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Abstract— Perekonomian syariah di Indonesia kian 
meningkat seiring tumbuhnya pasar modal syariah. 
Dalam berinvestasi, investor membutuhkan 
pertimbangan yang relevan seputar keadaan pasar 
mendatang. Keadaan pasar saham dipengaruhi oleh 
faktor-faktor yaitu BI rate, nilai tukar dolar 
terhadap rupiah, dan tingkat inflasi yang 
merupakan kasus ekonomi makro dan dapat 
dimodelkan. Pada penelitian ini, dibahas mengenai 
variabel yang mempengaruhi pembentukan Indeks 
Saham Syariah Indonesia sekaligus prediksi nilai 
Indeks Saham Syariah Indonesia untuk periode 
mendatang. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan ekonometrika dan 
metode ARIMA untuk mendukung proses prediksi. 

Model yang didapat suku bunga BI dan tingkat 
inflasi tidak mempengaruhi secara signifikan 
terhadap ISSI, sedangkan variabel nilai tukar 
dolar terhadap rupiah berpengaruh terhadap 
ISSI. 

 
Keywords—ARIMA, Ekonometrika, Indeks  Saham 
Syariah Indonesia, Prediksi.  

I. PENDAHULUAN 

Dengan jumlah penduduk Indonesia mayoritas 
muslim, perekonomian syariah semakin 
berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang pesat 
dapat menarik banyak investor untuk berinvestasi 
pada sektor ekonomi syariah. Investor dalam 
berinvestasi membutuhkan pertimbangan, apakah 
mereka perlu menanamkan saham atau tidak. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan 
harga saham merupakan kasus ekonomi makro 
yang dapat dimodelkan dan dapat dianalisis 
dengan menggunakan analisis ekonometrika. 

Pada penelitian ini, akan dibahas pertumbuhan 
harga saham syariah dengan studi kasus Indeks 
Saham Syariah Indonesia yang diukur dengan 
tingkat inflasi, BI rate, dan nilai tukar dolar 
terhadap rupiah pada tahun 2016. Tujuan 
Penelitian ini untuk mengetahui variabel yang 
mempengaruhi pembentuk harga saham syariah 
Indonesia dan peramalan Indeks Saham Syariah 
Indonesia (ISSI) sehingga dapat menjadi 
pertimbangan bagi investor. Metode yang 
digunakan pendekatan Ekonometrika dan ARIMA 
untuk mendukung proses peramalan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pendekatan Ekonometrika 

Ekonometrika secara singkat dapat dijelaskan 
sebagai hubungan dalam perekonomian dengan 
menggunakan ilmu ekonomi, matematika dan 
statistika untuk memperoleh informasi hasil-hasil 
empiris dari fenomena ekonomi.  

Secara umum, untuk memperhitungkan 
hubungan variabel ekonomi yang bersifat tidak 
pasti, hubungan deterministik pada fungsi 
matematika dinyatakan oleh: 

    � = �� + ��� + �                                        (1)

dengan  
variabel � adalah variabel endogen,  
variabel �  adalah variabel eksogen,  
� yang dikenal sebagai error merupakan variabel 
acak (stokastik). 

B. Estimasi Model Ekonometrika 

Untuk mengestimasi parameter model 
ekonometrika dapat digunakan metode Least 
Squares (LS). Kriteria estimasi LS yaitu jumlah 
kuadrat dari deviasi antara titik observasi dan garis 
regresi adalah minimum (Line of Best Fit) [1]. 
Misalkan pada persamaan (1) akan diperoleh nilai 
estimasi parameter �� dan �� dari model tersebut 
adalah: 

�� =
∑ ����� ∑ ��

�
  dan   �� =

� ∑ �����∑ ��∑ ��

� ∑ ��
��(∑ ��)

�  

C. Pengujian Parameter Model Ekonometrika 

Setelah didapatkan nilai taksiran dari masing-
masing  parameter selanjutnya dilakukan pengujian 
parameter untuk mengetahui apakah model layak 
untuk digunakan. Pengujian dapat dilakukan 
dengan bantuan tabel ANOVA. Secara umum, 
tabel ANOVA dapat dilihat pada Tabel 1. 

Uji F adalah suatu cara menguji keberartian 
secara menyeluruh pada sebuah persamaan regresi. 
Dengan � = 0,05, jika F > F�����, maka �� 
ditolak artinya secara keseluruhan, pengujian  amat 
berarti [2].  

