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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Globalisasi yang terjadi dalam dimensi ekonomi menyebabkan 

meningkatnya tingkat saling ketergantungan antar negara sehingga menjadi 

satunya ekonomi dunia, dengan menyatunya ekonomi maka batas-batas negara 

yang sebelumnya dianggap sebagai barrier dianggap tidak ada (Borderless). 

Seiring dengan meningkatnya dampak globalisasi serta revolusi dalam informasi 

dan teknologi. Pengaruh kejadian pada belahan dunia yang satu dapat dengan 

cepat berpengaruh terhadap belahan dunia lain. Dampak globalisasi di bidang 

ekonomi diikuti oleh adanya liberalisasi dalam bidang perekonomian. Artinya 

dalam pasar global saat ini, setiap investor dapat berinvestasi dimana pun dia 

berada (Wondabio 2006).  Globalisasi ini ditandai dengan menipisnya batas-batas 

investasi atau pasar secara nasional, regional maupun internasional (Halwani dan 

Hendra 2005). 

Dalam konsep  pertumbuhan ekonomi, pasar modal merupakan salah  satu  

indikator pertumbuhan  ekonomi  dan  tonggak  perekonomian  sebuah  negara.  

Pasar  modal  memiliki peran penting sebagai sarana investasi yang berguna bagi 

pembangunan. Dalam  berinvestasi di pasar modal, nilai harga saham menjadi 

pertimbangan yang sangat penting. Namun sejalan dengan globalisasi ekonomi, 

harga saham tidak lagi hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan fenomena 

yang terjadi di dalam negeri, melainkan dipengaruhi pula oleh gejolak ekonomi 

dan peristiwa - peristiwa luar biasa yang terjadi di luar negeri (Antonio et al.  

2013).  Salah satu instrumen investasi yang popular di pasar modal adalah saham, 

tingkat keuntungannya direfleksikan dari fluktuasi Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) yang menjadi tolak ukur penting dalam menggambarkan 

kondisi pasar yang sedang terjadi, bahkan saat ini indeks harga saham dijadikan 

barometer keadaan ekonomi suatu negara. Selain itu, indeks berfungsi sebagai 

indikator tren pasar, artinya pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar 

pada saat pasar sedang aktif maupun sedang dalam kondisi lesu (Darmadji dan 

Fakhrudin 2006).  

Kegiatan ekonomi dunia semakin berkait dan bergantung antara satu negara 

dengan negara lainnya, hampir tidak ada negara yang tidak mempunyai interaksi 

dengan dunia luar (Husnan 2005). Fenomena ini dapat terlihat jelas dari adanya 

kejadian krisis ekonomi global salah satunya krisis keuangan dan moneter pada 

tahun 1997, Chakrabharti et al. (2002) menjelaskan krisis yang berawal dari isu 

nilai tukar di Thailand pada July 1997 secara cepat menyebar secara regional ke 

beberapa negara tetangga, terlihat dari jatuhnya pasar saham di beberapa negara 

seperti Indonesia (-71%), Malaysia (-57%), Filipina (-58%), Singapura (-24%), 

dan Korea Selatan (-72%). Kejadian ini  menyadarkan negara - negara di kawasan 

tersebut mengenai kerentanan terhadap efek tular (contagion effect) dari krisis 

ekonomi yang terjadi pada suatu negara di kawasan. 

Hal yang sama pun terulang ketika dunia diguncang oleh krisis subprime 

mortgage pada tahun 2008 dan European seoverign debt crisis pada tahun 2011 

yang berdampak pada penurunan berbagai indeks saham di dunia termasuk indeks 

saham di pasar modal Indonesia. Efek penularan (contagion effect) merupakan 
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salah satu faktor yang muncul akibat mekanisme pasar yang semakin bebas akibat 

globalisasi. Yang et al. (2003) menemukan bahwa baik sebelum dan sesudah 

krisis, pasar modal di Amerika Serikat dan Jepang tetap mempengaruhi pasar 

modal di Asia, salah satunya Indonesia.  Gambar 1 memperlihatkan adanya 

kecenderungan penurunan nilai indeks saham IHSG dan indeks saham luar negeri 

pada periode krisis sedangkan pada periode tidak krisis indeks saham terlihat 

memiliki kecenderungan meningkat, namun demikian indeks saham terlihat 

memiliki kecenderung pergerakan yang hampir sama (comovement). 

