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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Dalam perekonomian di suatu Negara, pasar modal merupakan sebuah 

indicator kemajuan perekonomian Negara serta menunjang ekonomi Negara yang 

bersangkutan. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu Negara 

karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi 

pendanaan usaha atau sebagai saran bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari 

masyrakat pemodal atau investor (Husnan, 2009). Kedua pasar modal menjadi sarana 

bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, 

reksa dana, dan lain-lain. Bagi para investor, melalui pasar modal mereka dapat 

memilih obyek investasi dengan beragam tingkat pengembalian dan tingkat risiko 

yang dihadapi. 

Proses globalisasi akhir-akhir ini, menyebabkan sebagian besar Negara 

menaruh perhatian besar terhadap pasar modal karena memiliki peran penting dan 

strategis bagi ketahanan ekonomi suatu negara. Pasar modal yang ada di Indonesia 

merupakan pasar yang sedang berkembang (emerging market) yang dalam 

perkembangannya sangat rentan terhadap kondisi makro ekonomi secara umum.  

Untuk melihat perkembangan pasar modal Indonesia salah satu indikator yang 

sering digunakan adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang merupakan 

salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal 

ini disebabkan indeks ini berisi atas seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Harga_Saham_Gabungan)  

 Oleh karena itu melalui pergerakan indeks harga saham gabungan, seorang 

investor dapat melihat kondisi pasar apakah sedang bergairah atau lesu. Perbedaan 

kondisi pasar ini tentu memerlukan strategi yang berbeda dari investor dalam 

http://www.id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Harga_Saham_Gabungan
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berinvestasi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi Indeks Saham, antara lain 

perubahan tingkat suku bunga bank sentral, keadaan ekonomi global, tingkat harga 

energi dunia, kestabilan politik suatu negara, dll (Blanchard, 2006).  

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini sudah terintegrasi dalam 

perekonomian global. Perekonomian Indonesia terbuka dari sisi neraca pembayaran 

mulai dari perdagangan, arus modal masuk dan keluar (capital inflow atau outflow), 

dan kegiatan pemerintah melalui penarikan dan pembayaran utang luar negeri. Saat 

ini Amerika Serikat, Jepang dan Cina adalah negara - negara tujuan ekspor non migas 

terbesar Indonesia. (www.merdeka.com/uang/amerika-serikat-china-masih-jadi-

negara-tujuan-ekspor-terbesar-ri.html) 

Perubahan keadaan perekonomian di ketigan negara tersebut tentu akan 

memberikan pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada 

Indonesia. Apabila perekonomian ketiga negara tersebut mengalami keadaan resesi, 

ini tentu akan menyebabkan nilai ekspor non migas Indonesia ke negara-negara 

tersebut ikut menurun, sebab konsumen di negara tersebut dalam keadaan ekonomi 

yang sedang resesi tentu akan mengurangi tingkat pengeluarannya. 

Selain merupakan negara tujuan ekspor Indonesia, ketiga negara tersebut 

merupakan negara dengan perekonomian terbesar di dunia 

(http://databank.worldbank.org/data/download/GDP).  

Tabel 1.1 

Gross Domestic Product 2015 

Economy Millions of Dollars 

United Stated 18,036,648 

China 11,007,721 

Japan 4,123,258 

   Sumber : databank.worldbank.org 

http://www.merdeka.com/uang/amerika-serikat-china-masih-jadi-negara-tujuan-ekspor-terbesar-ri.html
http://www.merdeka.com/uang/amerika-serikat-china-masih-jadi-negara-tujuan-ekspor-terbesar-ri.html
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP
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Hal ini didasari bahwa pada tahun 2015 nilai gabungan produk domestik bruto 

ketiga negara tersebut mewakili 32,87% dari total produk domestik bruto seluruh 

dunia (www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx). Maka jelas 

bahwa perubahan keadaan ekonomi di ketiga negara tersebut dapat mempengaruhi 

perekonomian Indonesia, baik melalui kegiatan ekspor impor barang dan jasa, aliran 

dana dari investor ketiga negara tersebut, atau perubahan tingkat risiko bisnis di 

kedua negara tersebut. Salah satu variabel ekonomi yang dapat digunakan untuk 

mengukur kinerja perekonomian suatu negara adalah indeks saham di negara tersebut. 

