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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Manajemen Keuangan 

2.1.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan adalah salah satu fungsi operasional perusahaan yang 

sangat penting di samping fungsi operasional lainnya. Pengertian manajemen 

keuangan sendiri mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan fungsi 

keuangan itu sendiri, yaitu dari yang hanya mengutamakan bagaimana cara 

memperoleh dana, hingga sampai kepada pengertian yang memberikan perhatian 

terhadap penggunaan dana tersebut. 

Menurut Sutrisno (2012:3), manajemen keuangan dapat diartikan sebagai 

semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan 

dana dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan 

dana tersebut secara efisiensi. Sedangkan menurut Riyanto (2013:4), menyatakan 

bahwa manajemen keuangan adalah seluruh aktivitas yang bersangkutan dengan 

usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana 

tersebut. 

Dari berbagai pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian 

manajemen keuangan yaitu suatu aktivitas yang memfokuskan pada kegiatan 

keuangan sepertibagaimana memeproleh dana, dan mengalokasikannya dengan 

sebaik mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan. 
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2.1.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

Fungsi manajemen keuangan dari suatu perusahaan merupakan salah satu 

fungsi yang sangat penting dalam perusahaan. Fungsi utama dalam manajemen 

keuangan menurut Sutrisno (2012:5) terdiri dari 3 keputusan utama yang harus 

dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu : 

1) Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus 

mengalokasikan dana dalam bentuk-bentuk investasi yang akan 

mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang. Bentuk, macam dan 

komposisi dari investasi akan mempengaruhi dan menunjang tingkat 

keuntungan di masa depan. 

2) Keputusan pendanaan 

Keputusan pendanaan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. 

Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan 

menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi 

perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan 

usahanya. 

3) Keputusan Deviden 

Deviden merupakan bagian dari keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan 

kepada para pemegang saham. Sehingga deviden adalah hasil yang 

diharapkan oleh para pemegang saham. 

 

2.1.2 Pasar Modal 

2.1.2.1 Pengertian Pasar Modal 

Menurut UU Pasar Modal RI No. 8 tahun 1995 (Mansur, 2004), pasar modal 

didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 

perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. 
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Menurut Suad Husnan (2004:3) mendefinisikan pasar modal sebagai berikut: 

“Pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagi instrumen 

keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjual belikan, 

baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan 

pemerintah, public aothorities, maupun perusahaan swasta.“ 

Berdasarkan definisi di atas, disebutkan bahwa pasar modal 

memperdagangkan berbagai instrument keuangan jangka panjang. Instrument 

keuangan tersebut dibagi menjadi dua kelompok yaitu dalam bentuk hutang dan 

modal sendiri. Modal sendiri adalah surat berharga yang bersifat penyertaan atau 

ekuitas seperti saham, waran, dan right. Sedangkan instrument hutang adalah surat 

berharga yang bersifat hutang atau sering juga disebut sebagai surat berharga 

pendapatan tetap (fixed income) seperti obligasi dan obligasi konversi. 

Lebih luas lagi, Jogiyanto Hartono (2008:3) mendefinisikan tiga istilah yang 

berkaitan dengan pasar modal yaitu pasar, modal, dan pasar modal yaitu sebagai 

berikut : 

“Pasar adalah suatu situasi dimana para pelakunya (penjual dan 

pembeli) dapat menegosiasikan pertukaran suatu komoditas atau 

kelompok komoditas. Modal adalah suatu yang digunakan oleh 

perusahaan sebagai sumber dana untuk melaksanakan kegiatan 

perusahaan. Sedangkan pasar modal merupakan suatu situasi dimana 

para pemjual dan pembeli dapat melakukan negosiasi terhadap 

pertukaran suatu komoditas atau kelompok komoditas dan komoditas 

yang dipertukarkan disini adalah modal”. 

Sedangkan menurut Rusdin (2008:1) definisi capital market atau pasar modal 

dalam pengertian luas dan pengertian khusus adalah sebagai berikut: 

“Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi 

yang berkaitan dengan efek. Pasar modal bertindak sebagai penghubung 
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antara investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui 

perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, 

saham, dan lainnya.” 

 Berdasarkan kedua teori diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pasar modal 

sama halnya seperti pasar tradisional yang mempertemukan pihak kelebihan dana 

(pembeli efek) dengan pihak yang kekurangan dana (penerbit efek) yang terhimpun 

dalam wadah jual beli instrumen pasar modal hingga terbentuknya permintaan dan 

penawaran atas efek.  