 

 
Sumber : Bursa Efek Indonesia dan yahoofinance, 2015 (data diolah) 

Gambar 1 Pergerakan IHSG dan Indeks bursa global periode 2007-2012 

Terkait dengan pasar modal Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa pasar  

modal  Indonesia merupakan  bagian  yang  tak terpisahkan  dari  kegiatan  bursa  

saham  global.  Biasanya untuk bursa-bursa saham yang berdekatan lokasinya 

seringkali memiliki  investor yang sama. Fenomena  ini  terjadi  karena globalisasi  

dimana  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan  perekonomian  

terbuka. Oleh karena itu, perubahan di suatu bursa juga akan ditransmisikan ke 

bursa negara lain. Dalam hal ini biasanya bursa yang lebih besar akan 

mempengaruhi bursa yang lebih  kecil (Mansur 2005). 

 

Tabel 1 Perubahan indeks di bursa global saat krisis Subprime Mortgage 

Negara Indeks Harga Saham 
Per November 2008 dari 

posisi November 2007 
(dalam persen) 

Cina Shanghai Stock Exchange (SSE) ▼61,6 
Indonesia Jakarta Composite Index (JCI) ▼53,8 
Jepang Nikkei 225 Index (N225) ▼45,7 
Jerman Deutscher Aktien Index (DAX) ▼40,7 
Amerika Dow Jones Industrial Average (DJIA) ▼34,0 
Inggris Financial Time Strait Indeks (FTSE100) ▼33,8 
Sumber: yahoo finance, 2016  (data diolah) 
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Tabel 1 memperlihatkan bahwa indeks bursa di berbagai negara mengalami 

penurunan yang cukup tajam akibat krisis subprime mortgage puncaknya terjadi 

di penghujung triwulan tiga tahun 2008 pada saat bangkrutnya bank investasi 

terbesar AS Lehman Brothers, yang diikuti oleh kesulitan keuangan yang semakin 

parah di sejumlah lembaga keuangan berskala besar di AS, Eropa, dan Jepang 

seperti UBS Bank, Citibank, Meryl Lynch dan lain-lain. Kejadian tersebut tidak 

hanya menyebabkan kepanikan luar biasa di bursa saham Amerika tetapi juga 

berimbas ke bursa saham di Eropa dan Asia termasuk Indonesia. Indeks Harga 

Saham Gabungan Bursa efek Indonesia terhitung dari November 2007 sampai 

dengan November 2008 menurun sebesar 53,8%, begitupun dengan indeks saham 

di bursa global yang mengalami koreksi tajam.  

 

Tabel 2 Perubahan indeks di bursa global saat krisis European Sovereign Debt 

Negara Indeks Harga Saham 
Per Juni 2012 dari posisi 

Januari 2011 (dalam 

persen) 
Cina Shanghai Stock Exchange (SSE) ▼20,3 
Indonesia Jakarta Composite Index (JCI) ▲16,0 
Jepang Nikkei 225 Index (N225) ▼12,0 
Jerman Deutscher Aktien Index (DAX) ▼9,30 
Amerika Dow Jones Industrial Average (DJIA) ▲8,30 

Inggris Financial Time Strait Indeks (FTSE100) ▼5,50 
Sumber : yahoo finance, 2016  (data diolah) 

 

European Sovereign Debt Crisis merupakan krisis yang disebabkan oleh 

hutang pemerintah di negara-negara Eropa. Krisis ini bermula di beberapa negara 

semi periferi Eropa, yaitu Portugal, Yunani, dan Irlandia yang dipicu oleh 

tingginya ekspansi fiskal dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi pasca 

krisis keuangan global tahun 2008 (sub-prime mortgage). Pada pertengahan tahun 

2011, intensitas krisis utang pemerintah di negara-negara Eropa semakin tinggi. 

kemudian menyebar ke beberapa negara inti Eropa, Amerika bahkan Asia 

termasuk Indonesia. Pada Tabel 2 ditampilkan kondisi indeks bursa global pada 

saat terjadinya krisis Eropa tahun 2011, terlihat pada periode Januari 2011 sampai 

dengan Juni 2012 IHSG mengalami perubahan positif sebesar 16% begitupun 

dengan DJIA yang mengalami perubahan 8,30% namun demikian indeks harga 

saham lainnya di bursa global mengalami penurunan.  

