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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap suku bunga Sertifikat Bank Indonesia dan saham-

saham yang selalu masuk dalam daftar LQ45, dengan judul “PENGARUH SUKU BUNGA 

SERTIFIKAT BANK INDONESIA TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM LQ45” 

dengan periode penelitian Agustus 2000 hingga Juni 2004. 

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia mempengaruhi saham-saham LQ45. Sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

para investor dan para emiten dalam melakukan keputusan investasi di bidang pasar modal. 

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis regresi untuk mengetahui pengaruh nilai suku 

bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap harga saham, dimana suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia sudah diketahui. 

Dari analisis metode penelitian ini diperoleh hasil besarnya nilai koefisien determinasi yaitu 7 % 

menunjukkan kontribusi suku bunga SBI terhadap perubahan harga saham, sedangkan sisanya 93 

% dipengaruhi variabel lain, sehingga antara variabel independen terhadap variabel dependen 

menunjukkan pengaruh yang sangat lemah. Hasil analisis Uji F diperoleh nilai Fhitung = 1.311 

sedangkan pada taraf α = 0,05 dan df = 1 ; 189 diperoleh nilai Ftabel = 3,89 jadi Fhitung ≤ Ftabel 

dan jika dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 0,05 maka Ho diterima 

dan Ha ditolak, jadi hipotesa suku bunga SBI berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Hasil analisis uji T diperoleh nilai thitung = 3,987 sedangkan ttabel diperoleh nilai ttabel = 1,65 

jadi thitung > ttabel dan jika dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 0,05 

maka Ho ditolak dan Ha diterima, jadi hipotesa suku bunga SBI berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

Dengan melihat hasil diatas, maka diharapkan para investor dan emiten dapat lebih 

memperhatikan variabel lain dalam hal ini suku bunga Sertifikat Bank Indonesia dalam 

melakukan pengambilan keputusan dalam berinvestasi di pasar modal. 

 


