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ABSTRAKSI 


Perubahan sistem kurs yang dianut oleh Indonesia, ditetapkan oleh 
pemerintah pada tanggal 14 Agustus 1997. Perubahan ini ditandai dengan tidak 
ditetapkannya lagi intervensi band oleh Bank Indonesia sehingga dari semula 
menggunakan sistem kurs mengambang terkendali, Indonesia kemudian menganut 
sistem kurs mengambang bebas. Kebijaksanaan ini menyebabkan nleningkatnya 
situasi ketidakpastian pergerakan mata uang Rupiah terhadap USD. Industri tekstil 
yang sejak tahun 1991 hingga 1998 tercatat sebagai penghasil devisa terbesar dari 
sektor non-migas, dalam berbagai transaksi yang dilakukan, menggunakan mata 
uang asing dalam j umlah yang besar. Secara langsung maupun tidak langsung, 
perubahan sistem kurs akan mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan tekstil, 
dan investor yang telah melakukan investasi pada saham-saham perusaham tekstil, 
karena meningkatnya situasi ketidakpastian, dipaksa untuk melakukan evaluasi 
ulang atas investasi yang dilakukan. 

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh jenis investasi 
likuid yang lain (val uta asing, suku bunga deposito dan emas) sebagai variabel 
bebas terhadap Index Harga Saham Industri Tekstil pada saat sistem kurs 
mengambang terkendali (peri ode uji Januari 1990 - Juli 1997) dan pada saat 
sistem kurs mengambang bebas (periode uji Agustus 1997-Desember 1998). 
Tujuan yang lain adalah untuk mengetahui perbedaan pengaruh yang terjadi 
diantara dua sistem tersebut. 

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap IHSIT, 
digunakan metode regresi linear berganda, sedangkan untuk mengetahui 
perbedaan pada dua periode pengujian, dilakukan analisa kualitatif perbandingan 
dua regresi. Hipotesa penelitian ini adalah variabel bebas memiliki pengaruh yang 
bermakna terhadap IHSIT dan terdapat perbedaan pengaruh dari variabel bebas 
terhadap IHSIT pada saat terjadi perubahan sistem kurs. Data yang digunakan 
untuk melakukan perhitungan IHSIT berasal dari Annual Report Bursa Efek 
Jakarta sedangkan Kurs tengah RpfUSD, Suku bunga deposito dan harga emas 
berasal dari Statistik Ekonomi-Keuangan Indonesia. Bank Indonesia. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, model yang diujikan dalam 
penelitian ini dapat digunakan sebagai alat estimasi yang baik pada saat 
diterapkannya sistem kurs mengambang terkendali. Namun model ini tidak dapat 
digunakan sebagai alat estimasi yang baik pada saat diterapkannya sistem kurs 
mengambang bebas. Hal tersebut terjadi karena model ini mengalami gejala 
multikolinieritas yang disebabkan oleh inkonsistensi pola pergerakan investasi 
yang likuid dan mengalami gejala autokorelasi yang disebabkan oleh sifat 
kelembaman pada saat diuji di sistem kurs mengambang bebas. 
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