Kemudian, jika uji F terpenuhi, maka dilakukan 
uji signifikansi parameter dengan uji t [2]. 
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TABEL 1 TABEL ANOVA 

Sumber 
Variansi 

Derajat 
Bebas 

SS 

Regresi � � (��� − ��)�
�

���

 

Residual � − � − 1 � (��− ���)
�

�

���

 

Total � − 1 � (��− ��)�
�

���

 

Dimana: 

Regresi   : �� =
���������

�
 

Residual : �� =
����������

�����
  

                    F =
�� �������

�� ��������
 

D. Pengujian Asumsi Residual 

Pengujian asumsi residual digunakan untuk 
menunjukkan bahwa LS menghasilkan estimator 
yang terbaik. Uji yang digunakan sebagai berikut: 

(1).  Asumsi normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 
residual memiliki distribusi normal menggunakan 
uji Kolmogorov-Smirnov. 

Hipotesis: 
�� ∶�(�)= ��(�) (Data berdistribusi normal) 
�� ∶�(�)≠ ��(�) (Data tidak berdistribusi 
normal) 

Statistik uji: 
� = max

�
|��(�)− ��(�)|;� ∈ ℝ                       (2) 

Kriteria pengujian: 
Dengan menggunakan � = 0.05, jika � < ������, 
maka �� diterima artinya residual berdistribusi 
normal. 

(2).  Asumsi multikolinearitas 

Deteksi multikolinearitas bertujuan untuk 
mengetahui apakah terdapat kasus multi-
kolinearitas. 
Jika ���< 10, maka �� ditolak dan dapat 
disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas [1]. 

(3). Asumsi autokorelasi 

Asumsi autokorelasi dilakukan untuk mengetahui 
apakah terdapat korelasi antar error term dan dapat 
dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson.Jika 
� < ��(�,�), maka �� ditolak artinya terdapat 

autokorelasi positif. Jika � > ��(�,�), maka �� 

diterima artinya tidak terdapat autokorelasi positif. 
Jika ��(�,�) < � < ��(�,�), maka tidak dapat 

disimpulkan [1]. 

(4). Asumsi heteroskedastisitas 

Asumsi heteroskedastisitas dilakukan untuk 
mengetahui apakah varian residual bersifat 
homokedastik dan dapat dilakukan dengan uji 
White. 

Hipotesis:  
�� ∶ Tidak terdapat unsur heteroskedastisitas  
�� ∶ Terdapat unsur heteroskedastisitas 

Statistik uji:  
�� = ���                                                                   (3) 
Kriteria pengujian:  
Dengan menggunakan � = 0,05, jika nilai 
�� < ������

�  maka �� diterima yang artinya tidak 
terdapat unsur heteroskedastisitas. 

E. Generalized Least Square 

Generalized Least Square (GLS) adalah sebuah 
metode untuk membuang autokorelasi urutan 
pertama pada sebuah estimasi persamaan regresi 
sehingga diperoleh model hasil penyesuaian GLS. 

��− ����� = ��(� − 1)+ ������− ���(���)�

+ ��                                             (4) 
atau dapat dituliskan sebagai 

��
∗ = ��

∗ + �����
∗ + �� 

Dimana � diperoleh dari estimasi parameter 
persamaan residu 

��= ����� + �� 

Selanjutnya, dilakukan estimasi parameter ulang 
dengan menggunakan LS. 

F. Peramalan Variabel Eksogen 

Peramalan variabel eksogen dalam penelitian 
ini yakni variabel kurs ditujukan untuk membantu 
proses peramalan variabel endogen dengan metode 
ARIMA. Melalui plot ACF dan PACF dari data 
yang stasioner dapat diduga model yang sesuai 
dengan data tersebut. Secara umum, model 
ARIMA dapat dituliskan sebagaiARIMA (�,�,�) 
dengan � adalah lag yang keluar pada plot PACF, 
� adalah orde differencing, dan � adalah lag yang 
keluar pada plot ACF. Setelah memperoleh model 
ARIMA sementara, dilakukan estimasi parameter 
dengan metode LS.Kemudian, setelah didapatkan 
nilai taksiran dari masing-masing parameter, 
dilakukan pengujian signifikansi untuk mengetahui 
apakah model layak atau tidak untuk digunakan. 
Hipotesis: 

��:�� = 0 
��:�� ≠ 0 

Statistik uji: 

�������=
��
�

SE ��
,SE �� ≠ 0 

 
Kriteria pengujian: 
Dengan menggunakan � = 0,05,  

jika ���������> ��
�
,(�����) maka �� ditolak artinya 

parameter model signifikan. 
Pengujian diagnostik dilakukan setelah pengujian 
signifikansi parameter, untuk membuktikan 
kecukupan model.Uji diagnostik yang dilakukan 
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adalah uji asumsi white noise dan distribusi 
normal. 

(1). Asumsi white noise  

Pengujian asumsi residual bersifat white noise 
menggunakan uji Ljung-Box. 

Hipotesis:  
�� ∶ �� = ⋯ = �� = 0 
�� ∶ minimal ada satu �� ≠ 0,  

dengan �= 1,2,… ,� 

Statistik Uji:  

� = �(� + 2)�
���
�

� − �

�

���
,� > �                     (5) 

 
Kriteria Pengujian:  
Dengan menggunakan � = 0,05, jika � <
�(�;�����)
� , maka �� diterima artinya residual 

white noise.  