Sedangkan efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat 

berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan investasi 

kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek.  

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem 

atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain 

yang bertujuan memperdagangkan efek diantara mereka secara teratur, wajar dan 

efisien. Di sini proses transaksi jual beli diatur secara rapi dengan menggunakan 

peraturan sistematis yang dikeluarkan oleh pengelolanya. Setiap instrumen efek yang 

akan diperdagangkan di bursa harus memenuhi kebijakan pencatatan (listing policy) 

yang dikeluarkan oleh pengelolanya. 

Sistem perdagangan di bursa efek menggunakan pasar lelang melalui sistem 

pemesanan. Harga ditentukan berdasarkan arus dari pesanan jual dan beli. Bila arus 

pesanan jual sangat kuat maka harga akan mengalami penurunan, sedangkan bila 

arus pesanan beli sangat kuat maka harga akan mengalami kenaikan. 

 

2.1.2.2 Fungsi Pasar Modal 

Pasar modal memiliki peranan terhadap suatu perekonomian Negara, peranan 

tersebut diantaranya sebagai berikut : 
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1) Fungsi Investasi 

Uang yang disimpan di bank tentu akan mengalami penyusutan. Nilai mata 

uang cenderung akan turun di masa yang akan datang karena adanya inflasi, 

perubahan kurs, pelemahan ekonomi,dll. Apabila uang tersebut diinvestasikan 

di pasar modal, investor selain dapat melindungi nilai investasinya, karena 

uang yang diinvestasikan di pasar modal cenderung tidak mengalami 

penyusutan karena aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh emiten. 

2) Fungsi Kekayaan 

Pasar modal adalah suatu cara untuk menyimpan kekayaan dalam jangka 

panjang dan jangka pendek samapi dengan kekayaan tersebut dapat 

dipergunakan kembali. Cara ini lebih baik karena kekayaan itu tidak 

mengalami depresiasi seperti aktiva lain. Semakin tua nilai aktiva seperti, 

mobil, gedung, kapal laut, dll, maka nilai penyusutannya akan semakin besar 

pula. Akan tetapi obligasi saham deposito dan instrument surat berharga 

lainnya tidak akan mengalami depresiasi. Surat berharga mewakili kekuatan 

beli pada masa yang akan datang.  

3) Fungsi Likuiditas 

Kekayaan yang dissimpan dalam surat-surat berharga, bisa  dilikuidasi 

melalui pasar modal dengan resiko yang sangat minimal dibandingkan dengan 

aktiva lain. Proses likuidasi surat berharga dapat dilakukan dengan cepat dan 

murah. Walaupun nilai likuiditasnya lebih rendah daripada uang, tetapi uang 

memiliki kemampuan menyimpan kekayaan yang lebih rendah daripada surat 

berharga. Ini terjadi karena nilai uang mudah terganggu oleh inflasi dari 

waktu ke waktu.  

4) Fungsi Pinjaman 

Pasar modal bagi suatu perekonomian negara merupakan sumber pembiayaan 

pembangunan dari pinjaman yang dihimpun dari masyarakat. Pemerintah 

lebih mendorong pertumbuhan pasar modal untuk mendapatkan dana yang 

lebih mudah dan murah. Ini terjadi karena pinjaman dari bank-bank komersil 
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pada umumnya mempunyai tingkat bunga yang tinggi. Sedangkan 

perusahaan-perusahaan yang menjual obligasi pada pasar uang dapat 

memperoleh dana dengan biaya bunga yang lebih rendah daripada bunga 

bank. 

Sedangkan menurut Husnan (2009) Pasar modal memiliki 2 fungsi utama 

yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dalam melaksanakan fungsi ekonominya, 

pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari leader (pihak yang 

mempunyai kelebihan dana) ke borrower (pihak yang memerlukan dana). Dengan 

menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki, leader mengharapkan akan 

memperoleh imbalan dari penyerahan dana tersebut. Dari sisi borrower tersedianya 

dana dari pihak luar memungkinkan mereka melakukan investasi tanpa harus 

menunggu tersedianya dana dari hasil operasi perusahaan.  