Hal ini dimungkinkan karena ketika negara tersebut memiliki prospek 

perekonomian yang cerah, otomatis investor akan tertarik untuk menanamkan 

dananya di pasar modal negara yang bersangkutan. Hal ini akan mendorong 

terjadinya masa-masa bullish yang akan mendorong pergerakan indeks saham. 

Demikian pula sebaliknya, ketika dirasakan suasana perekonomian suram, akan 

tercermin pula dalam indeks sahamnya yang akan turun. 

Untuk Jepang, indeks saham yang akan dijadikan proksi adalah Indeks Nikkei 

225. Indeks ini dipilih karena selain perhitungan indeks ini sudah dilakukan sejak 

tahun 1950, indeks Nikkei 225 juga merupakan indeks yang paling sering digunakan 

di Jepang sebagai patokan kinerja bursa sahamnya. Selain itu perusahaan yang 

tercatat di Indeks Nikkei 225 juga terdiri dari berbagai macam perusahaan yang 

memiliki daerah operasi di Indonesia, diantaranya adalah Mitsubishi Corp, Honda 

Motor Co Ltd, Nikon Corp, dan masih banyak lagi. 

Untuk Amerika Serikat indeks yang dapat dijadikan proksi adalah Indeks 

Dow Jones. Indeks Dow Jones merupakan indeks pasar saham tertua di Amerika 

Serikat dan merupakan representasi dari kinerja industri terpenting di Amerika 

Serikat (www.nyse.com/quote/index/!DJI). Perusahaan yang tercatat di Indeks Dow 

Jones pada umumnya merupakan perusahaan multinasional. Kegiatan operasi mereka 

tersebar di seluruh dunia. Perusahaan seperti Coca- Cola, ExxonMobil, Citigroup, 

Procter & Gamble adalah salah satu contoh perusahaan yang tercatat di Dow Jones 

dan beroperasi di Indonesia (en.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_Industrial_Average) . 

https://www.nyse.com/quote/index/!DJI
https://en.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_Industrial_Average
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Perusahaan-perusahaan tersebut pada umumnya beroperasi secara langsung di 

Indonesia. Indeks Dow Jones yang bergerak naik, menandakan kinerja perekonomian 

Amerika Serikat secara umum berada pada posisi yang baik. Dengan kondisi 

perekonomian yang baik, akan menggerakkan perekonomian Indonesia melalui 

kegiatan ekspor maupun aliran modal masuk baik investasi langsung maupun melalui 

pasar modal (Sunariyah ; 2006). Aliran modal yang masuk melalui pasar modal 

tentu akan memiliki pengaruh terhadap perubahan IHSG. 

Untuk Hongkong, indeks saham yang akan dijadikan proksi adalah Indeks 

Hang Seng. Hang Seng Index (HSI) adalah indeks kumulatif dari 38 saham blue chip 

dari Hong Kong stock Market, yang merupakan salah satu indeks saham terpercaya 

yang digunakan para investor dan fund manager untuk berinvestasi. Ke-38 constituent 

stock yang dijadikan indikator berasal dari berbagai sektor, seperti Industri, Finance, 

Properties, dan sebagainya. Keseluruhan dari nilai saham-saham ini merupakan 70 

persen dari nilai kapitalisasi seluruh nilai saham yang tercatat pada The Stock 

Exchange of Hong Kong Ltd (SEHK). Karena itu naik atau turunnya indeks Hang 

Seng merupakan refleksi performance dari keseluruhan saham-saham yang 

diperdagangkan. 

 Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi ekonomi dunia mengalami keadaaan 

yang tidak diharapkan oleh setiap negara. Krisis kredit macet yang terjadi di Amerika 

Serikat menjadi sebuah krisis global pada tahun 2008 dan memberikan dampak 

negatif terhadap seluruh negara di dunia. Dampak yang cukup besar harus dialami 

negara-negara di Asia yang di dalamnya masih banyak negara-negara berkembang. 

