pengamatan dalam penelitian ini dibatasi dari tahun 2004 kuartal I 

sampai dengan tahun 2014 kuartal IV. Pemilihan periode ini dikarenakan 

Indonesia pada tahun 2004 sudah pulih dari krisis, dan periode tersebut 

perekonomian lebih stabil meskipun pada tahun 2008 Indonesia sempat 

mengalami guncangan akibat krisis global. 

  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data 

sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang sudah ada. Sedangkan data-
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data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari sumber-sumber 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Data dan Sumber data 

 

Data Sumber Data 

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS International Financial Statistic, 

2016 

Suku bunga deposito 3 bulan Bank Indonesia,2016 

Ekspor  Kementerian Perdagangan,2016 

Investasi portofolio asing modal ekuitas Statistik Pasar Modal, berbagai edisi 

Produk Domestik Bruto atas dasar harga 

konstan tahun 2000 

Badan Pusat Statistik,2016 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

  Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012 : 2). 

Dalam penelitian ini terdapat 3 klasifikasi variabel : 

1. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012 : 2). 

Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah PDB. PDB yang 

digunakan merupakan PDB Rill dengan tahun dasar 2000. PDB Riil 

adalah nilai barang dan jasa yang diukur dengan menggunakan harga 

konstan dengan satuan milyar.  

2. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) 

(Sugiyono, 2012 : 2). Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi : 
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a. Nilai tukar adalah harga mata uang suatu negara terhadap mata uang 

negara lain. Nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar rupiah 

terhadap dolar Amerika yang dihitung berdasarkan kurs tengah.  

b. Suku bunga deposito adalah tingkat suku bunga yang diberikan oleh 

bank bagi nasabah yang menyimpan uangnya dalam deposito di bank 

dengan satuan % (persen). Penelitian ini, menggunakan suku bunga 

simpanan deposito berjangka 3 Bulan.  

3. Variabel Intervening adalah variabel antara atau mediating, fungsinya 

memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. (Ghozali,2006:210). Variabel intervening dalam penelitian 

ini adalah investasi portofolio asing modal ekuitas dan ekspor. 

Investasi portofolio asing modal ekuitas merupakan aliran modal 

asing yang ditempatkan dalam bentuk surat berharga saham, dengan 

satuan milyar Rupiah sedangkan ekspor adalah kegiatan 

memperdagangkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Data 

variabel ekspor yang digunakan adalah nilai ekspor migas dan non 

migas, dengan satuan juta US$ 

3.4 Metode Analisis  

  Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis jalur (path analysis)  dengan menggunakan program komputer 

SPSS. 
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3.4.1 Analisis Jalur 

  Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier 

berganda atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk 

menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model casual) yang telah 

ditetapkan sebelumnya bedasarkan teori (ghozali, 2006:210). Analisis jalur 

mempelajari efek langsung (direct effecti)  maupun efek tidak langsung 

(indirect effect) dari variabel.  

  Dengan kata lain analisis jalur bukan merupakan metode untuk 

menentukan hubungan penyebab satu variabel terhadap variabel lain, 

tetapi hanya menguji hubungan teoritis antarvariabel. Selain itu, semua 

variabel dalam analisis jalur baik dependen maupun independen 

merupakan variabel yang bisa diukur langsung (observable) (Widarjono, 

2015: 212). 

  Ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam analisis jalur. Pertama, 

adalah membuat spesifikasi model analisis jalur. Pembuatan  model 

analisis jalur hubungan satu variabel dengan variabel lain harus dilakukan 

berdasarkan landasan teori yang ada. Kedua, setelah membuat spesifikasi 

model maka langkah selanjutnya adalah melakukan estimasi untuk 

mendapatkan koefisien analisis jalur. Ketiga, adalah melakukan uji 

signifikansi analisis jalur 

3.4.2 Spesifikasi Model Analisis Jalur 

  Spesifikasi model merupakan dasar dalam menentukan hubungan 

antar variabel dalam analisis jalur sebagaimana model regresi berganda. Di 
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dalam analisis jalur adalah mengestimasi dampak antarvariabel setelah 

model ditentukan berdasarkan teori atau penelitian terdahulu. Sehingga, 

didapatkan spesifikasi model analisis jalur sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penelitian terdahulu 

 

 

Gambar 3.1 

Spesifikasi Model Analisis Jalur 

 

 Berdasarkan spesifikasi model tersebut maka didapatkan persamaan 

 sebagai berikut: 

INV= β1NT + β2SBD+e1 

EKS= β1NT + β2SBD+e2 

PDB= β1NT+ β2SBD+ β3INV+ β4EKS+ e3 

Keterangan: 

NT  : Nilai Tukar 

SBD : Suku Bunga Deposito 

INV : Investasi Portofolio Asing 

Eks  : Ekspor 

PDB : Produk Domestik Bruto 

  

INV 

EKS 

PDB 

NT 

SBD 
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β  : koefisien yang mengukur hubungan antar variabel 

e  : varian yang tidak dapat dijelaskan oleh  model 

 

  Koefisien yang digunakan dalam analisis jalur yaitu menggunakan 

koefisien standardized, disebut juga beta hitung atau koefisien beta yang 

merupakan koefisien jalur. Sehingga di dalam model persamaan regresi 

tersebut tidak mensyaratkan adanya konstanta (Ghozali,2006:92). 

  Tujuan digunakannya koefisien beta ini adalah untuk menemukan 

variabel bebas yang memiliki pengaruh dominan atau terbesar terhadap 

variabel terikat. Dalam penelitian ini setiap variabel memilki satuan yang 

berbeda-beda , penggunaan koefisien regresi dapat bias pada kesimpulan 

yang diambil. Agar variabel-variabel bebas yang di uji dapat 

diperbandingkan pengaruhnya terhadap variabel terikat, maka satuan 

koefisien regresi variabel-variabel bebas tersebut harus distandardisasi. 

Koefisien yang distandardisasi ditunjukkan oleh nilai beta. Karena telah di 

standardisasi maka antar variabel bebas dapat dibandingkan. Sehingga 

dapat menemukan variabel bebas yang memiliki pengaruh dominan 

terhadap variabel terikat (Hair dkk, 2006:198) 

  Analisis jalur akan membantu dalam melihat besarnya koefisien 

variabel bebas terhadap variabel intervening, besarnya koefisien secara 

langsung pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen dan 

pengaruh  tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel 

dependen melalui variabel intervening. 
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  Hubungan langsung terjadi jika satu variabel mempengaruhi variabel 

lainnya tanpa ada variabel ke tiga yang memediasi hubungan dua variabel 

tadi. Sedangkan hubungan tidak langsung adalah jika ada variabel ke tiga 

yang memediasi hubungan ke dua variabel. Kemudian pada setiap variabel 

dependen terdapat anak panah yang menuju ke variabel ini dan ini 

berfungsi untuk menjelaskan varians yang tidak dapat dijelaskan oleh 

variabel tersebut. 

  Apabila pengaruh tidak langsung lebih besar dari pada pengaruh 

langsung maka dapat disimpulkan bahwa hubungan yang sebenarnya 

adalah tidak langsung atau variabel mediating. 

3.4.3 Uji signifikansi Koefisien Analisis Jalur 

  Karena koefisien analisis jalur dihitung dari analisis regresi, koefisien 

analisis jalur dapat diuji tingkat signifikansinya yaitu pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji statistika 

t sebagaimana di dalam analisis regresi berganda. Jika nilai t hitung lebih 

besar dari nilai t  kritisnya atau p – value lebih kecil dari tingkat 

signifikansi α maka variabel independen signifikan. Oleh karena itu, 

hipotesis nol bahwa koefisien analisis jalur sama dengan nol ditolak. Hal 

ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan signifikan antara dua 

variabel sebagaimana dijelaskan dalam hubungan di dalam analisis jalur. 
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3.4.4 Uji Model  

  Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakan analisis jalur 

data harus memenuhi persyaratan uji statistik yaitu, uji F, uji normalitas 

dan uji heterokedastisitas. 