Walaupun badai krisis menghantam namun pasar modal Indonesia masih 

dianggap mempunyai prospek kedepan yang baik sehingga tidak dapat  dipungkiri 

bahwa investor asing ternyata masih tertarik untuk menginvestasikan dananya di 

pasar modal Indonesia, data membuktikan bahwa kepemilikan saham di Bursa 

Efek Indonesia masih didominasi oleh investor asing seperti yang ditampilkan 

pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa investasi portfolio dalam bentuk saham yang 

berasal dari investor asing rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya, 

kondisi ini tentunya semakin menegaskan bahwa kondisi ekonomi global 

memungkinkan dapat mempengaruhi kondisi pasar modal Indonesia. Menurut 

Cahyono (2000) adanya pengaruh pergerakan indeks saham luar negeri terhadap 

pergerakan IHSG di BEI semakin diperkuat oleh realita pola perilaku investor 

domestik di lantai  bursa. Realita yang ada menunjukkan bahwa walaupun 

peranan investor domestik makin meningkat, terdapat kebiasaan dari investor 
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domestik untuk melakukan strategi mengekor pada investor asing atau setidaknya 

investor domestik menggunakan perilaku investor asing sebagai acuan. 

 

Tabel 3 Proporsi kepemilikan saham di BEI tahun 2010 - 2015 

Tahun 
Investor Lokal Investor Asing 

Nilai (IDR Jutaan) % Nilai (IDR Jutaan) % 
2010  701.519 37,20 1.184.282,00 62,80 

2011 839.320 40,14 1.251.886,00 59,86 
2012 1.040.619 41,21 1.484.385,00 58,79 

2013 868.793,87 37,06 1.475.461,93 62,94 

2014 1.026.759,70 40,66 1.864.979,70 73,86 

2015 965.984,65 38,26 1.701.860,43 67,40 
Sumber: KSEI, 2016 (data diolah) 

 

Selain pengaruh dari kondisi ekonomi global, pergerakan indeks harga 

saham juga dipengaruhi oleh kondisi variabel makroekonomi. Variabel -variabel 

ini dapat mempengaruhi nilai indeks saham akan tetapi tidak dapat dikendalikan 

oleh pelaku pasar. Menurut Bodie et al. (2006) kondisi makroekonomi suatu 

negara dapat digambarkan melalui GDP, inflasi, tingkat pengangguran, tingkat 

suku bunga dan anggaran defisit.   

Kondisi makro perekonomian suatu negara merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang ada di negara 

tersebut (Samsul 2008), sehingga kondisi makro ekonomi berpengaruh terhadap 

pergerakan harga saham. Kemampuan investor dalam memahami dan 

meramalkan kondisi ekonomi makro di masa datang akan sangat berguna dalam 

pembuatan keputusan investasi yang menguntungkan sehingga investor harus 

memperhatikan beberapa indikator ekonomi makro yang bisa membantu mereka 

dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro (Tandelilin 2010). 

Indikator makro ekonomi yang sering kali dihubungkan dengan pasar modal 

adalah fluktuasi suku bunga, inflasi, kurs rupiah, harga minyak dunia, dan harga 

emas dunia (Surbakti 2016). Gambaran kondisi makroekonomi Indonesia, harga 

emas dunia dan nilai IHSG dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4 Makroekonomi Indonesia, harga emas dunia dan nilai IHSG 2007-2012 
No. Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. BI rate (%) 8.60 8.67 7.23 6.50 6.58 5.75 

2. Inflasi (%) 6.59 11.06 2.78 6.96 3.79 4.30 

3. 
Kurs Mata 
Uang (USD) 

9,419.00 10,950.00 9,400.00 8,991.00 9,068.00 9,670.00 

4. 
Harga Emas 

Dunia 
778.00 968.16 1,174.14 1,362.02 1,497.90 1,547.86 

5. IHSG 2,745.83 1,355.41 2,534.36 3,703.51 3,821.99 4,316.69 
Sumber : Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, 2015 

 

Tabel diatas menunjukan nilai IHSG mengalami penurunan ketika terjadi 

kenaikan BI rate seperti yang terjadi pada tahun 2008 yaitu dari 2,745.83 menjadi 

1,355.41. Namun demikian pada tahun 2011 nilai IHSG tidak mengalami 

penurunan walaupun terjadi kenaikan BI rate.  Suku bunga merupakan salah satu 

masukan yang penting dalam keputusan investasi. Jika suku bunga turun maka 
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orang akan cenderung memilih untuk berinvestasi jangka panjang, sedangkan 

ketika suku bunga mengalami kenaikan maka orang akan cenderung menunda 

melakukan investasi jangka panjang. Tingkat suku bunga merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi keputusan investasi seorang investor ketika akan 

menanamkan dananya dalam bentuk deposito atau SBI sehingga investasi dalam 

bentuk saham akan tersaingi (Bodie et al. 2006).  Di Indonesia kebijakan tingkat 

suku bunga dikendalikan secara langsung oleh Bank Indonesia melalui BI rate. BI 

rate merupakan respons bank sentral terhadap tekanan inflasi ke depan agar tetap 

berada pada sasaran yang telah ditetapkan (Witjaksono 2010).  