(2). Asumsi Normalitas  

Hipotesis: 
�� ∶�(�)= ��(�) (Data berdistribusi normal) 
�� ∶�(�)≠ ��(�) (Data tidak berdistribusi 
normal) 

Statistik uji: 
� = max

�
|��(�)− ��(�)|;� ∈ ℝ                        (6) 

Kriteria pengujian: 
Dengan menggunakan � = 0,05, jika � < ������, 
maka �� diterima artinya residual berdistribusi 
normal. 

G. Spesifikasi Model dan Definisi Operasional 

Perumusan model ekonometrika pada 
penelitian ini berdasarkan penelitian [3] dan [4]. 
Model persamaan dalam penelitian ini sebagai 
berikut. 

�����= �� + ������+ ����� ��+ ������ 
                     +��                                                        (7) 

H. Evaluasi Hasil Peramalan 

Hasil peramalan dapat dievaluasi menggunakan 
nilai RMSEdengan persamaan sebagai berikut 
 

RMSE = �
∑ (��� − ��)

��
���

�
                                  (8) 

III. METODE PENELITIAN 

A. Data 

Data yang digunakan sata sekunder yang didapat 
dari situs resmi BI berupa meliputi ISSI, BI rate, 
nilai tukar dolar terhadap rupiah, dan tingkat 
inflasidari 19 Agustus 2016 sampai dengan 30 
Desember 2016. Data variabel endogen pada 
penelitian ini adalah ISSI, sedangkan data variable 
eksogen terdiri dari BI rate, nilai tukar dolar 
terhadap rupiah, dan tingkat inflasi. 

B. Menentukan Model Ekonometrika 

Langkah untuk mendapatkan Model Ekonometrika 
adalah sebagai berikut: 

(1) Membuat rancangan Model 
(2) Melakukan estimasi model. 
(3) Melakukan pengujian parameter model. 
(4) Melakukan perbaikan model jika diperlukan. 
(5) Menghitung nilai koefisien determinasi (��). 

C. Melakukan Uji Asumsi Residual 

Uji asumsi residual meliputi: uji normalitas, uji 
multi kolinearitas, uji auto korelasi dan uji 
heteroskedastisitas. 

D. Melakukan Interpretasi Model 

Interpretasi model berupa analisa karakteristik 
variabel-variabel model ekonometrika yang sesuai, 
berupa pengaruh BI rate, nilai tukar dolar terhadap 
rupiah, dan tingkat inflasi terhadap Indeks Saham 
Syariah Indonesia (ISSI). 

E. Menentukan Prediksi Nilai ISSI 

Prediksi nilai indeks saham ISSI menggunakan 
metoda ARIMA, untuk uji ketelitian digunakan 
Root Mean Square Error.  

IV.  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Pembentukan Model Ekonometrika 

Dengan menggunakan data yang diperoleh 
berupa data sekunder harian, meliputi ISSI, BI 
rate, nilai tukar dolar, dan tingkat inflasi dari 19 
Agustus 2016 sampai dengan 30 Desember 2016. 
Dari hasil regresi antara keempat data diperoleh 
nilai ����

�  adalah sebesar 64,3%. Jadi, secara 

keseluruhan, pengujian amat berarti. Selanjutnya, 
dilakukan uji t dengan hasil yang dapat dilihat pada 
Tabel 2. 

TABEL 2 ESTIMASI DAN HASIL UJI SIGNIFIKANSI 
PARAMETER MODEL AWAL 

Para-
meter 

Koef. SE T P 
Inter
pre-
tasi 

�� 400,69 28,80 13,91 0,000 
signi
fikan 

�� 2,284 1,725 1,32 0,189 
tidak 
sign. 

�� -75,35 16,34 -10,73 0,000 
signi
fikan 

�� -,1,626 1,336 -1,22 0,227 
tidak 
sign. 

TABEL 3 TABEL ANOVA MODEL AWAL 
Sumber 
Variansi 

Derajat 
Bebas 

SS MS F 

Regresi 3 1112,65 370,88 56,31 
Residual 89 586,19 6,59 

Total 92 1698,84 

Hipotesis: 
��: �� = �� = �� = �� = 0 
��: minimal ada satu �� ≠ 0,� = 0,1,2,3 

Dari Tabel 3, diperoleh F = 56,31.  
Karena F > F�����= 2,71, maka �� ditolak.  
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Karena persamaan (7) terdapat parameter yang 
tidak signifikan, maka selanjutnya akan dilakukan 
analisis korelasi dengan uji korelasi Pearson untuk 
membentuk model baru. Dari uji Pearson, 
diperoleh bahwa ISSI berkorelasi kuat terhadap BI 
rate dengan nilai uji korelasi Pearson sebesar 
0,434 dan sebesar -0,789 terhadap kurs dolar, 
sedangkan suku bunga Bank Indonesia berkorelasi 
kuat terhadap inflasi dengan nilai uji korelasi 
sebesar -0,557.  