Dalam proses ini diharapkan akan terjadi peningkatan produksi, sehingga 

akhirnya secara keseluruhan akan terjadi peningkatan kemakmuran. Fungsi ini 

sebenarnya juga dilakukan oleh intermediasi keuangan lainnya, seperti lembaga 

perbankan. Hanya bedanya dalam pasar modal diperdagangkan dana jangka panjang 

dan dilakukan secara langsung, tanpa perantara keuangan.  

Untuk fungsi keuangan dilakukan dengan menyediakan dana yang diperlukan 

oleh para borrower dan leaders menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung 

dalam kepemilikan aktiva riil yang diperlukan untuk investasi tersebut. Meskipun 

harus diakui perbedaan fungsi ekonomi dan keuangan ini sering tidak jelas.  

Menurut Sunariah (2011 : 9) pasar modal memiliki beberapa manfaat, 

diantaranya yaitu : 

1) Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha 

sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. 

2) Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya 

diversifikasi. 

3)  Menyediakan leding indikator bagi trend ekonomi negara. 
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4) Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. 

5) Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan 

iklim berusaha yang sehat. 

6) Menciptakan lapangan kerja / profesi yang menaik. 

7) Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan memiliki 

prospek. 

 

2.1.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pasar modal 

 Pasar modal sebagai tempat bertemunya penjual (emiten) dan pembeli 

(investor) tentu memiliki faktor – faktor yang dapat mempengaruhinya. Menurut 

Husnan (2009:8) ada 4 faktor yang mempengaruhi pasar modal, yaitu : 

1. Penawaran Sekuritas, yang berarti harus banyak perusahaan yang bersedia 

menerbitkan sekuritas di pasar modal. 

2. Permintaan sekuritas, yang berarti bahwa masyarakat harus mempunyai dana 

yang cukup besar untuk dipergunakan dalam membeli sekuritas-sekuritas 

yang ditawarkan dipasar modal. 

3. Kondisi politik dan ekonomi, dimana politik yang stabil akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnyamempengaruhi penawaran dan 

permintaan sekuritas 

4. Hukum dan peraturan, dengan adanya kejelasan hokum akan melindungi 

pemodal dan informasi yang tidak jelas. 

Lembaga-lembaga pendukung pasar modal akan membantu kegiatan pasar 

modal secara cepat. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya custodian, biro 

administrasi efek, wali amanat (trustee), akuntan, notaris, konsultan hokum dan 

penilai. 
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2.1.3 Investasi 

2.1.3.1 Pengertian Invetasi 

 Dalam berinvestasi investor pasti mengharapkan return, return adalah hasil 

yang diperoleh dari investasi yang berupa keuntungan dari investor 

 Menurut Tandelillin (2010:3) Investasi adalah : 

“Invetasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya 

yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah 

keuntungan dimasa dating” 

 Sedangkan menurut Martalena & Malinda (2011:1) investasi adalah : 

“Bentuk penundaan konsumsi masa sekarang untuk memperoleh 

konsumsi di masa yang akan dating, dimana didalamnya terkandung 

unsur resiko ketidakpastian sehingga dibutuhkan kompensasi atas 

penundaan tersebut” 

 Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

investasi adalah sumber dana atau sumber daya yang dimiliki saat ini yang ditunda 

pemakaian nya dan disimpan guna memperoleh keuntungan dimasa yang akan dating, 

yang dalam proses penundaannya terdapat sebuah resiko. 

2.1.3.2 Jenis Invetasi 

 Menurut Sunariyah (2011:4) invetasi ada dua bagian yaitu : 

a. Investasi dalam bentuk rill berupa aktiva berwujud seperti emas, perak, intan, 

barang-barang seni dan real estate. 

b. Invetasi dalam bentuk surat-surat berharga berupa surat yang pada dasarnya 

merupakan klaim atas aktiva rill yang dikuasai entitas. 
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2.1.3.3 Tujuan Invetasi 

 Menurut Tandelillin (2010:8) tujuan investasi adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang 

Seseorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana meningkatkan taraf hidup 

nya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana 

mempertahankan tingkat pendapatan yang ada sekarang agar tidak berkurang 

dimasa yang akan dating. 

b. Mengurangi tekanan inflasi 

Dengan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan atau objek lain, 

maka seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya 

tidak merosot nilainya karena dgerogoti oleh inflasi. 

c. Dorongan menghemat pajak 

Beberapa Negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya 

mendorong tumbuhnya invetasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas 

perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan invetasi pada 

bidang-bidang tertentu. 