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

 Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat 

(Ghozali,2006:88). Adapun pengujian dan kesimpulan yang dapat diambil 

dari uji ini adalah: 

a. Uji F antara variabel nilai tukar, suku bunga deposito, dan ekspor 

terhadap investasi portofolio asing modal ekuitas.  

b. Uji F antara variabel nilai tukar, suku bunga deposito, dan ekspor 

terhadap PDB. 

c. Uji F variabel investasi portofolio asing modal ekuitas terhadap PDB. 

 Dasar pengambilan keputusannya adalah : 

a. Jika F-hitung < F-tabel, maka model regresi tidak fit (hipotesis 

ditolak). 

b. Jika F-hitung > F-tabel, maka model regresi fit (hipotesis diterima). 

Uji F dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output 

hasil regresi menggunakan SPSS dengan significance level 0,05 (α = 5%). 

Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak, yang 
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berarti model regresi tidak fit. Jika nilai signifikan lebih kecil dari α maka 

hipotesis diterima, yang berarti bahwa model regresi fit. 

2. Uji Heterokedastisitas  

 Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Kebanyakan data cross section mengandung 

situasi heterokedastisitas karena data ini menghimpun berbagai ukuran 

kecil, sedang dan besar (Ghozali, 2006:125).  

 Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser 

yaitu dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen 

(Gujarati, 2003 dalam ghozali, 2006:129). Dengan ketentuan jika variabel 

independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, 

maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas. Sebaliknya jika tidak ada 

variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi 

variabel dependen Absolut Ut, maka dapat disimpulkan model regresi 

tidak terkena heterokedastisitas. 

3. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 

diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 
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mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2006: 147) Model regresi yang baik 

adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal 

 Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal 

atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.  Uji normalitas 

dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji 

K-S dilakukan dengan membuat  ketentuan sebagai berikut  jika 

menunjukkan nilai sig > α (taraf signifikansi= 0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Investasi Portofolio Asing Modal Ekuitas 

    

  Investasi portofolio asing modal ekuitas merupakan penanaman modal 

dalam bentuk pembelian saham yang dilakukan oleh investor asing 

terhadap saham saham yang ada di bursa efek Indonesia. Kegiatan 

penanaman modal dalam bentuk surat berharga oleh investor asing di 

Indonesia dimulai sejak zaman kolonial belanda tanggal 14 Desember 

1912. ketika pemerintah Hindia Belanda melalui Amsterdamse 

Effectenbeurs (pasar modal Amsterdam) membuka cabang bursa efek di 

Batavia (Jakarta), yang selanjutnya diikuti berdirinya bursa efek di 

Surabaya tanggal 11 Januari 1925 dan di Semarang tanggal 1 Agustus 

1925. Efek yang diperdagangkan  terdiri dari saham dan obligasi 

perusahaan perkebunan Belanda di Indonesia dan sertifikat saham 

Amerika yang dikeluarkan Kantor Administrasi di Belanda. Kebanyakan 

saham tersebut dimiliki oleh orang- orang Jerman. 

  Kondisi pasar modal di Indonesia setelah periode tersebut memiliki 

banyak kendala bahkan sempat ditutup total karena perang dunia II Tahun 

1940. Pada tahun 1950 pasar modal di Indonesia kembali aktif. Periode 

1950 sampai 1987 pasar modal Indonesia mengalami perlambatan bahkan 
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 keterpurukan  tahun 1966. Pada masa itu tingkat inflasi cukup tinggi serta 

nilai nominal saham dan obligasi menjadi rendah sehingga tidak menarik 

lagi bagi investor. Pada 10 Agustus 1977, pemerintah Indonesia 

meresmikan kembali beroperasinya pasar modal melalui Keputusan 

Presiden RI No. 52 tahun 1976. Aktifnya kembali pasar modal ini ditandai 

dengan perdagangan saham PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama 

yang „go public‟ dan disusul dengan perusahaan-perusahaan lainnya. 

Meski demikan perkembangan pasar modal pada sepuluh tahun berikutnya 

(1977-1987) tidak serta-merta menunjukkan kemajuan. 

  Menyadari pentingnya peran pasar modal, sebagai salah satu sumber 

pembiayaan bagi pembangunan perekonomian Indonesia. Pada tanggal 16 

September 1989,pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui  Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 1059/KMK/1989, yang secara resmi 

memperkenankan bagi investor asing untuk menguasai hingga 49% dari 

porsi kepemilikannya terhadap efek-efek yang ada di pasar modal 

Indonesia. investor  asing dalam peraturan ini didefinisikan sebagai 

perorangan Warga Negara Asing, Badan Hukum Asing dan Pemerintah 

Asing serta bagian-bagiannya. Keputusan tersebut merupakan gerbang 

utama bagi liberalisasi dan integrasi pasar modal Indonesia.  

  Sejak diberlakukannya keputusan menteri keuangan tersebut Pasar 

modal Indonesia mulai menunjukkan perkembangan, Dimulai dengan 

beroperasinya Bursa Efek Surabaya (BES) pada 1989 lalu diikuti dengan 

bursa efek yang dijalankan oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) 
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memasuki proses swastanisasi sejak 1990 dan resmi berdiri sebagai Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) pada 13 Juli 1992.   

  Berdasarkan peraturan terbaru mengenai kepemilikan saham oleh 

investor asing yang ditetapkan melalui keputusan Kementerian keuangan 

Nomor 179/KMK.010/2003 pada tanggal 5 Mei 2003.  Investor asing yang 

berbentuk badan hukum yang bergerak di bidang keuangan selain sekuritas 

dapat memiliki saham 85%. Sementara investor asing yang berbentuk 

badan hukum yang bergerak di bidang sekuritas dapat memiliki saham 

maksimal 99%. Deregulasi melalui liberalisasi ini membuat investasi 

portofolio asing  di pasar modal mengalami peningkatan. 

 

 
 

   Gambar 4.1 Investasi Portofolio Asing modal Ekuitas Tahun  

  2003- 2014 
   Sumber : Statistik Pasar Modal Berbagai Edisi 

 

  Investasi portofolio melalui pembelian saham oleh investor asing 

bergerak cukup volatile dari tahun 2004 sampai 2014. Setelah penetapan 
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keputusan menteri keuangan pada tahun 2003 investasi portofolio asing 

modal ekuitas tahun 2004 meningkat lebih dari 100%. Penurunan investasi 

portofolio asing modal ekuitas terjadi tahun 2006 merupakan salah satu 

dampak dari kenaikan harga minyak dunia serta kenaikan harga BBM di 

Indonesia yang terjadi di kuartal ke empat tahun 2005.  

  Pada tanggal 30 Nopember 2007 Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek 

Jakarta melakukan merger menjadi bursa Efek Jakarta dampak positifnya 

mampu meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap paar modal 

Indonesia sehingga investasi portofolio asing modal ekuitas mengalami 

peningkatan tahun 2007 dan 2008 sebelum turun tajam ditahun 2009 

karena krisis global. Setelah periode tersebut dari tahun 2010-2013 

investasi portofolio asing selalu mengalami kenaikan bahkan mencapai 

nilai  tertinggi di tahun 2013 sebesar Rp. 629.454,00. 

4.1.2 Nilai tukar 

  Nilai tukar rupiah merupakan salah satu faktor penting bagi 

perekonomian suatu negara, oleh karenanya menjaga dan memelihara 

kestabilan nilai tukar rupiah menjadi salah satu tugas utama bagi Bank 

Indonesia, melalui berbagai instrumen kebijakan moneter. Dalam 

perkembangannya, Indonesia telah mengimplementasikan sistem nilai 

tukar yang berbeda beda.  