Dari hasil analisis koefisien korelasi Pearson 
terhadap keempat variabel, dapat dibentuk model 
baru yang sesuai sebagai berikut: 

�����= ��� + �������+ ������ ��+ ���       (9) 
����= ��� + �������+ ���                              (10) 

Kemudian dilakukan estimasi parameter untuk 
persamaan (9), sehingga diperoleh hasil regresi 
dan uji signifikansi parameter sebagai berikut. 

TABEL 4  ESTIMASI DAN HASIL UJI 
SIGNIFIKANSI PARAMETER PERSAMAAN 1 

MODEL ANALISIS KORELASI 

TABEL 5 TABEL ANOVA PERSAMAAN 1 MODEL 
ANALISIS KORELASI 

Sumber 
Variansi 

Derajat 
Bebas 

SS MS F 

Regresi 2 1102,89 551,44 83,28 
Residual 90 595,95 6,62 

Total 92 1698,84 

Karena F = 83,2783> F�����= 3,10, maka 
�� ditolak. Jadi, secara keseluruhan, pengujian 
amat berarti. 
Selanjutnya, dilakukan uji signifikansi parameter 
sehingga diperoleh hasil seperti yang tertera pada 
Tabel 4.Karena setiap parameter signifikan, maka 
dapat dilakukan evaluasi persamaan dengan 
koefisien determinasi dan diperoleh bahwa nilai 
����
�  adalah 64.1%. Untuk persamaan (10) 

diperoleh nilai ����
�  adalah sebesar 30.3% dengan 

hasil estimasi parameter dan hasil uji signifikansi 
parameter yang dapat dilihat pada Tabel 6. 
 

TABEL 6 ESTIMASI DAN HASIL UJI SIGNIFIKANSI 
PARAMETER PERSAMAAN 2 MODEL ANALISIS 

KORELASI 

Para-
meter 

Koef. SE T P 
Inter
pret
asi 

��� 6,4064 0,2319 27,63 0,00 
Signi
fikan 

��� -0,46117 0,0720 -6,40 0,00 
Signi
fikan 

 

TABEL 7 TABEL ANOVA PERSAMAAN  2 MODEL 
ANALISIS KORELASI 

Sumber 
Variansi 

Derajat 
Bebas 

SS MS F 

Regresi 1 1,2637 1,2637 40,94 
Residual 91 2,8088 0,0309 

Total 92 4,0726 
 

Karena F = 40,94 > F�����= 3,95, maka �� 
ditolak. Jadi, secara keseluruhan, pengujian amat 
berarti. 

Dari analisis kedua model, sesuai dengan 
prinsip Parsimony, selanjutnya digunakan model 
hasil analisis korelasi dengan taksiran model 
ekonometrika yang sesuai adalah sebagai berikut: 

������ = 380,81+ 3,575 ����
− 169,07 ��� ��                 (11) 

����� = 6,41− 0,461 ����                                (12) 
 

B. Pengujian Asumsi Residual  

Pertama, akan dilakukan uji asumsi klasik 
terhadap persamaan (11). 

(1). Asumsi Normalitas 

Hipotesis: 
��: Residual berdistribusi normal  
��: Residual tidak berdistribusi normal  
Dengan statistik uji pada persamaan (2), diperoleh 
� = 0,072< ������= 0,140 maka dapat 
disimpulkan bahwa �� diterima. 

(2). Asumsi Multikolinearitas 

Hasil uji asumsi multikolinearitas dapat dilihat 
pada Tabel 8. Berdasarkan Tabel 8, dapat 
disimpulkan bahwa model memenuhi asumsi 
multikolinearitas. 

TABEL 8 HASIL UJI ASUMSI MULTIKOLINEARITAS 
MODEL ANALISIS KORELASI 

Parame-
ter 

VIF Interpretasi Keterangan 

��� 1,145 VIF< 10 
Tidak terjadi 

multikolinearitas 

����  1,145 VIF< 10 
Tidak terjadi 

multikolinearitas 

(3). Asumsi Autokorelasi 

Hipotesis: 

��:  Sisaan saling bebas (Tidak ada korelasi antar 
sisaan)  

��:  Sisaan tidak saling bebas (Ada korelasi antar 
sisaan)  

Dengan uji Durbin-Watson diperoleh: 
 � = 0,49645.untuk � = 2 dan � = 93, diperoleh 
�� = 1,6188 dan �� = 1,7066. 
Karena � = 0,49645< �� = 1,6188, dapat 
disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi positif 
dan tidak memenuhi asumsi autokorelasi. Hal ini 
menyebabkan taksiran Least Square tidak bias 
akan tetapi tidak efisien dan selang kepercayaan 
menjadi lebih pendek [1]. 