 

2.1.4 Indeks Harga Saham Gabungan 

Indeks Harga Saham Gabungan atau Composite Stock Price Index (IHSG) 

merupakan suatu nilai yang digunakan untuk mengukur kinerja kerja saham yang 

tercatat di suatu bursa efek. Indeks Harga Saham Gabungan digunakan untuk 

mengetahui perkembangan dan situasi umum pasar modal, bukan situasi perusahaan 

tertentu. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham 

preferen yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

Menurut Samsul (2006 : 185), IHSG berubah setiap harinya dikarenakan (1) 

perubahan harga pasar yang terjadi setiap hari dan (2) adanya saham tambahan. 

Pertambahan jumlah saham beredar berasal dari emisi baru, yaitu masuknya emiten 
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baru yang tercatat di Bursa Efek, atau terjadi tindakan corporate action berupa split, 

right, waran, dividen saham, saham bonus, dan saham konversi.  

Perubahan harga saham individu di pasar terjadi karena faktor permintaan dan 

penawaran. Terdapat berbagai variabel yang mempengaruhi permintaan dan 

penawaran diantaranya kinerja perusahaan, tingkat bunga, tingkat inflasi, tingkat 

pertumbuhan, kurs valuta asing, atau indeks harga saham dari negara lain.  

Pasa prinsipnya, perhitungan IHSG tidak berbeda dengan perhitungan indeks 

harga saham individual. Hanya saja, dalam perhitungan IHSG, kita harus 

menjumlahkan seluruh harga saham yang ada (listing). Rumus umum untuk 

menghitung IHSG (Widoatmodjo, 2009 : 87-89), yaitu:  

𝐼𝐻𝑆𝐺 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟
𝑥100% 

 Dalam penelitian ini data mengenai Indeks Harga Saham Gabungan akan 

diambil dari website www.yahoo.fianance.com berdasarkan data bulanan selama 6 

tahun. 

2.1.5 Indeks Dow Jones 

Indeks Dow Jones merupakan indeks pasar saham tertua di Amerika selain 

dari Indeks transportasi Dow Jones. Indeks Dow Jones dikeluarkan pertama kali pada 

tanggal 26 Mei 1896 oleh editor Wall Street Journal dan Dow Jones & company.  

Indeks Dow Jones merupakan representasi dari rata-rata 12 saham dari 

berbagai industri terpenting di Amerika Serikat. Ketika pertama kali dipublikasikan 

indeks berada pada posisi 40,94. Sekarang ini pemilihan daftar perusahaan yang 

berhak tercatat dalam Indeks Dow Jones dilakukan oleh editor dari Wall Street 

Journal.  

Pemilihan ini didasarkan pada kemampuan perusahaan, aktivitas ekonomi, 

pertumbuhan laba, dll. Perusahaan yang dipilih pada umumnya adalah perusahaan 

Amerika yang kegiatan ekonominya telah mendunia (www.nyse.org). 

http://www.yahoo.fianance.com/
http://www.nyse.org/
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 Cara penghitungan indeks Dow Jones sebagai berikut : 

𝐷𝐽𝐼𝐴 ∶  
∑Ρ

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟
 

Sumber : www.en.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_Industrial_Average  

 Dimana ΣP adalah jumlah seluruh harga saham dan divisor adalah angka yang 

ditentukan oleh Dow Jones sebagai pembagi. Angka pembagi ini selalu diperbaharui 

dan disesuaikan dengan perkembangan pasar yang terjadi seperti stock split, 

pembayaran dividen, pengumuman bonus, dan berita ekonomi lain.  

 Dalam penelitian ini data mengenai Indeks Dow Jones akan diambil dari 

website www.yahoo.fianance.com berdasarkan data bulanan selama 6 tahun. 