Indonesia menjadi salah satu negara di Asia yang harus terkena imbas dari krisis 

global tersebut.  

Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar tujuan ekspor Indonesia 

dilakukan di pasar Amerika dan tentu saja hal ini sangat mempengaruhi terhadap 

kondisi perekonomian di Indonesia. Salah satu dampak yang paling berpengaruh dari 

krisis ekonomi global yang terjadi di Amerika adalah nilai tukar rupiah yang semakin 

terdepresiasi terhadap dolar Amerika, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang 
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semakin merosot, dan tentu saja kegiatan ekspor Indonesia yang terganjal dan 

terhambat akibat berkurangnya permintaan dari pasar Amerika itu sendiri 

Pada pertengahan tahun 2015, Indonesia kembali terkena dampak krisis global 

dari sisi finansial dan perdagangan. Hal ini terjadi karena China mendevaluasi mata 

uang nya sendiri (Yuan). Tetapi pada krisis yang tejadi di China dampaknya tidak 

terlalu besar seperti tahun 2008. IHSG pada tahun 2015 hanya turun 103,70 poin atau 

2,18 persen. (beritasatu.com/pasar-modal/298209-devaluasi-yuan-tiongkok-

pemicu-ihsg-terpangkas-lebih-100-poin.html) 

Beberapa penelitian telah membahas pengaruh variabel-variabel makro 

terhadap pergerakan suatu indeks, seperti Penelitian yang dilakukan oleh Christa dan 

Pratomoyang (2011) berjudul “Analisis Pengaruh Indeks Harga Saham Di Bursa 

Global Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di BEI”, memperoleh hasil yaitu 

Secara parsial variabel Dow Jones, Nikkei 225, dan Hang Seng berpengaruh secara 

signifikan terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan, sedangkan variable 

Indeks FTSE 100 dan SSE tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam periode 

penelitian yaitu tahun 2008 sampai tahun 2011. Ini artinya jika indeks apabila indeks 

Dow Jones, Nikkei 225 dan Hang Seng meningkat, maka IHSG akan juga akan 

meningkat.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, Khairani dan Wenny dengan judul 

“Pengaruh Indeks Harga Saham Global Terhadap Pergerakan Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia” memperoleh hasil yaitu  Secara parsial 

variabel indeks harga saham global (Nasdaq, Taiex, Nikkei, Kospi, Down Jones, 

ASX) berpengaruh terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) secara 

signifikan, sedangakn variabel Indeks FTSE dan ASX tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap IHSG. Artinya jika indeks harga saham global (Nasdaq, Taiex, 

Nikkei, Kospi, Down Jones, ASX) pergerakannya meningkat, maka pergerakan IHSG 

akan meningkat pula. 

http://www.beritasatu.com/pasar-modal/298209-devaluasi-yuan-tiongkok-pemicu-ihsg-terpangkas-lebih-100-poin.html
http://www.beritasatu.com/pasar-modal/298209-devaluasi-yuan-tiongkok-pemicu-ihsg-terpangkas-lebih-100-poin.html
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Berikut adalah data lengkap mengenai Indeks IHSG, Indeks Nikkei 225, 

Indeks Hang Seng, dan Indeks Dow Jones selama tahun 2009-2015 yang disajikan 

dalam grafik 1.1. 