  Secara garis besar periode sebelum tahun 1997 sistem nilai tukar mata 

uang Indonesia adalah sistem nilai tukar mengambang terkendali 

(Managed Floating Exchange Rate system) dan periode setelah krisis 
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ekonomi tahun 1997 sistem nilai tukar mata uangnya lebih moderat, yakni 

sistem nilai tukar bebas (Free Exchange Rate system) (Zainal,2004:71). 

Dengan diberlakukannya sistem nilai tukar mengambang penuh/bebas 

(freely floating system) yang dimulai sejak Agustus 1997, posisi nilai tukar 

rupiah terhadap mata uang asing (khususnya US$) ditentukan oleh 

mekanisme pasar. Sejak masa itu naik turunnya nilai tukar (fluktuasi) 

ditentukan oleh kekuatan pasar.   

  Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat 

dapat dilihat pada gambar 4.2. Nilai tukar rupiah selama periode penelitian 

dari tahun 2005 sampai 2014 mengalami fluktuasi dan cenderung 

terdepresiasi. Sebagai negara yang menganut sistem perekonomian terbuka 

fluktuasi nilai tukar rupiah disebabkan oleh berbagai faktor seperti 

perubahan permintaan dan penawaran valas terutama dalam melaksanakan 

perdagangan internasional. Maupun kondisi non ekonomi seperti kondisi 

politik dan keamanan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. 

  Nilai tukar rupiah Memasuki tahun 2004, nila tukar rupiah bergerak 

relatif stabil.  Tekanan depresiasi terhadap rupiah mengalami puncaknya 

padaawal Mei 2004 dengan nilai tukar Rp. 8724/USD. Meskipun secara 

keseluruhan 2004 pergerakannya relatif stabil, rupiah sempat mengalami 

tekanan depresiasi yang cukup berarti pada triwulan II 2004 

Perkembangan tersebut mengakibatkan rupiah secara point-to-point 

terdepresiasi 9,3% dari Rp8.420/USD pada awal tahun menjadi 

Rp9.283/USD pada akhir tahun. 
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  Pada tahun 2005 melambungnya harga minyak dunia yang sempat 

menembus level USD 70/barrel memberikan kontribusi yang cukup besar 

terhadap meningkatnya permintaan valuta asing sebagai konsekuensi 

negara pengimpor minyak. Kondisi ini menyebabkan nilai tukar rupiah 

melemah terhadap USD dan berada kisaran Rp9.200/USD sampai 

Rp10.200/USD.  

 

   Gambar 4.2 Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika  

  Serikat Tahun 2004- 2014 

Sumber : International Financial Statistic,2016 

 

  Selanjutnya nilai tukar rupiah bergerak stabil sampai dengan triwulan 

III 2008. Rupiah kembali menerima tekanan dengan volatilitas cenderung 

meningkat pada kuartal IV Tahun 2008 akibat krisis keuangan global, dan 

perlambatan ekonomi dunia. Secara rata-rata nilai tukar rupiah melemah 

5,4% dari Rp. 9.140/USD pada tahun 2007 menjadi Rp.9.666/USD pada 

tahun 2008.  
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  Secara keseluruhan, ketidakpastian dan persepsi risiko di pasar valas 

pasca krisis tersebut membuat nilai tukar rupiah pada triwulan I 2009 

masih mendapat tekanan cukup besar. Nilai tukar rupiah sempat mencapai 

titik terendah pada level Rp12.020/USD pada awal Maret 2009. 

Selanjutnya nilai tukar rupiah mengalami penguatan samapai akhir tahun 

2009 dengan nilai tukar Rp. 9.400/USD. Kondisi fundamental 

perekonomian Indonesia yang semakin membaik dan secara cepat pulih 

dari gejolak eksternal berpengaruh positif bagi nilai tukar rupiah. 

  Pada tahun 2010 dan 2011, nilai tukar rupiah menguat cukup 

signifikan terutama disebabkan oleh derasnya aliran masuk modal asing. 

Pergerakan nilai tukar rupiah juga ditopang oleh keseimbangan interaksi 

permintaan dan penawaran valuta asing di pasar domestik serta 

fundamental perekonomian domestik yang kuat. Tahun 2010 Nilai tukar 

rupiah mulai mengalami apresiasi sejak awal tahun dan mencapai level Rp 

9.081/USD atau menguat secara rata-rata sebesar 3,8% dibandingkan 

dengan akhir tahun 2009. Pada tahun 2011, rupiah secara rata-rata 

menguat sebesar 3,56% dari Rp9.080/USD menjadi Rp8.768/USD. 

  Selanjutnya nilai tukar rupiah cenderung terdepresiasi. Pada 2013, tren 

pelemahan nilai tukar rupiah mulai terjadi sejak awal tahun, meskipun 

masih terbatas. Pada triwulan I 2013, rupiah ditutup pada level 

Rp9.718/USD melemah 0,82% dibandingkan dengan level penutupan 

akhir triwulan IV 2012. Secara rata-rata, rupiah pada triwulan I 2013 juga 

melemah 0,70% menjadi Rp9.680/USD dibandingkan Rp9.613/USD pada 
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triwulan IV 2012. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah semakin kuat sejak 

akhir Mei 2013,hingga mencapai puncaknya pada kuartal ke empat tahun 

dengan nilai tukar Rp. 12.247/USD . Tekanan terhadap nilai tukar rupiah 

tersebut tidak terlepas dari pengaruh ekonomi global yang melambat dan 

harga komoditas internasional yang menurun, yang kemudian mendorong 

melebarnya defisit transaksi berjalan Indonesia.  

4.1.3 Suku Bunga Deposito 

  Suku bunga deposito  Bank di Indonesia cenderung fluktuatif setiap 

tahunnya,  kenaikan suku bunga deposito dipicu oleh kenaikan tingkat 

suku bunga Bi rate, SBI dan Inflasi. Suku bunga deposito merupakan salah 

satu jalur atau transmisi dari keputusan penetapan BI Rate sampai dengan 

pencapaian sasaran inflasi.  

 

  
  Gambar 4.3 Suku Bunga Deposito Tahun 2004-2014 

  Sumber:Bank Indonesia,2016 
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deposito mulai berada di bawah angka 10%. Periode setelah itu tahun 

2004-2014  rata-rata suku bunga deposito dibawah kisaran 10%, kecuali di 

Tahun 2006 dan 2009. Kenaikan suku bunga deposito mulai terjadi pada 

kuartal ke empat 2005, akibat adanya tekanan inflasi, imbas dari naiknya 

Harga BBM bulan oktober  dan berlanjut hingga kuartal pertama tahun 

2006, sebagai penyesuaian kebijakan fiskal dan moneter yang ditempuh 

untuk mengatasi guncangan ketidakstabilan makroekonomi selama 2005 

(Laporan perekonomian Indonesia, 2006:2). Keberhasilan pemerintah 

menstabilkan perekonomian di ikuti dengan penurunan suku bunga 

deposito, pada bulan desember 2006 yang berada di angka 7.91%. 

sementara itu tingginya suku bunga deposito tahun 2009 dilakukan untuk 

dikarenakan adanya ketidakpastian ekonomi paska krisis global tahun 

2008. Periode setelahnya suku bunga deposito bergerak  dibawah angka 

10%. 

4.1.4 Ekspor 

  Ekspor Indonesia terdiri dari ekspor migas dan non migas. 

Perkembangan ekspor Indonesia ke berbagai negara tujuan bersifat 

fluktuatif, dan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian 

internasional. Perkembangan ekspor Indonesia cenderung meningkat, 

walapun mengalami fluktuasi setiap tahunnya.  