 Sekarang ini Indeks Dow Jones terdiri atas 30 perusahaan besar dan 

terkemuka di Amerika Serikat yaitu: 

1. 3M 

2. Apple 

3. American Expres 

4. Boeing 

5. Caterpillar 

6. Chevron Corporation 

7. Cisco System 

8. Coca-Cola 

9. DuPont 

10. ExxonMobil 

11. Generic Electric 

12. Goldman Sachs 

13. Home Depot 

14. Intel 

15. IBM 

16. Johnson & Johnson 

17. JPMorgan Chase 

18. McDonald’s 

19. Merck 

20. Microsoft 

21. Nike 

22. Pfizer 

23. Procter & Gamble 

24. Travelers 

25. United Technologies 

Corporation 

26. United Health 

27. Verizon Communications 

28. Visa 

29. Wal-Mart 

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_Industrial_Average
http://www.yahoo.fianance.com/
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30. Walt Disney 

Sumber : http://money.cnn.com/data/dow30  

 Indeks Dow Jones merupakan salah satu dari 3 indeks utama di Amerika 

Serikat. Indeks yang lain adalah Nasdaq Composite dan Standard & Poor’s 500. 

Indeks ini merepresentasikan dari kegiatan perekonomian di Amerika Serikat. Indeks 

ini dapat menggambarkan mengenai bagaimana performa perekonomian Amerika. 

Perusahaan yang tercatat di Indeks Dow Jones merupakan perusahaan besar yang 

telah beroperasi secara global. 

 Dengan naiknya Indeks Dow Jones ini berarti kinerja perekonomian Amerika 

Serikat ikut membaik. Sebagai salah satu negara tujuan ekspor Indonesia, 

pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 

Indonesia melalui kegiatan ekspor maupun aliran modal masuk baik investasi 

langsung maupun melalui pasar modal (Sunariyah, 2006). 

2.1.6 Indeks Nikkei 225 

 Nikkei 225 adalah sebuah indeks pasar saham di Bursa Efek Tokyo. Indeks 

ini telah dihitung oleh harian Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) sejak 7 September 

1950. Metode perhitungannya menggunakan perhitungan harga rata-rata (unit dalam 

yen), dan komponen saham perusahaan yang tercantum dalam indeks akan ditinjau 

setahun sekali. Saham perusahaan yang tercatat dalam Indeks Nikkei 225 merupakan 

saham yang paling aktif diperdagangkan dalam bursa efek Tokyo. Saat ini, Nikkei 

adalah indeks yang paling banyak digunakan sebagai panduan bagi investor ketika 

akan berinvestasi (www.en.wikipedia.org). Indeks ini dibuat untuk mencerminkan 

kondisi pasar saham, oleh karena itu pergerakan setiap indeks sektor industri dinilai 

setara dan tidak ada pembobotan yang lebih untuk sector - sektor industri tertentu 

(www.nni.nikkei.co.jp/e/cf/fr/market/nikkeiindex.cfm). 

 Berbagai macam event yang terjadi di pasar saham Tokyo seperti stock splits, 

perpindahan dan penambahan dari saham yang beredar akan memberikan dampak 

http://money.cnn.com/data/dow30
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.nni.nikkei.co.jp/e/cf/fr/market/nikkeiindex.cfm
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atas perhitungan indeks dan bilangan pembaginya (divisor). 

 Metode Perhitungan Indeks Nikkei 225 menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝑁𝑖𝑘𝑘𝑒𝑖 225 ∶
∑Ρ

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟
 

Sumber : www.nni.nikkei.co.jp 

 Dimana ΣP adalah jumlah seluruh harga saham yang tercatat di Indeks Nikkei 

225 dan divisor adalah angka yang ditentukan oleh otoritas bursa sebagai bilangan 

pembagi (www.en.wikipedia.org).  

 Dalam penelitian ini data mengenai Indeks Nikkei 225 akan diambil dari 

website www.yahoo.fianance.com berdasarkan data bulanan selama 6 tahun. 

 Perusahaan yang tercatat di Indeks Nikkei 225 merupakan perusahaan besar 

yang telah beroperasi secara global, termasuk di Indonesia. Dengan naiknya Indeks 

Nikkei 225 ini berarti kinerja perekonomian Jepang ikut membaik.  

 Sebagai salah satu negara tujuan ekspor Indonesia, pertumbuhan ekonomi 

Jepang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kegiatan ekspor 

maupun aliran modal masuk baik investasi langsung maupun melalui pasar modal 

(Sunariyah, 2006). 

 M. Samsul (2008) mengungkapkan bahwa pergerakan indeks di pasar modal 

suatu negara dipengaruhi oleh indeks-indeks pasar modal dunia. Hal ini disebabkan 

aliran perdagangan antar negara, adanya kebebasan aliran informasi, serta deregulasi 

peraturan pasar modal yang menyebabkan investor semakin mudah untuk masuk di 

pasar modal suatu negara. 