Tabel 4 juga menunjukan bahwa terdapat kecenderungan penurunan nilai 

IHSG ketika terjadi kenaikan inflasi seperti yang terjadi pada tahun 2008. Namun 

demikian pada tahun berikutnya nilai IHSG cenderung mengalami kenaikan 

walaupun inflasi mengalami fluktuasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga 

umum secara terus-menerus, akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya 

daya beli masyarakat karena secara riel tingkat pendapatannya juga menurun 

(Putong et al.2010). Disamping itu, inflasi yang tinggi juga bisa mengurangi 

tingkat pendapatan riil yang diperoleh investor dari investasinya (Kewal 2012). 

Selain itu Tabel 4 juga menunjukan kecenderungan nilai IHSG tetap mengalami 

kenaikan walaupun kurs Rupiah terhadap USD berfluktuasi, hanya pada tahun 

2008 ketika kurs Rupiah terhadap USD mengalami depresiasi, nilai IHSG 

mengalami penurunan. Stabilitas terhadap nilai tukar mata uang suatu negara 

merupakan suatu hal yang sangat penting karena berdampak kepada tingkat 

perekonomian negara tersebut (Yuswandy 2012). Dengan  melihat  porsi 

kepemilikan saham di BEI yang didominasi oleh asing, maka  jika  

kecenderungan  nilai  mata  uang  dollar semakin tinggi maka semakin tinggi pula 

IHSG (Thobarry 2009).  

Pada Tabel 4 terlihat nilai IHSG yang mengalami kenaikan seiring dengan 

kenaikan harga emas dunia, namun demikin pada tahun 2008 nilai IHSG 

mengalami penurunan walaupun terjadi kenaikan harga emas dunia. Salah satu 

keunggulan dari berinvestasi pada emas adalah nilainya yang cenderung naik, 

selain itu pemilik emas dapat dengan mudah menjualnya kapan saja ia 

membutuhkan dana tanpa mengalami kerugian yang besar. Investor umumnya 

membeli emas sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Harga emas dapat 

mencerminkan ekspektasi atau harapan terhadap tingkat inflasi, emas dicari pada 

saat-saat tindak menentu, yakni ketika uang kertas perlahan-lahan mulai 

kehilangan nilainya. Inflasi hanya mengikis nilai uang kertas tapi tidak 

mengurangi harga emas (Tanuwidjaja 2009).  Ketika pergerakan pasar tinggi dan 

investor panik mereka cenderung menghindari aset yang berisiko seperti saham 

dengan mengalihkan investasinya menjadi aset lain seperti emas (Narang dan 

Singh 2012).  

Meningkatnya integrasi perekonomian dunia serta kejadian krisis ekonomi 

yang terjadi dalam skala regional maupun global dan berfluktuasinya indikator 

makroekonomi menjadi pemicu banyaknya studi empiris untuk mengkaji 

dampaknya terhadap pasar modal yang diwakili oleh indeks harga saham 

gabungan. Meskipun demikian, studi-studi empiris tersebut belum mampu 

memberikan suatu kesimpulan yang konsisten. Hal ini dikarenakan hasil studi 

empiris tersebut sangat bergantung pada sampel yang diamati, baik frekuensi data, 

negara atau wilayah yang dipilih, maupun spesifikasi dan jenis model yang 
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dipergunakan, sehingga setiap studi empiris yang dilakukan memberikan hasil 

yang unik serta tidak menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.  

Pergerakan indeks harga saham gabungan yang dipengaruhi oleh banyak 

faktor yang mempengaruhinya menyebabkan perlu dilakukan kajian lebih lanjut. 

Pergerakan merupakan perubahan harga penutupan yang terjadi dalam kurun 

waktu pengamatan. Fluktuasi harga penutupan dapat disebabkan oleh faktor 

external seperti krisis global, guncangan (shock) dari indeks saham luar negeri, 

faktor-faktor makroekonomi seperti suku bunga, inflasi, nilai tukar mata uang, 

harga emas dunia, isu - isu atau rumor - rumor yang beredar dan berkembang 

yang dapat memberikan efek sentimen positif dan negatif di dalam pasar saham 

atau imbas dari faktor internal dari kinerja emiten bersangkutan seperti perubahan 

pendapatan, laba bersih atau perubahan nilai buku perusahaan.  Oleh karena itu 

penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh indeks bursa luar negeri, indikator 

makroekonomi dan krisis ekonomi global terhadap nilai indeks saham IHSG. 