  Secara keseluruhan perkembangan ekspor indonesia tahun 2004 

sampai 2014 cenderung mengalami peningkatan. Meskipun tahun 2009 

ekspor indonesia mengalami penurunan yang ekstrim. dikarenakan 
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permintaan barang ekispor mengalami penurunan sebagai dampak dari 

krisisi global yang mempengaruhi permintaan pasar internasional. 

Melemahnya kinerja ekspor disebabkan oleh permintaan produk ekspor 

yang berkurang dan menurunnya harga komoditas ekspor sebagai dampak 

melemahnya perekonomian dunia. 

 

 

Gambar 4.4 Ekspor Indonesia Tahun 2004-2014 

Sumber : Kementerian Perdagangan, 2016  

    

  Perkembangan Ekspor Indonesia tahun 2004-2008 cenderung 
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mencapai 116.510 juta US$, lalu meningkat menjadi 157.779,1 juta US$ 
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190.020,1 juta US$ tahun 2012 dan turun lagi menjadi 182.551,8 juta US$ 

tahun 2013 dan  176,292.69 tahun 2014. 

  Dari sisi sektoral, nilai ekspor Indonesia didominasi sektor non‐migas. 

terutama industri dan pertambangan. Pemerintah telah menetapkan 10 

komoditi utama dan 10 komoditi  potensial untuk ekspor. Ke‐10 komoditi 

utama tersebut adalah TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), elektronik, karet 

dan produk karet, sawit, produk hasil hutan, alas kaki, otomotif, udang, 

kakao, dan kopi. Ke‐10 komoditi potensial adalah kulit dan produk kulit, 

peralatan medis, tanaman obat, makanan olahan, minyak astiri, ikan dan 

produk perikanan, kerajinan, perhiasan, rempah‐rempah, dan peralatan 

kantor (Kemendag,2016) 

  Indonesia memiliki sejumlah mitra dagang utama. Negara mitra 

dagang utama dibagi atas lima kelompok besar, yakni Asia Timur‐3 

(Jepang, China, Korea Selatan), India, ASEAN‐4 (Singapura, Malaysia, 

Thailand, Filipina), Amerika Serikat, dan Uni Eropa‐5 (Belanda, Jerman, 

Inggris, Italia, Perancis). Secara keseluruahan negara tujuan ekspor dengan 

nilai terbear Indonesia hingga akhir 2015 menurut kemendag terdiri dari 

China, Amerika serikat, Jepang, India, Singapura.  

4.1.5 Produk Domestik Bruto 

 PDB merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam 

melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu 

negara. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses 

penggunaan faktor-faktor produksi pada berbagai unit produksi. Unit-unit 
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produksi tersebut dalam dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) 

yaitu 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 2. Pertambangan 

dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. 

Konstruksi 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan 

Komunikasi 8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa 

termasuk jasa pelayanan pemerintah. 

 

 

Gambar 4.5 Komponen Sektor PDB Indonesia Tahun 2004-2014 

Sumber : Badan Pusat Statistik,2016  
. 
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sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan 

pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan 

produk-produk secara efisien modern.   

 Selanjutnya di ikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran kontribusi 

rata rata 17,36% serta sektor  Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan 

Perikanan rata rata 13,40 %. Ke enam sektor yang lainnya memberikan 

kontribusi terhadap PDB di bawah 10%. Sektor yang memberikan 

kontribusi terkecil yaitu sektor listrik gas, dan air bersih kontribusi rata 

rata 0,72%. Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan serta Jasa-

jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah memiliki kontribusi yang hampir 

sama 9,50 dan 9,52%. 

 

  Gambar 4.6 Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2004-

  2014 

   Sumber : Badan Pusat Statistik,2016   
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1.656.516,8 miliar, kemudian meningkat sebesar Rp. 1.750.812,2. 

Selanjutnya pada tahun 2006 nilai PDB menjadi Rp. 1.847.126,7. Dua 

tahun berikutnya perekonomian indonesia mengalami pertumbuhan yang 

cukup baik dengan nilai PDB tahun 2007 Rp. 1.963.091,8 miliar dan Rp. 

2.082.103,7 miliar  tahun 2008. Meskipun pada tahun 2008 melambat 

menjadi Salah satu faktor penentu Peningkatan  tersebut diakarenakan 

tingginya pertumbuhan ekspor yang melonjak seiring dengan kenaikan 

harga komoditas tambang dan pertanian global. (Laporan Perekonomian 

Indonesia, 2008:4) 

  Pada tahun 2009 perekonomian mengalami perlambatan yang 

sebagian besar disebabkan oleh krisis ekonomi global tahun 2008. Efek 

domino krisis tersebut menyebar ke eropa dan kawasan ekonomi dunia 

lainnya hingga tahun 2012. Meski demikian, krisis tersebut tidak 

berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia hal ini dilihat 

dari  PDB Indonesia setelah tahun 2009 sampai tahun 2014 selalu 

meningkat dibanding tahun sebelumnya. 

 

4.2 Analisis Jalur 

  Sebelum dilaksanakan analisis jalur data harus memenuhi persyaratan 

uji statistik yaitu uji normalitas, uji heterokedastisitas dan uji F 

(Sandjojo,2011:87). Berikut hasil uji model yang digunakan dalam 

penelitian ini : 
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 Tabel 4.1  

 Hasil Uji Normalitas dan Uji F 

 

Model Sub 

struktur 

Uji Normalitas Uji F 

Nilai Kolmogorov 

Smirnov-Z 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

F Sign 

Persamaan 1 0,758 0,614 17,383 0,000 

Persamaan 2 0,813 0,523 6,777 0,003 

Persamaan 3 0,676 0,750 240,759 0,000 

Sumber : SPSS Data Diolah 2016 

  Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh nilai kolmogorov smirnov untuk 

persamaan satu sebesar 0,758, persamaan dua sebesar 0,813 dan 

persamaan tiga sebesar 0,676 tidak signifikan pada 0.05 ( karena nilai p= 

0.750 > 0.05). maka dapat disimpulkan residual berdistribusi normal. 

Selanjutnya untuk uji F diperoleh F hitung dengan probabilitas dibawah 

0,05 maka model yang digunakan bisa digunakan untuk analisis jalur. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Glejser 

Sumber : SPSS Data Diolah, 2016 

  Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel 

independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen nilai absolut Ut (AbsUt) untuk ketiga model persamaan 

Model Sub struktur Variabel Independen t Sign. 

Persamaan 1 

Dependent : Absut1 

Nilai Tukar .438 .664 

Suku Bunga  -1.242 .221 

Persamaan 2 

Dependent : Absut2 

Nilai Tukar -1.875 .068 

Suku Bunga -1.804 .079 

Persamaan 3 

Dependent : Absut3 

Nilai Tukar -.225 .823 

Suku Bunga -.240 .812 

Investasi .344 .733 

Ekspor -.201 .842 
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struktural tersebut. Maka dapat disimpulkan model yang digunakan tidak 

terkena heterokedastisitas. 

4.2.1 Analisis Jalur Sub Struktur persamaan 1 

  Analisis sub struktur persamaan 1 (satu) digunakan untuk mengetahui 

pengaruh langsung dari variabel nilai tukar, suku bunga deposito, terhadap 

variabel intervening investasi portofolio asing modal ekuitas. output 

persamaan 1 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Output Sub Struktur Persamaan 1 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -50521.467 53933.643  -.937 .354 

NT 26.527 5.716 .558 4.641 .000 

SBD -15452.068 3187.610 -.583 -4.848 .000 

a. Dependent Variable: INV     

  Sumber : SPSS  

  

  Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh persamaan sebagai berikut : 

 INV =β1NT +β2SBD+e1.......................................................................(4.1) 

 INV = 0,558 NT – 0,583SBD+0,735e1.........................................(4.2) 

  Variabel nilai tukar dan suku bunga deposito signifkan mempengaruhi 

investasi portofolio asing modal ekuitas dengan nilai probabilitas 

signifikansi 0,000 dibawah 0,05. 