2.1.7 Indeks Hangseng 

 Indeks Hang Seng adalah sebuah indeks pasar saham berdasarkan kapitalisasi 

di Bursa Saham Hong Kong. Indeks ini digunakan untuk mendata dan memonitor 

perubahan harian dari perusahaan - perusahaan terbesar di pasar saham Hong Kong 

http://www.nni.nikkei.co.jp/
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.yahoo.fianance.com/
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dan sebagai indikator utama dari performa pasar di Hong Kong (id.wikipedia.org). 

 HSI dimulai pada 24 November 1969 dirangkum dan dirawat oleh HIS 

Services Limited, yang merupakan anak perusahaan penuh dari Hang Seng Bank, 

bank terbesar ke-2 di Hong Kong berdasarkan kapitalisasi pasar. Perusahaan ini 

bertanggung jawab untuk membuat, menerbitkan, dan mengatur Indeks Hang Seng 

dan beberapa indeks saham lainnya, seperti Hang Seng Composite Index, Hang Seng 

HK MidCap Index dan lain-lain. 

Hang Seng Index (HSI) adalah salah-satu variant produk investasi di 

perdagangan berjangka yang paling dinamis dan paling cepat pergerakannya. Paling 

populer di Indonesia dari jenis index. Salah-satu stock index (stodex) Asia yang 

paling terkenal di seluruh Asia, yang merupakan sebuah standar index (harga rata-

rata) saham di bursa saham atau pasar modal Hong Kong, digunakan oleh hampir 

semua financial atau fund manager di Asia sebagai standar perdagangan. 

Metode Perhitungan Indeks Hang Seng menggunakan rumus sebagai berikut 

(Frensidy, 2009): 

𝐻𝑆𝐼 ∶  
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐻𝑆𝑡 − 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐻𝑆𝑡 − 1

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐻𝑆𝑡 − 1
 

Keterangan: 

HIS   : Pergerakan Indeks Hang Seng  

Indeks HSt  : Indeks Hang Seng pada tahun ke-t 

Indeks HSt-1  : Indeks Hang Seng pada sebelum tahun ke-t 

Dalam penelitian ini data mengenai Indeks Hangseng akan diambil dari 

website www.yahoo.fianance.com berdasarkan data bulanan selama 6 tahun. 

 

http://www.yahoo.fianance.com/
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul 
Variabel dan 

Metode Analisis 

Hasil Penelitian 

1. Ruth Christa 

dan Wahyu 

Ario 

Pratomoyang 

(2011) 

Analisis 

Pengaruh Indeks 

Harga Saham Di 

Bursa Global 

Terhadap Indeks 

Harga Saham 

Gabungan di 

BEI 

Independen : 

1. Indeks 

Harga 

Saham 

Global 

(Indeks Dow 

Jones, 

Indeks 

Nikkei 225, 

Indeks Hang 

Seng, Indeks 

FTSE 100 

dan Indeks 

SSE) 

Dependen : 

1. Indeks 

Harga 

Saham 

Gabungan 

(IHSG) 

Metode Analisis : 

Indeks 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 
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Metode koefisiensi 

jalur 

2 Winda 

Wahyuni, Siti 

Khairani S.E., 

M.Si dan 

Cherrya Dhia 

Wenny S.E., 

M.Si 

Pengaruh Indeks 

Harga Saham 

Global Terhadap 

Pergerakan 

Indeks Harga 

Saham 

Gabungan 

(IHSG) di Bursa 

Efek Indonesia 

Independen : 

1. Indeks 

Harga 

Saham 

Global 

(Nasdaq, 

Taiex, 

Nikkei 225, 

Kospi, Dow 

Jones dan 

ASX) 

Dependen : 

1. Indeks 

Harga 

Saham 

Gabungan 

(IHSG) 

Metode Analisis : 

Metode regsresi 

analisis berganda 

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 

3  

Ahmad Sidiq 

(2010) 

Pengaruh indeks 

saham STI, 

TAIEX, KOSPI, 

HANGSENG, 

Terhadap 

Independen : 

1. Indeks STI 

(X1) 

2. Indeks 

1. Secara 

parsial 

indeks 

saham 

gabungan 
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Pergerakan 

Indeks Saham 

Gabungan Pada 

BEI 

TAIEX (S2) 

3. Indeks 

KOSPI (X3) 

