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ABSTRAK

MUHAMMAD IQBAL SATRIADI. Pengaruh inflasi dan kurs terhadap
pergerakan Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007
– 2015 menggunakan metode VECM. 2016

.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah indeks harga saham gabungan
dipengaruhi oleh Inflasi dan Kurs pada tahun 2007 – 2015. Sampel penelitian ini
berjumlah 108 data masing masing variabel perbulan dari tahun 2007 – 2015. Data
yang digunakan berasal dari www.BI.go.id dan www.yahoo.finance.com.Teknik
analisis data yang digunakan adalah VECM (Vector Error correlation Model) yang
meliputi uji stasioner, uji koointegrasi, uji lag, uji kausalitas Grenger dan uji VECM.
Untuk analisis jangka panjang atau kointegrasi, ketiga variabel memiliki hubungan
jangka panjang yang seimbang hal itu dapat terlihat dari nilai ECT 2,65 yang lebih
besar dati t tabel yaitu 1,9828. Untuk uji kausalitas Grenger, variabel Inflasi signifikan
mempengaruhi IHSG dengan nilai probabilistik 0,0152 < daripada 0,05 dan untuk
variabel kurs ternyata memiliki hubungan satu arah dimana IHSG yang mempengaruhi
kurs terlihat dari nilai probabilistik 0,0000000003 < daripada 0,05. selanjutnya
diketahui koefisien determinasi (R2) untuk jangka panjang sebesar 25 %.

Kata kunci : Indeks Harga Saham Gabungan, Inflasi, Kurs, VECM (Vector
Error correlation Model)
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ABSTRACT

MUHAMMAD IQBAL SATRIADI. The effect of inflation and kurs against
the movement of composite stock price index in the Indonesia Stock Exchange in 2007
- 2015 using VECM. 2016

Tris Research Is intended to determine whether the stock price index is influenced by
inflation and the exchange rate in 2007 - 2015. The research sample numbering 108
variables of date each month from 2007 - 2015. The data used comes from
www.BI.go.id and www.yahoo.finance.com. Analysis technique of the date used is
VECM (Vector Error correlation Model) that includes a stationary test, cointegration
test, lag test, Grenger causality test and VECM test . For the analysis of long-term or
cointegration, three variables have a long-term relationship that is balanced it can be
seen from the ECT 2,65 larger dati t table is 1.9828. To test Grenger causality, Inflation
variables significantly affect the value of IHSG with probabilistic 0.0152 <than 0.05
and for variable rate appeared to have a one-way relationship in which IHSG affecting
the rate seen from the probabilistic value 0.0000000003 <than 0.05. hereinafter known
coefficient of determination (R2) for the long term by 25%.

Keywords: Composite Stock Price Index, inflation, exchange rate, VECM (Vector
Error Correlation Model)
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