 

4.2.2 Analisis Jalur Sub Struktur persamaan 2 
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  Analisis sub struktur persamaan 2 (dua) digunakan untuk mengetahui 

pengaruh langsung dari variabel nilai tukar, suku bunga deposito terhadap 

variabel intervening ekspor. Output persamaan 2 dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut : 

 

 

Tabel 4.4 

Output Sub Struktur Persamaan 2 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 23191.167 15344.748  1.511 .138 

NT 3.732 1.626 .325 2.295 .027 

SBD -3109.914 906.912 -.486 -3.429 .001 

a. Dependent Variable: EKS     

 Sumber: SPSS 

 

  Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh persamaan sebagai berikut : 

 EKS =β1NT +β2SBD+e2................................................................(4.3) 

 EKS =0,325NT – 0,486+ 0,867e2..................................................(4.4) 

  Variabel nilai tukar dan suku bunga deposito signifikan 

mempengaruhi variabel intervening ekspor. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

probabilitas signifikansi untuk kedua variabel tersebut dibawah 0,05.  

4.2.2 Analisis Jalur Sub Struktur persamaan 3 

  Analisis sub struktur persamaan 3 (tiga) digunakan untuk mengetahui 

pengaruh langsung dari variabel nilai tukar, suku bunga 

deposito,ekspor,investasi portofolio asing modal ekuitas dan ekspor 
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terhadap variabel Produk Domestik Bruto. Hasil dari analsis jalur 

substruktur persamaan 3 disajikan pada tabel 4.5 sebagai berikut :  

Tabel 4.5 

Output Sub Struktur Persamaan 3 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 25386.940 38963.100  .652 .519 

NT 32.107 4.519 .308 7.105 .000 

SBD -1141.164 2433.957 -.020 -.469 .642 

INV .797 .169 .363 4.711 .000 

EKS 4.650 .595 .512 7.821 .000 

a. Dependent Variable: PDB     

 Sumber : SPSS 

Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh persamaan sebagai berikut : 

 PDB =β1NT +β2SBD+β3EKS+ β4INVe3.......................................(4.5) 

 PDB =0,308NT – 0,020SBD + 0,512EKS+0,363INV+0,197e3....(4.6) 

  Dari keempat  variabel independen dari persamaan tiga variabel nilai 

tukar, ekspor dan investasi portofolio asing modal ekuitas signifikan 

mempengaruhi PDB. Sedangkan suku bunga deposito tidak signifikan 

mempengaruhi PDB. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas untuk variabel  

suku bunga deposito sebesar 0,642 diatas 0,05.   

4.2.3 Diagram Jalur 

  Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh model analisis jalur 

sebagai berikut: 
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 Sumber : SPSS 

Gambar 4.7 Hasil Model Analisis Jalur  

  Ringkasan hasil uji hipotesis tentang pengaruh nilai tukar, suku bunga 

deposito, dan ekspor terhadap investasi portofolio asing modal ekuitas 

serta pengaruhnya terhadap PDB yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Rangkuman Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Pengaruh Total 

 

Variabel 

 

Sign 

 Pengaruh 

Langsung Tidak Langsung 

(Melalui INV) 

Tidak 

Langsung 

(Melalui 

EKS) 

Total 

NT terhadap INV .000 0,558   0,558 

SBD terhadapINV .000 -0,581   -0,581 

NT terhadap EKS .000 0,325   0,325 

SBD terhadap EKS .000 -0,486   -0,486 

INV terhadap PDB .026 0,363   -0,363 

EKS terhadap PDB .000 0,512   0,512 

NT terhadap PDB .000 0,308 0,285 0,166 0,593;0,474 

SBD terhadapPDB .642 -0,020 -0,210 -0,248 - 

Sumber: SPSS (data diolah,2016) 
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4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh Langsung Nilai Tukar Terhadap Investasi Portofolio Asing    

  Hasil Penelitian tabel 4.6 variabel nilai tukar terhadap investasi 

portofolio asing modal ekuitas adalah positif dan signifikan dengan nilai 

koefisien 0,558 dan probabilitas < 0,05. Besarnya pengaruh itu dapat 

dijelaskan jika nilai tukar rupiah terdepresiasi sebesar 1% akan 

meningkatkan investasi portofolio asing modal ekuitas sebesar 0,558% 

dengan asumsi ceteris paribus. Hal ini menunjukkan bahwa variabel nilai 

tukar memiliki pengaruh langsung terhadap variabel investasi portofolio 

asing modal ekuitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang 

menyatakan Terdapat pengaruh langsung nilai tukar terhadap investasi 

portofolio asing modal ekuitas diterima.  

  Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Caporale dkk (2013) 

bahwa nilai tukar berpengaruh positif terhadap investasi portofolio pada 

ekuitas di Australia. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Kandir (2008) menyatakan nilai tukar berpengaruh positif 

terhadap semua jenis portofolio yang ada. Dikarenakan depresiasinya nilai 

tukar rupiah akan meningkatkan keuntungan perusahaan yang berorientasi 

ekspor, sehingga akan memicu peningkatan pembelian portofolio 

perusahaan tersebut.  

  Penelitian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Jordon dan 

Fisher (1995:281) bahwa terdepresiasinya nilai tukar domestik menjadikan 

biaya investasi di negara tersebut menjadi murah. Terdepresiasinya nilai 
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tukar rupiah akan meningkatkan daya beli investor asing terhadap jenis 

investasi portofolio modal ekuitas khususnya yang berdenominasi rupiah.  

4.3.2 Pengaruh Langsung Suku Bunga Deposito Terhadap Investasi 

Portofolio Asing 

  Hasil Penelitian tabel 4.6 Variabel suku bunga deposito terhadap 

investasi portofolio asing modal ekuitas adalah negatif dan signifikan 

dengan nilai koefisien -0.581 dan probabilitas < 0,05. Besarnya pengaruh itu 

dapat dijelaskan jika terjadi kenaikan suku bunga deposito  sebesar 1% akan 

menurunkan investasi portofolio asing modal ekuitas sebesar 0,581% 

dengan asumsi ceteris paribus. Hal ini menunjukkan bahwa variabel suku 

bunga deposito memiliki pengaruh langsung terhadap variabel investasi 

portofolio asing modal ekuitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

pertama yang menyatakan Terdapat pengaruh langsung suku bunga deposito 

terhadap investasi portofolio asing modal ekuitas diterima. 

  Penelitian ini sesuai dengan penelitan insukindro dan aliyudanto 

(2014) bahwa suku bunga domestik memberikan pengaruh yang dominan 

terhadap investasi portofolio dalam bentuk saham. Perubahan suku bunga 

domestik akan memberikan dampak negatif terhadap investasi portofolio 

asing modal ekuitas, dikarenakan meningkatnya suku bunga akan membuat 

investor lebih memilih obligasi atau deposito dengan tingkat returnyang 

lebih tinggi dan risiko yang rendah. 

  Kenaikan suku bunga akan mempengaruhi profit perusahaan. 

Kenaikan suku bunga akan meningkatkan beban bunga emiten, sehingga 



81 
 

 
 
 

labanya dikurangi. Selain itu, ketika suku bunga tinggi biaya produksi akan 

meningkat dan harga produk akan lebih mahal, sehingga membuat 

konsumen untuk mengurangi konsumsinya dan lebih lebih memilih 

menyimpan dananya di bank. Akibatnya penjualan perusahaan mengalami 

penurunan dan laba akan menekan harga saham. Harga saham yang semakin 

menurun akan membuat investor mentransfer dananya kedalam bentuk 

portofolio yang lain yang memberikan keuntungan lebih menarik seperti 

obligasi, deposito. 