Para-
meter 

Koef. SE T P 
Inter-
preta

si 

��� 380,81 23,79 16,01 0,000 
signifi

kan 

��� 3,575 1,365 2,62 0,010 
signifi

kan 

��� -169,07 15,55 -10,87 0,000 
signifi

kan 
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(4). Asumsi Heteroskedastisitas 

Hipotesis: 
��: Tidak terdapat unsur heteroskedastisitas 
��: Terdapat unsur heteroskedastisitas 
Dengan statistik uji persamaan (3), diperoleh : 

�� = 12,89524. 

Karena �� > ������
� = 11,07050, maka dapat 

disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas dan 
tidak memenuhi asumsi heteroskedastisitas. 
Adanya heteroskedastisitas bukan berarti suatu 
model regresi lemah.Koefisien hasil estimasi 
dalam persamaan tetap tidak bias, tetapi nilai-nilai 
koefisiennya berfluktuasi lebih tajam daripada 
nilai-nilai normalnya [1]. 

C. Perbaikan Persamaan Regresi 

Karena untuk estimasi persamaan (11) dengan LS 
belum memenuhi uji asumsi autokorelasi dan 
heteroskedastisitas, maka persamaan (12) secara 
langsung tidak akan berlaku dan diabaikan untuk 
langkah selanjutnya. Namun, persamaan (11) 
masih dapat digunakan dengan melakukan 
perbaikan dengan mengestimasi parameter 
menggunakan General Least Square (GLS). 
Dengan cara yang sama seperti pada II.E sehingga 
persamaan (11) bisa diganti dengan: 

�����− �������� = ��(� − 1)
+ ��(����− �������) 
+��(��� ��− ���� ����)
+ ��                                 (13) 

�����
∗ = ��

∗ + ������
∗ + ����� ��

∗ + �� 

 dimana 
�����

∗ = �����− �������� 
��
∗ = ��(� − 1)       

 ����
∗ = ����− ������� 

                 ��� ��
∗ = ��� ��− ���� ���� 

                           � = 0,752446. 

Selanjutnya dilakukan penyesuaian data sehingga 
persamaan (13) dapat diregresikan dengan LS, 
sehingga diperoleh hasil estimasi dan uji 
signifikansi parameter seperti pada Tabel 9. 

TABEL 9 ESTIMASI DAN HASIL UJI SIGNIFIKANSI 
PARAMETER MODEL GLS 

 
TABEL 10 TABEL ANOVA MODEL GLS 

Sumber 
Variansi 

Derajat 
Bebas 

SS MS F 

Regresi 2 80,439 40,220 13,94 
Residual 89 256,757 2,885 

Total 91 337,196 

Karena F = 13,94 > F�����= 3,10, maka �� 
ditolak. Jadi, secara keseluruhan, pengujian amat 
berarti. 
Dari Tabel 9, diketahui bahwa parameter variabel 
���∗ tidak signifikan, maka persamaan regresi 
menjadi 

�����
∗ = �� + ����� ��

∗ + �� 
 
sehingga diperoleh hasil estimasi parameter dan uji 
signifikansi parameter seperti pada Tabel 11. 
 

TABEL 11 ESTIMASI DAN HASIL UJI SIGNIFIKANSI 
PARAMETER MODEL GLS SIGNIFIKAN 

Param
eter 

Koefisie
n 

SE T P Interp
retasi 

�� 91,920 9,372 9,81 0,000 Signifi
kan 

�� -148,61 28,61 -5,19 0,000 Signifi
kan 

 
TABEL 12 TABEL ANOVA MODEL GLS SIGNIFIKAN 

Sumber 
Variansi 

Derajat 
Bebas 

SS MS F 

Regresi 1 77,754 77,754 26,97 
Residual 90 259,442 2,883 

Total 91 337,196 
 

Karena F = 26,97 > F�����= 3,95, maka �� 
ditolak. 
 
Jadi, secara keseluruhan, pengujian amat 
berarti.Selain itu, dengan bantuan tabel analisis 
variansi, dapat diperoleh ����

� = 22,2% . 

Dari Tabel 11, karena seluruh parameter 
signifikan, dapat dilakukan uji asumsi dengan 
model taksiran sebagai berikut. 

�����
∗� = 91,920− 148,61 ��� ��

∗ 

Uji normalitas dilakukan pada residual regresi 
yang dinyatakan oleh: 

��= �����
∗ − ������∗

;� = 2,3,… ,93. 