 

Perumusan Masalah 

Risiko berinvestasi di pasar modal pada prinsipnya terkait erat dengan 

terjadinya pergerakan harga saham. Terjadinya globalisasi menyebabkan semakin 

eratnya keterkaitan dan saling mempengaruhi antar pasar modal di dunia. Krisis 

Subprime mortgage yang terjadi di Amerika dan European Sovereign Debt yang 

terjadi di Eropa berdampak luas ke seluruh negara - negara di dunia termasuk 

Indonesia, pengaruhnya terhadap Financial market adalah efek shock terhadap 

pergerakan IHSG. Selain itu, pergerakan IHSG turut dipengaruhi oleh perubahan 

variabel makroekonomi. Dengan mengetahui dan memperhatikan faktor mana 

saja yang berpengaruh terhadap pergerakan IHSG maka diharapkan investor dapat 

mengambil keputusan di saat yang tepat. Penting bagi investor mengetahui 

pergerakan indeks saham karena menjadi acuan atau dasar bagi keputusan 

investasinya. 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang, beberapa masalah yang dapat di 

identifikasikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh faktor eksternal luar negeri yaitu DJIA (Amerika), 

Nikkei 225 (Jepang), DAX (Jerman), harga emas dunia dan krisis ekonomi 

global terhadap IHSG? 

2. Bagaimana pengaruh faktor eksternal dalam negeri yaitu BI rate, inflasi dan 

kurs terhadap IHSG? 

 

Tujuan Penelitian 

Mengacu pada latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan: 

1. Menganalisis pengaruh faktor eksternal luar negeri yaitu indeks saham DJIA 

(Amerika), Nikkei 225 (Jepang), DAX (Jerman), harga emas dunia dan krisis 

ekonomi global terhadap IHSG. 

2. Menganalisis pengaruh faktor eksternal dalam negeri yaitu BI rate, inflasi dan 

kurs terhadap IHSG. 
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Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak - 

pihak terkait seperti:  

1. Memberikan gambaran bagaimana indeks bursa saham luar negeri, variabel 

makroekonomi, harga emas dunia dan krisis global mempengaruhi Indeks 

Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia. 

2. Memberikan informasi dan panduan bagi calon investor untuk untuk 

mengambil kuputusan dalam berinvestasi di pasar modal. 

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi akademisi dalam mengevaluasi teori dan 

metode yang digunakan dalam menjelaskan fenomena di dalam pasar modal. 

4. Menjadi informasi tambahan dan bahan evaluasi bagi regulator dalam 

perumusan kebijakan makroekonomi yang mendukung perkembangan bursa 

saham di Indonesia. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari indeks 

harga saham global yaitu DJIA di Amerika, Nikkei 225 di Jepang dan DAX di 

Jerman, variabel makroekonomi, harga emas dunia dan krisis global terhadap 

pergerakan indeks IHSG. Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan, maka 

penelitian ini dibatasi pada beberapa hal, yaitu: 

1. Indeks saham yang digunakan yaitu : Indonesia (IHSG), Amerika Serikat 

(DJIA) sebagai negara yang dianggap leader dalam perekonomian sekaligus 

sumber krisis Subprime mortgage, Jepang (Nikkei 225) sebagai negara dengan 

perekonomian yang kuat di kawasan asia dan memiliki hubungan ekonomi 

yang kuat dengan Indonesia dan Jerman (DAX) sebagai negara dengan 

perekonomian kuat di kawasan Eropa sekaligus tempat terjadinya European 

Sovereign Debt crisis. 

2. Variabel makroekonomi yang digunakan adalah BI-rate, inflasi, nilai tukar 

dan harga emas dunia. 

3. Periode yang merepresentasikan krisis Subprime Mortgage yaitu November 

2007 sampai dengan Desember 2008  dan periode krisis European Soverign 

Debt yaitu Januari 2011 sampai dengan Juni 2012.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kerangka Teoritis 

Pasar Modal Indonesia 

Pengertian pasar modal di Indonesia terdapat di dalam pasal 1 Undang - 

Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa pasar modal 

adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan 

efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta 

lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Menurut Martalena dan Malinda 

(2011), pasar modal didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrument 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), 
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