4.3.3 Pengaruh Langsung Nilai Tukar Terhadap Ekspor 

 Hasil penelitian tabel 4.6 variabel nilai tukar terhadap ekspor adalah 

positif dan signifikan dengan nilai koefisien 0,325 dan probabilitas < 0,05. 

Besarnya pengaruh itu dapat dijelaskan jika terjadi kenaikan ekspor  sebesar 

1% akan meningkatkan ekspor sebesar 0,325 % dengan asumsi ceteris 

paribus. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ekspor memiliki pengaruh 

langsung terhadap variabel investasi portofolio asing modal ekuitas. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan terdapat 

pengaruh langsung nilai tukar terhadap ekspor diterima. 

  Penelitian ini sesuai dengan model Mundell-Fleming Mankiw 

dalam (2000:294). Penurunan nilai tukar dalam perekonomian terbuka kecil 

akan meningkatkan ekspor, dikarenakan harga barang ekspor seolah olah 

mengalami penurunan sehingga masyarakat negara tujuan ekspor cenderung 

akan meningkatkan konsumsi. 
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4.3.4 Pengaruh Langsung Suku Bunga Deposito Terhadap Ekspor  

  Hasil penelitian tabel 4.6 variabel suku bunga deposito terhadap 

ekspor adalah negatif dan signifikan dengan nilai koefisien -0,486 dan 

probabilitas < 0,05. Besarnya pengaruh itu dapat dijelaskan jika terjadi 

kenaikan suku bunga deposito sebesar 1% akan akan menurunkan ekspor  

sebesar 0,486% dengan asumsi ceteris paribus. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel suku bunga deposito memiliki pengaruh langsung terhadap ekspor. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat 

pengaruh langsung suku bunga deposito terhadap ekspor diterima. 

   Perubahan suku bunga akan mempengaruhi nilai tukar riil yang 

selanjutnya akan berpengaruh terhadap kegiatan perdagangan internasional. 

Ketika suku bunga mengalami penurunan akan mengakibatkan aliran modal 

keluar hal ini akan meningkatkan permintaan valuta asing yang selanjutnya 

akan membuat nilai tukar riil terdepresiasi, terdepresiasinya nilai tukar riil 

akan meningkatkan ekspor (Mankiw,2000:294) 

4.3.5 Pengaruh Langsung Nilai Tukar Terhadap PDB 

   Hasil penelitian tabel 4.6 variabel nilai tukar terhadap PDB 

adalah positif dan signifikan dengan nilai koefisien 0,308 dan probabilitas < 

0,05. Besarnya pengaruh itu dapat dijelaskan jika terjadi kenaikan nilai tukar 

(depresiasi) sebesar 1% akan akan meningkatkan PDB sebesar 0,308% 

dengan asumsi ceteris paribus. Hal ini menunjukkan bahwa variabel nilai 

tukar memiliki pengaruh langsung terhadap PDB. Jadi, dapat disimpulkan 
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bahwa hipotesis yang menyatakan Terdapat pengaruh langsung nilai tukar 

terhadap PDB diterima. 

   Hasil penelitian ini sesuai dengan teori, bahwa terdepresiasinya 

nilai tukar rupiah akan meningkatkan PDB. Penelitian ini didukung oleh 

penelitian Semuel dan Nurina (2015) bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap PDB Indonesia. Melemahnya nilai tukar 

rupiah akan meningkatkan  ekspor Indonesia. kinerja ekspor yang 

meningkat tentunya diikuti dengan peningkatan produksi yang selanjutnya 

akan menambah PDB. 

   Hal ini didukung oleh  salvatore (1997:212) bahwa melemahnya 

nilai tukar rupiah akan membuat komoditas ekspor meningkat. Pelemahan 

nilai tukar akan berdampak meningkatkan daya saing komoditas ekspor. Hal 

ini terjadi karena harga komoditas ekspor dinegara tujuan seolah-olah akan 

mengalami penurunan harga akibat nilai tukar negara tersebut yang 

menguat. 

4.3.6 Pengaruh Langsung Suku Bunga Deposito Terhadap PDB 

   Hasil penelitian tabel 4. variabel suku bunga deposito terhadap 

PDB adalah tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel suku 

bunga deposito tidak memiliki pengaruh langsung terhadap PDB. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan Terdapat pengaruh langsung 

suku bunga deposito terhadap PDB ditolak. 

   Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Kaaman (2014) 

bahwa suku bunga berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap output 
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di Kenya. Kenaikan tingkat bunga tabungan tidak dapat menyerap dana 

masyarakat, dikarenakan sebagian besar penduduknya memiliki tingkat 

pendapatan yang rendah. Pendapatan tersenbut hanya dapat digunakan 

untuk memenuhi konsumsi, masyarakat tidak bisa menyisihkannya untuk 

menabung. Padahal dana dari tabungan masyarakat akan diakumulasi dan 

menjadi sumber pembiayaan bagi sektor riil guna meningkatkan produksi. 

  Berdasarkan hasil penelitian Ries Wulandari (2012) menunjukkan 

suku bunga deposito hanya dapat mempengaruhi inflasi tapi tidak untuk 

memberikan pengaruh ke sektor riil. Sedangkan suku bunga kredit 

memberikan pengaruh nyata terhadap sektor riil. Keterbatasan dana di 

masyarakat membuat masyarakat mencari alternatif lain sebagai sumber 

pembiayaan di sektor riil. sehingga Masyarakat lebih cenderung merespon 

perubahan suku bunga kredit dikarenakan kredit perbankan merupakan 

sumber pembiayaan utama bagi masyarakat selain tingkat pendapatan. 

4.3.7 Pengaruh Langsung Investasi Portofolio Asing Terhadap PDB  

  Hasil penelitian tabel 4.6 variabel investasi portofolio asing terhadap 

PDB adalah positif dan signifikan dengan nilai koefisien 0,363 dan 

probabilitas < 0,05. Besarnya pengaruh itu dapat dijelaskan jika terjadi 

kenaikan investasi portofolio asing sebesar 1% akan akan meningkatkan 

PDB  sebesar 0,363% dengan asumsi ceteris paribus. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel investasi portofolio asing modal ekuitas memiliki pengaruh 

langsung terhadap PDB. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 
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menyatakan terdapat pengaruh langsung investasi portofolio asing modal 

ekuitas terhadap PDB diterima. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan teori bahwa investasi merupakan 

salah satu faktor penentu untuk meningkatkan PDB.  Hasil penelitian ini 

didukung penelitan Baghebo dan Apere (2014) bahwa investasi portofolio 

asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Nigeria. Masuknya 

investasi portofolio asing meningkatkan akumulasi modal dalam negara 

tersebut yang dapat digunakan untuk menambah pembelian faktor faktor 

produksi guna meningkatkan kegiatan produktif sehingga terjadi 

peningkatan output. 

 Investasi portofolio asing modal ekuitas bagi perusahaan perusahaan 

di Indonesia khususnya yang baru go public, merupakan salah satu 

pendanaan yang akan digunakan untuk pengembangan perusahaan. 

Pengembangan perusahaan baru memberikan efek yang positif bagi 

perekonomian melalui peningkatan kesempatan kerja, meningkatkan 

pendapatan perkapita, meningkatkan pendapatan pemerintah melalui 

pajak. 

4.3.8 Pengaruh Langsung Ekspor Terhadap PDB  

  Hasil penelitian tabel 4.6 Variabel ekspor terhadap PDB adalah positif 

dan signifikan dengan nilai koefisien 0,512 dan probabilitas < 0,05. 

Besarnya pengaruh itu dapat dijelaskan jika terjadi kenaikan ekspor 

sebesar 1% akan meningkatkan PDB sebesar 0,512% dengan asumsi 

ceteris paribus. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ekspor memiliki 
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pengaruh langsung terhadap PDB. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

yang menyatakan terdapat pengaruh langsung ekspor terhadap PDB 

diterima. 