Hipotesis: 
��: Residual berdistribusi normal  
��: Residual tidak berdistribusi normal  
 
Dengan statistik uji pada persamaan (2), diperoleh 
� = 0,042. Hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov 
menunjukkan bahwa � < ������= 0,141 maka 
dapat disimpulkan bahwa �� diterima. 
Selanjutnya, dilakukan deteksi multikolinearitas 
dengan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 13 dan 
dapat disimpulkan bahwa model memenuhi asumsi 
multikolinearitas. 
 

TABEL 13 HASIL UJI ASUMSI MULTIKOLINEARITAS 
MODEL GLS SIGNIFIKAN 

Parameter VIF Interpretasi Keterangan 

��� �∗ 1.000 VIF< 10 
Tidak terjadi 

multikolinearitas 

 
Kemudian dilakukan uji asumsi autokorelasi 

pada model GLS signifikan. 

Para
meter 

Koef. SE T P Interp
retasi 

�� 86,55 10,90 7,94 0,000 Signify
-kan 

�� 2,926 3,054 0,96 0,337 tidak 
sign. 

�� -143,15 29,18 -4,91 0,000 Signify
-kan 
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Hipotesis:  
��:  Sisaan saling bebas (Tidak ada korelasi antar 

sisaan)  
��:  Sisaan tidak saling bebas (Ada korelasi antar 

sisaan)  
Dengan uji Durbin-Watson, diperoleh � =
1,93192. Untuk � = 1dan � = 92, diperoleh 
�� = 1,6387 dan �� = 1,6826. Karena � =
1,93192> �� = 1,6826, maka tidak menolak 
�� dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 
autokorelasi positif dan  memenuhi asumsi 
autokorelasi.  

Uji asumsi heteroskedastisitas dapat dilakukan 
dengan uji White dengan hipotesis sebagai 
berikut: 

Hipotesis: 
��: Tidak terdapat unsur heteroskedastisitas  
��: Terdapat unsur heteroskedastisitas  
Dengan statistik uji pada persamaan (3), diperoleh 
�� = 7,220569. 
Dari uji White, karena �� > ������

� = 5,99146 
maka dapat disimpulkan bahwa terjadi 
heteroskedastisitas dan tidak memenuhi asumsi 
heteroskedastisitas maka dilakukan transformasi. 
Dari scatterplot antara ����∗dan ��� �∗, dapat 
dilihat bahwa makin besar nilai ��� �∗, semakin 

lebar pemencaran ����∗. Transformasi 1 ��  akan 

cocok digunakan bila nilai positif dekat 0 amat 
rapat sedangkan nilai � besar ada tapi amat jarang 
[2]. 

0.350.340.330.320.31
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Gambar 1 Scatterplot ����∗ dan ��� �∗ 

Karena scatterplot menunjukkan hal yang bertolak 
belakang, maka akan digunakan transformasi �� 
sehingga diperoleh persamaan regresi baru yakni 

(����∗)�
� = �� + ����� ��

∗ + �� 

dan didapatkan hasil estimasi parameter dan uji 
signifikansi parameter seperti pada Tabel14. 

TABEL 14 ESTIMASI DAN HASIL UJI SIGNIFIKANSI 
PARAMETER MODEL TRANSFORMASI GLS 

SIGNIFIKAN 

Para-
meter 

Koefisi
en 

SE T P 
Interp
retasi 

�� 5964,9 802,2 7,44 0,00 
Signifi

kan 

�� -12490 2449 -5,10 0,00 
Signifi

kan 

Karena F = 26,01 > F�����= 3,95, maka �� 
ditolak. Jadi, secara keseluruhan, pengujian amat 
berarti.Dari Tabel 15, dapat dihitung ����

� =

21,6% . 

TABEL 15 TABEL ANOVA MODEL TRANSFORMASI 
GLS SIGNIFIKAN 

Sumber 
Variansi 

Derajat 
Bebas 

SS MS F 

Regresi 1 549272 549272 26.01 
Residual 90 1900780 21120 

Total 91 2450051 

Dari Tabel 14 diperoleh bahwa parameter 
signifikan, maka selanjutnya dapat dilakukan uji 
asumsi klasik terhadap residual baru �� dengan 
model taksiran  

(����∗)�
�� = 5964,9− 12490 ��� ��

∗
 

Kemudian, dilakukan kembali uji normalitas 
menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan 
dengan hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis: 
��: Residual berdistribusi normal  
��: Residual tidak berdistribusi normal  
Dengan statistik uji pada persamaan (2) diperoleh 
� = 0,039. 
Karena hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov 
menunjukkan bahwa � < ������= 0,141 maka 
dapat disimpulkan bahwa �� diterima. 

Kemudian dilakukan deteksi multikolinearitas 
sehingga dari Tabel 16, dapat disimpulkan bahwa 
memenuhi asumsi multikolinearitas. 