Grafik 1.1 

Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan, Indeks Dow Jones, Indeks 

Nikkei 225, dan Indeks Hang Seng  

Periode 2009 – 2015 

 

Sumber : yahoo.finance.com 

Grafik diatas menunjukan pergerakan indeks-indeks bursa negara tujuan 

ekspor utama Indonesia yang memiliki pergerakan yang berbeda dengan uraian yang 

telah diungkapkan di atas. Sebagai contoh untuk Indeks Dow Jones, selama periode 

Juli 2013, November 2013, Januari 2014, Juni – Juli 2014, September – Oktober 

2014, Desember 2014 – Januari 2015, Maret – April 2015, Juli 2015 dan November – 

Desember 2015 Indeks Dow Jones yang bergerak naik, direspon oleh IHSG yang 
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bergerak turun, begitupula sebaliknya IHSG yang bergerak naik direspon oleh Indeks 

Dow Jones yang bergerak turun. Hubungan antara Indeks Hang Seng dengan IHSG 

juga memberikan arah yang berlawanan di periode-periode tertentu seperti, Februari – 

Maret 2013, Mei 2013, Juli 2013, November 2013 – Januari 2014, Maret – April 

2014, Juni 2014, Agustus 2014, Oktober – Desember 2014, April – Mei 2015 dan 

Desember 2015. Sementara hubungan antara Indeks Nikkei 225 dan IHSG 

memberikan arah yang berlawanan pada periode Mei 2013, Oktober – November 

2013, Januari – Maret 2014, Juni 2014, Agustus 2014, Oktober 2014, Desember 

2014, April 2015, Juli 2015, November – Desember 2015.  

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa ada kontradiksi atas apa yang 

diungkapkan oleh Christa dan Pratomoyang (2011) serta Wahyuni, Khairani dan 

Wenny (2011) bahwa meningkatnya indeks bursa dunia akan ikut meningkatkan 

indeks harga saham dinegara yang bersangkutan. Hal ini tentu menarik untuk diteliti 

mengapa terjadi fenomena tersebut.  

Dengan adanya kotradiksi antara hasil penelitian dengan data yang ada, serta 

pengaruh ekonomi dunia yang memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia, 

maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Indeks Dow Jones, Indeks Nikkei 

225, dan Indeks Hang Seng Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2009 – 2015 ” 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masalah penelitiannya adalah 

sebagai berikut, “ Adanya fenomena di mana terjadi hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen yang diamati selama tahun 2009 – 2015 tidak 

sesuai dengan teori.” Masalah penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran perkembangan Indeks Dow Jones, Indeks Nikkei 225, 

Indeks Hang Seng, dan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009 – 2015 ? 

2. Bagaimana pengaruh Indeks Dow Jones terhadap IHSG di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009 – 2015 ? 

3. Bagaimana pengaruh Indeks Hang Seng terhadap IHSG di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009 – 2015 ? 

4. Bagaimana pengaruh Indeks Nikkei 225 terhadap IHSG di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009 – 2015 ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui gambaran perkembangan Indeks Dow Jones, Indeks Nikkei 225, 

Indeks Hang Seng, dan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009 – 2015. 

2. Menganalisis pengaruh antara Indeks Dow Jones terhadap IHSG di Bursa 

Efek Indonesia periode 2009 – 2015. 

3. Menganalisis pengaruh antara Indeks Hang Seng terhadap IHSG di Bursa 

Efek Indonesia periode 2009 – 2015. 
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4. Menganalisis pengaruh antara Indeks Nikkei 225 terhadap IHSG di Bursa 

Efek Indonesia periode 2009 – 2015. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terbagi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat 

secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

atau masukan bagi perkembangan ilmu manajemen dan menambah kajian ilmu 

manajemen khususnya manajemen keuangan sehingga dapat menjadi bahan 

pertimbangan untuk melakukan penelitian yang sama di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

bagi investor dan calon investor  dalam penetapan kebijakan dan keputusan 

berinvestasi. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam menyusun skripsi ini meliputi lima bab yaitu : 

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka. Pada bab ini diuraikan dokumen-dokumen atau data-data 

yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang mendukung penulis.   

Bab III  : Metode Penelitian. Dari bab ini menjelaskan metode penelitian, teknik 

pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan. 
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Bab IV  : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat pengolahan atau analisis 

data untuk menghasilkan temuan dam pembahasan. 

Bab V : Kesimpulan dan Saran. Bab ini menyimpulkan dari hasil penelitian dan 

memberikan saran sebagai penutup dari hasil penelitian. 