 Hasil Penelitian ini sesuai dengan Hasil penelitian Mofrad (2012) 

bahwa ekspor berpengaruh positif terhadap PDB. Kegiatan ekspor ikut 

menentukan perekonomian negara yang dibedakan menjadi dua aliran 

dalam model perekonomian, yaitu aliran pendapatan yang diterima dari 

kegiatan ekspor sebagai masukan, dan aliran untuk membeli barang yang 

diimpor negara-negara lain yang merupakan keluaran. Kedua aliran 

tersebut mempengaruhi keseimbangan perekonomian negara. Ekspor akan 

meningkatkan pendapatan nasional pada keseimbangan dan menciptakan 

peningkatan produktivitas. 

4.3.9 Pengaruh Tidak Langsung Nilai Tukar Terhadap PDB Melalui 

Variabel Intervening Investasi Portofolio Asing 

  Pengaruh tidak langsung nilai tukar terhadap PDB melalui variabel 

intervening investasi portofolio asing modal ekuitas adalah sebesar 0,285. 

pengaruh nilai tukar terhadap PDB lebih banyak dijelaskan oleh pengaruh 

langsung dengan nilai koefisien sebesar 0,308.  Oleh karena itu hipotesis 

yang menyatakan terdapat pengaruh tidak langsung nilai tukar terhadap 

PDB melalui variabel intervening investasi portofolio asing modal ekuitas 

ditolak, karena 0,308>0,285. Sehingga nilai tukar tidak memiliki pengaruh 

tidak langsung terhadap PDB melalui variabel intervening investasi 

portfolio asing modal ekuitas. Dikarenakan perubahan nilai tukar akan 
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mempengaruhi PDB melalui kegiatan perdagangan internasional melalui 

ekspor dan impor Samuel dan Nurina(2015). Berdasarkan pengaruh 

langsung dan tidak langsung didapat pengaruh total yang diberikan nilai 

tukar terhadap PDB adalah sebesar 0,593. 

4.3.10 Pengaruh Tidak Langsung Suku Bunga Deposito Terhadap PDB 

Melalui Variabel Intervening Investasi Portofolio Asing 

 Besarnya pengaruh tidak langsung suku bunga deposito terhadap PDB 

melalui variabel intervening investasi portofolio asing modal ekuitas 

ditolak dikarenakan pengaruh langsung suku bunga deposito terhadap 

PDB tidak signifikan. Berdasarkan hasil penelitian Ries Wulandari (2012) 

menunjukkan suku bunga deposito hanya dapat mempengaruhi inflasi tapi 

tidak untuk memberikan pengaruh ke sektor riil. Sedangkan suku bunga 

kredit memberikan pengaruh nyata terhadap sektor riil. Keterbatasan dana 

di masyarakat membuat masyarakat mencari alternatif lain sebagai sumber 

pembiayaan di sektor riil. sehingga Masyarakat lebih cenderung merespon 

perubahan suku bunga kredit dikarenakan kredit perbankan merupakan 

sumber pembiayaan utama bagi masyarakat selain tingkat pendapatan. 

4.3.11 Pengaruh Tidak Langsung Nilai Tukar Terhadap PDB Melalui 

Variabel Intervening Ekspor. 

  Pengaruh tidak langsung nilai tukar terhadap PDB melalui variabel 

intervening ekspor adalah sebesar 0,166. Pengaruh nilai tukar terhadap 

PDB lebih banyak dijelaskan oleh pengaruh langsung dengan nilai 

koefisien sebesar 0,308. Oleh karena itu hipotesis yang menyatakan 
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terdapat pengaruh tidak langsung nilai tukar terhadap PDB melalui 

variabel intervening ekspor  ditolak, karena 0,308 > 0,166. Sehingga nilai 

tukar tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap PDB melalui 

variabel intervening ekspor. Berdasarkan pengaruh langsung dan tidak 

langsung didapat pengaruh total yang diberikan nilai tukar terhadap PDB 

adalah sebesar 0,474.  

4.3.12 Pengaruh Tidak Langsung Suku Bunga Deposito Terhadap PDB 

Melalui Variabel Intervening Ekspor. 

  Besarnya pengaruh tidak langsung suku bunga deposito terhadap PDB 

melalui variabel intervening ekspor ditolak dikarenakan pengaruh 

langsung suku bunga deposito terhadap PDB tidak signifikan. Berdasarkan 

hasil penelitian Ries Wulandari (2012) menunjukkan suku bunga deposito 

hanya dapat mempengaruhi inflasi tapi tidak untuk memberikan pengaruh 

ke sektor riil. Sedangkan suku bunga kredit memberikan pengaruh nyata 

terhadap sektor riil. Keterbatasan dana di masyarakat membuat masyarakat 

mencari alternatif lain sebagai sumber pembiayaan di sektor riil. sehingga 

Masyarakat lebih cenderung merespon perubahan suku bunga kredit 

dikarenakan kredit perbankan merupakan sumber pembiayaan utama bagi 

masyarakat selain tingkat pendapatan. 

  Berdasarkan hasil penelitian tersebut dikemukakan implikasi 

penelitian yaitu, melemhanya nilai tukar rupiah terhadap dollar dapat 

meningkatkan investasi portofolio asing modal ekuitase ekspor dan PDB. 

Meskipun begitu tetap diperlukan adanya stabilisasi nilai tukar agar nilai 
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tukar tidak terdepresiasi secara terus menerus dan menimbulkan dampak 

yang buruk bagi perekonomian.  

  Bank Indonesia dalam penetapan suku bunga acuan untuk mencapai 

target inflasi harus memperhatikan kondisi perekonomian secara makro 

tidak hanya fokus pada permintaan, dikarenakan perubahan suku bunga 

acuan akan mempengaruhi investasi portofolio asing modal ekuitas dan 

ekspor melalui jalur suku bunga deposito. Apabila terjadi inflasi  yang 

disebabkan oleh kenaikan biaya faktor-faktor produksi, Sebaiknya 

penetapan kenaikan suku bunga harus diperhitungkan secara menyeluruh 

dikarenakan kenaikan suku bunga akan menambah cost of capital bagi 

pelaku dunia usaha dan mengurangi profit perusahaan sehingga akan 

menurunkan investasi portofolio asing modal ekuitas. 

  Ekspor memiliki pengaruh langsung terbesar terhadap PDB. Kinerja 

ekspor yang baik tentunya akan meningkatkan PDB. Faktor yang 

mempengaruhi ekspor Indonesia tidak hanya ditentukan dari faktor dalam 

negeri tapi juga faktor eksternal yaitu kondisi perekonomian negara tujuan 

ekspor Indonesia. Kementerian perdagangan perlu mencari solusi untuk 

meningkatkan kinerja ekspor. Diantaranya mencari pangsa pasar baru yang 

potensial dan Peningkatan daya saing komoditas ekspor dengan 

meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh langsung positif dan signifikan nilai tukar terhadapinvestasi 

portofolio asing.  

2. Terdapat pengaruh langsung negatif dan signifikan suku bunga deposito 

terhadap l investasi portofolio asing. 

3. Terdapat pengaruh langsung positif dan signifikan nilai tukar terhadap ekspor.  

4. Terdapat pengaruh langsung negatif dan signifikan suku bunga deposito 

terhadap ekspor. 

5. Terdapat pengaruh langsung positif dan signifikan antara investasi portofolio 

asing terhadap PDB. 

6. Terdapat pengaruh langsung positif dan signifikan antara ekspor terhadap PDB. 

7. Terdapat pengaruh langsung positif dan signifikan nilai tukarterhadap PDB. 

8. Tidak terdapat pengaruh langsung suku bunga deposito terhadap PDB. 

9. Tidak terdapat pengaruh tidak langsung nilai tukar terhadap PDB melalui 

variabel intervening investasi portofolio asing. 