 
TABEL 16 HASIL UJI ASUMSI MULTIKOLINEARITAS 

MODEL TRANSFORMASI GLS SIGNIFIKAN 
Parameter VIF Interpretasi Keterangan 

��� �∗ 1,000 VIF< 10 
Tidak terjadi 

multikolinearitas 

 
Selanjutnya dilakukan uji asumsi 

autokorelasi.dengan hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis:  
��:  Sisaan saling bebas (Tidak ada korelasi antar 

sisaan)  
��:  Sisaan tidak saling bebas (Ada korelasi antar 

sisaan)  
Dengan uji Durbin-Watson diperoleh: 

 � = 1,96531 dengan �� = 1,6387  
�� = 1,6826 untuk � = 1 dan � = 92.  

Karena � > �� , maka tidak menolak �� dan 
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 
autokorelasi positif. 
Dengan melakukan uji White, dapat diselidiki 
apakah terdapat unsur heteroskedastisitas. 

Hipotesis: 
��: Tidak terdapat unsur heteroskedastisitas  
��: Terdapat unsur heteroskedastisitas  
Dengan statistik uji (3) diperoleh �� = 5,862335 
Dengan � = 0,05, diperoleh: 

 �� < ������
� = 5,99146,  

maka dapat disimpulkan bahwa memenuhi asumsi 
heteroskedastisitas.  
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Karena telah memenuhi uji asumsi klasik, maka 
dapat disimpulkan bahwa estimasi parameter 
tersebut bersifat BLUE, dan diperoleh taksiran 
model sebagai berikut: 

(����∗)�
� = 5964.9− 12490 ��� ��

∗
 

 

D.  Prediksi ISSI dengan Model Terpilih 
Sebelum dilakukan prediksi ISSI dengan model 

terpilih, dilakukan prediksi variabel eksogen yakni 
variabel kurs menggunakan ARIMA. Agar model 
yang dihasilkan sesuai, maka data harus 
memenuhi kondisi stasioner.Pada Gambar 2 
diperoleh nilai rounded value tidak sama dengan 
satu, artinya data tidak stasioner dalam varian 
sehingga perlu dilakukan transformasi Box-Cox 
agar data stationer. Kemudian diperoleh nilai 
rounded value sama dengan 1 artinya data sudah 
stasioner dalam  varian. 
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Gambar 2 Plot Box-Cox Kurs Sebelum Transformasi 
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Gambar 3 Plot Box-Cox Kurs Setelah Transformasi 

Pada Gambar 4 menunjukkan bahwa data belum 
stasioner dalam mean, sehingga perlu dilakukan 
differencing sehingga dapat ditunjukkan bahwa 
data telah stasioner dalam mean. 
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Gambar 4 Grafik Transformasi Kurs Sebelum Differencing 
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Gambar 5 Grafik Transformasi Kurs Sesudah Differencing 

Selanjutnya dilakukan identifikasi model untuk 
mendapatkan dugaan model yang sesuai untuk data 
kurs. Identifikasi ini dilakukan dengan plot time 
series ACF dan PACF pada Gambar 6. 
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Gambar 6  Plot ACF Data Kurs 
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Gambar 7  Plot PACF Data Kurs 

Terlihat pada Gambar 6 dan 7  plot dari PACF 
cuts off  pada lag ke-14 dan 18 maka dugaan 
model sementara untuk data kurs adalah: 
ARIMA([14][18],1,0). 
Selanjutnya dilakukan estimasi parameter 
menggunakan metode LS Hasilnya ditunjukkan 
pada Tabel 17. 
 

TABEL 17 ESTIMASI PARAMETER DUGAAN 
MODEL ARIMA KURS 

Model 
Para-
meter 

Koe-
fisien 

SE T P 

ARIM
A 

([14][1
8],1,0) 

∅�� 
∅�� 

0,22290 
-0,25240 

0,108757 
0,109462 

2,04955 
-2,30587 

0,0441 
0,0240 

Selanjutnya akan ditunjukkan uji parameter 
untuk model ARIMA ([14][18],1,0) dengan 
menggunakan uji-t untuk melihat kesesuaian 
dengan data yang ada. Untuk menguji signifikansi 
parameter ��� diberikan hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis:   
��:��� = 0 (parameter model tidak signifikan).  
��:��� ≠ 0 (parameter model signifikan).  

Statistik uji:  
�������= 2,049555 

������= 1,99346 
 

Kriteria Pengujian:  

Dengan � = 0,05, karena ���������> ������maka 

�� ditolak artinya parameter model signifikan.  
Dengan cara yang sama, dilakukan uji signifikansi 
parameter ∅�� dan diperoleh bahwa parameter 
model signifikan.  

Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter, 
model ARIMA ([14][18],1,0) sesuai untuk data 



Seminar Nasional Matematika dan Aplikasinya, 21 Oktober 2017 
Surabaya, Universitas Airlangga 

 

301 
 

yang ada. Selanjutnya asumsi yang diujikan adalah 
asumsi residual bersifat white noise dan 
berdistribusi normal. Pengujian asumsi white noise 
dapat dilakukan dengan menggunakan uji Ljung-
Box. 

Hipotesis:  
�� ∶�� = �� = ⋯ = �� = 0 

�� ∶ minimal ada satu �� ≠ 0 

 
Statistik Uji: 
Dengan menggunakan persamaan (5) maka 
didapatkan � =  8,0507 
 
Kriteria Pengujian: 
Dengan � = 0,05, karena nilai � > ��

� = 5,99 
maka �� ditolak artinya residual tidak bersifat 
white noise.  

Untuk pengujian asumsi residual berdistribusi 
normal menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 
Hipotesis: 
��:�(�)= ��(�) (residual berdistribusi normal) 
��:�(�)≠ ��(�) (residual tidak berdistribusi 
normal) 
Dengan statistik uji pada persamaan (6) 
diperoleh � = 0,121. 
 
Kriteria Pengujian: 
Dengan � = 0.05, karena nilai � = 0,121 <
��,��;�� = 0,157 maka �� diterima artinya 
residual berdistribusi normal.  
Salah satu tahap uji diagnostik adalah tahap 
overfitting. Hasil overfitting dapat dilihat pada 
Tabel 18. Terlihat bahwa model ARIMA yang 
memenuhi uji signifikansi parameter dan uji 
diagnostik adalah model ARIMA ([18],1,0). 
 
Tabel 18 HASIL OVERFITTING MODEL ARIMA KURS 

Model 
ARIMA 

Uji 
Signifikansi 
Parameter 

Uji 
Asumsi 
White 
Noise 

Residual 
Berdistribu
si Normal 

ARIMA 
([14],1,0) 

tidak signifikan - - 

ARIMA 
([18],1,0) 

signifikan 
white 
noise 

normal 

ARIMA 
([14][18],1,0) 

signifikan 
tidak  
white 
noise 

normal 

 
Dari model terpilih ARIMA([18],1,0) 

diperoleh model ARIMA dari kurs sebagai 
berikut : 

 

�����
� ���

− �������
���   

 = −0.221552 ((��������)
��� − (��������)

���) 
 

�����
� = �(�������)

������
+  

�−0.221552 ((��������)
��� − (��������)

���)
���

 
 

Sehingga dapat diperoleh prediksi kurs dan 
ISSI untuk sepuluh periode yang akan datang 
dapat dilihat pada Tabel 19. 

 
TABEL 19 HASIL PREDIKSI KURS DAN ISSI UNTUK 

SEPULUH PERIODE MENDATANG 

� ������  ������  
94 1,343761 172,0080 
95 1,346190 171,6133 
96 1,347913 171,3320 
97 1,348775 171,1846 
98 1,347887 171,3001 
99 1,348637 171,1779 

100 1,349307 171,0706 
101 1,347117 171,3859 
102 1,345700 171,5894 
103 1,346770 171,4285 

 
Untuk � = 94,95,… ,103, hasil prediksi ISSI 
berada di antara nilai 171,0706 dan 172,008 
dengan rata-rata sebesar 171,409. Kemudian, 
dengan menggunakan persamaan (8) diperoleh 
rata-rata error antara data aktual dan data prediksi 
untuk sepuluh periode selanjutnya adalah sebesar : 
RMSE = 1,358511 
 

V. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisa data, dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Suku bunga Bank Indonesia tidak 

mempengaruhi secara signifikan terhadap 
ISSI, sedangkan variabel nilai tukar dolar 
terhadap rupiah berpengaruh terhadap ISSI. Di 
sisi lain, tingkat inflasi tidak mempengaruhi 
ISSI secara langsung, namun memiliki 
kontribusi terhadap suku bunga Bank 
Indonesia. 

2. Untuk sepuluh periode mendatang, hasil 
prediksi ISSI berada di antara 171,0706 dan 
172,008 dengan rata-rata sebesar 171,409. 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Djazuli, A. 2011, Januari. Analisis Harga Saham 
dengan Pendekatan Ekonometrika (Studi di 
Bursa Efek Indonesia). Jurnal Aplikasi 
Manajemen, 9(1), 199-207. 

Sarwoko. 2005, Dasar-dasar Ekonometrika. 
Yogyakarta: ANDI. 

Sembiring, R. K. 2003, Analisis Regresi Edisi Kedua. 
Bandung: Penerbit ITB. 

Moradglu, G, Taskin F, & Bigan, 2001, Causality 
Between Stock Returns and Macroeconomic 
Variables in Emerging Markets. 

Triani, L. F, 2013, September. Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Perubahan Indeks Harga 
Saham di Jakarta Islamic Index Selama 
Tahun 2011.Jurnal Organisasi dan 
Manajemen, 9(2), 162-178. 

 