10. Tidak terdapat pengaruh tidak langsung suku bunga deposito terhadap 

terhadap PDB melalui variabel intervening investasi portofolio asing.
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11. Tidak terdapat pengaruh tidak langsung nilai tukar terhadap PDB melalui 

variabel intervening ekspor. 

12. Terdapat pengaruh tidak langsung suku bunga deposito terhadap PDB melalui 

variabel intervening ekspor. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan pada subbab 5.1 maka 

penulis memberikan saran yang berkaitan terhadap hasil penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Nilai tukar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap investasi portolio asing 

modal ekuitas dan PDB. Oleh karena itu, Bank Indonesia selaku otoritas 

moneter diharapkan terus menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terutama 

mengurangi tingkat volatilitas nilai tukar. Nilai tukar yang sangat volatile 

menimbulkan ketidakpastian bagi investor asing serta ketidakstabilan dalam 

berbagai sektor perekomian yang selanjutnya berdampak buruk bagi PDB. 

2. Ekspor berpengaruh signifikan serta memberikan kontribusi terbesar terhadap 

investasi portofolio asing modal ekuitas dan PDB.  Perlunya strategi 

peningkatan ekspor dengan perluasan pangsa pasar ekspor yang potensial. 

Peningkatan daya saing produk ekspor tidak hanya memanfaatkan pelemahan 

nilai tukar tapi dengan peningkatan kualitas, mengembangkan diversifikasi, 

dan pengembangan desain produk ekspor.  

3. Terkait suku bunga deposito, meskipun tidak signifikan terhadap PDB, akan 

tetapi memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap investasi portofolio 
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asing modal ekuitas dan ekspor. Oleh sebab itu, perlunya pengendalian dan 

stabilisasi suku bunga oleh Bank Indonesia dengan penetapan kebijakn suku 

bunga Sertifikat Bank Indonesia dan BI Rate yang menyesuaikan kondisi 

perekonomian secara makro. Karena suku bunga deposito mengacu terhadap 

perubahan suku bunga tersebut terutama ketika terjadi penurunan suku bunga.  
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Lampiran 1. 

Data Nilai Tukar Rupiah/USD, Suku Bunga Deposito, Ekspor, Investasi 

Portofolio Asing Modal Ekuitas, Produk Domestik Bruto. 

 

Tahun 

Nilai 

Tukar 
(Ribu 

Rupiah) 

Suku 

Bunga 

Deposito       
(%) 

Ekspor 

(Juta 

USD) 

Investasi 

Portofolio 

Asing Modal 

Ekuitas    
(Milyar 

Rupiah) 

PDB     
(Milyar 

Rupiah) 

2004Q1 8467 6.39 15037.7 29952 402597 

2004Q2 9002 6.16 16796.9 24856 411935 

2004Q3 9157 6.55 19599.3 20331 423852 

2004Q4 9128 6.67 20150.7 35619 418131 

2005Q1 9274 6.79 19878.6 46153 426612 

2005Q2 9550 7.03 20878.1 36514 436121 

2005Q3 9945 7.88 21950.6 43213 448597 

2005Q4 9999 10.62 22960.6 31184 439484 

2006Q1 9275 12.25 22452.1 29838 448485 

2006Q2 9115 11.85 24465.1 40765 457636 

2006Q3 9122 11.32 26635.9 33427 474903 

2006Q4 9125 10.23 27245.5 36503 466101 

2007Q1 9107 8.87 25581.85 38608 475641 

2007Q2 8968 8.08 28278.12 55440 488421 

2007Q3 9242 7.55 29151 68152 506933 

2007Q4 9246 7.41 31090 81604 493331 

2008Q1 9248 7.34 33746 78484 505218 

2008Q2 9265 7.35 36650.5 87496 519204 

2008Q3 9222 8.56 37271.8 66575 538641 

2008Q4 11059 10.72 29352.1 62104 519391 

2009Q1 11630 11.04 23209.1 25184 528056 

2009Q2 10509 9.67 27044.3 81895 540677 

2009Q3 9965 8.69 30070.4 73323 561637 

2009Q4 9454 7.71 36366.2 72612 548479 

2010Q1 9090 6.96 35536.8 83053 559683 

2010Q2 9132 6.95 36984.4 84291 574712 

2010Q3 8995 7.03 38395 92575 594250 

2010Q4 8964 7.13 46862.8 123725 585812 

2011Q1 9270 6.87 45387.5 116567 595721 
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2011Q2 8897 6.94 53228.5 104042 612500 

2011Q3 8584 6.94 53609.7 127055 632823 

2011Q4 9000 6.97 51270.9 93577 623519 

2012Q1 9101 6.5 48517.1 125676 633400 

2012Q2 9315 5.88 48444.2 120287 651326 

2012Q3 9500 5.66 46035.7 116894 672108 

2012Q4 9628 5.74 47034.8 119928 662096 

2013Q1 9703 5.82 45415.5 161591 671320 

2013Q2 9788 5.71 45653.1 199916 688526 

2013Q3 10663 6.24 42878.4 155326 709679 

2013Q4 11689 7.29 48604.7 112621 699526 

2014Q1 11847 8.09 44298.99 153326 705934 

2014Q2 11618 8.53 44525.6 152231 723411 

2014Q3 11748 9.33 43881.6 157202 745151 

2014Q4 12247 9.07 43586.5 148258 734684 
 

Sumber : Badan Pusat Statistik, International Financial Statistic, Kementerian 

Perdagangan, Bank Indonesia. 
 

Lampiran 2 Hasil Uji F  

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.266E10 2 2.133E10 17.383 .000
a
 

Residual 5.031E10 41 1.227E9   

Total 9.297E10 43    

a. Predictors: (Constant), SBD, NT    

b. Dependent Variable: INV  

 

   

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.346E9 2 6.732E8 6.777 .003
a
 

Residual 4.073E9 41 9.933E7   

Total 5.419E9 43    

a. Predictors: (Constant), SBD, NT    

b. Dependent Variable: EKS     



102 
 

 
 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.303E11 4 1.076E11 240.759 .000
a
 

Residual 1.743E10 39 4.469E8   

Total 4.478E11 43    

a. Predictors: (Constant), EKS, NT, SBD, INV    

b. Dependent Variable: PDB     

 
 

Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 44 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 3.42062027E4 

Most Extreme Differences Absolute .114 

Positive .085 

Negative -.114 

Kolmogorov-Smirnov Z .758 

Asymp. Sig. (2-tailed) .614 

a. Test distribution is Normal.  
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 44 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 9.73206232E3 

Most Extreme Differences Absolute .123 

Positive .100 

Negative -.123 

Kolmogorov-Smirnov Z .813 

Asymp. Sig. (2-tailed) .523 

a. Test distribution is Normal.  

   

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 44 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.01319276E4 

Most Extreme Differences Absolute .102 

Positive .076 

Negative -.102 

Kolmogorov-Smirnov Z .676 

Asymp. Sig. (2-tailed) .750 

a. Test distribution is Normal.  
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Lampiran 3 Hasil Uji Glejser Uji Heterokedastisitas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 30213.071 34119.973  .885 .381 

NT 1.583 3.616 .070 .438 .664 

SBD -2504.083 2016.574 -.199 -1.242 .221 

a. Dependent Variable: ABSUt1    

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 31824.880 8827.911  3.605 .001 

NT -1.754 .936 -.276 -1.875 .068 

SBD -941.444 521.751 -.266 -1.804 .079 

a. Dependent Variable: ABSUt2    

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 24092.292 21422.483  1.125 .268 

NT -.559 2.485 -.049 -.225 .823 

SBD -320.600 1338.225 -.050 -.240 .812 

INV .032 .093 .133 .344 .733 

EKS -.066 .327 -.066 -.201 .842 

a. Dependent Variable: ABSut3    

 