4. Indeks 

Hangseng 

(X4) 

Dependen : 

1. Indeks 

Harga 

Saham 

Gabungan 

(Y) 

Metode Analisis : 

Model analisis linier 

berganda 

asing 

dalam hal 

ini Indeks 

STI, 

Indeks 

KOSPI, 

Indeks 

Hangseng 

berpengar

uh secara 

signifikan 

terhadap 

pergeraka

n IHSG, 

sedangkan 

Indeks 

TAIEX 

berpengar

uh tidak 

signifikan 

terhadap 

pergeraka

n IHSG 

2. Secara 

simultan 

variable-

variabel 

indeks 
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saham 

gabungan 

asing 

(STI, 

TAIEX, 

KOSPI, 

Hangseng

) 

berpengar

uh 

terhadap 

pergeraka

n IHSG. 

4 Bernd Hayo dan 

Ali M Kutan 

(2004) 

“The Impact of 

News, Oil 

Prices, and 

Global Market 

Developments on 

Russian 

Financial 

Markets” 

Independen : 

1. Indeks S&P 

500 

2. Indeks Pasar 

Modal Rusia 

3. Tingkat 

harga 

minyak 

dunia  

4. Berita yang 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

perkembang

an ekonomi 

1. Indeks 

S&P 500 

dan 

Indeks 

pasar 

modal 

Rusia 

berpengar

uh positif 

dan tidak 

signifikan 

terhadap 

pasar 

keuangan 
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Rusia 

Dependen : 

1. Pasar modal 

rusia 

Metode Analisis : 

Metode kausalitas 

Granger 

Rusia.  

2. Harga 

minyak 

dunia 

berpengar

uh negatif 

dan 

signifikan 

terhadap 

pasar 

keuangan 

Rusia.  

5 Abbas 

Valadkhani, 

Surachai 

Chancharat dan 

Charles Havie 

(2006) 

 

“The Interplay 

Between the Thai 

and Several 

Other 

International 

Stock Markets” 

 

Independen : 

1. Tingkat suku 

bunga 

2. Nilai tukar 

baht 

3. Indeks harga 

konsumen 

4. Harga 

minyak 

5. Jumlah 

penawaran 

uang  

6. Indeks Bursa 

saham 

global 

1. Tingkat 

suku 

bunga 

Thailand 

berpengar

uh negatif 

dan tidak 

signifikan 

terhadap 

Indeks 

Harga 

Saham 

Thailand  

2. Nilai 

tukar baht 
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(Argentina, 

Australia, 

Brazil, 

Jerman, 

Hongkong, 

Indonesia, 

Jepang, 

Korea, 

Malaysia, 

Filipina, 

Rusia, 

Singapore, 

Taiwan, 

Inggris dan 

Amerika 

Serikat) 

Dependen : 

Indeks Harga 

Saham Thailnad 

Metode Analisis : 

Generalised 

Autoregressiv e 

Conditional 

Heteroskedast icity 

in Mean (GARCH-

M) 

berpengar

uh negatif 

dan tidak 

signifikan 

terhadap 

Indeks 

Harga 

Saham 

Thailand. 

3. Harga 

minyak 

berpengar

uh negatif 

dan 

signifikan 

terhadap 

Indeks 

Harga 

Saham 

Thailand.  

4. Pasar 

modal 

regional 

berpengar

uh positif 

dan tidak 

signifikan 

terhadap 
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 Indeks 

Harga 

Saham 

Thailand.  

 

 

6 Kasilingam 

Lingaraja, 

Murugesan 

Selvam and 

Sankaran 

Venkateswar 

(2015) 

An Empirical 

Examination of 

Returns on 

Select Asian 

Stock Market 

Indices 

 Studi ini memiliki 

implikasi bagi 

investor institusi 

asing, manajer 

portofolio, 

regulator, dan 

pembuat 

kebijakan.  

 

Hasil nya korelasi 

menunjukan 

hubungan tinggi 

diantara enam 

indeks pasar 

Asia. 
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2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Investasi diberbagai bidang bukan lagi hal yang aneh dimasyarakat sekarang 

ini. mulai dari investasi yang mudah seperti menabung di bank, hingga investasi yang 

rumit dan beresiko seperti menginvestasikan dana pada saham di bursa efek atau 

pasar modal. 

Definisi pasar modal menurut Suad Husnan (2004:3) : 

“Pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagi instrumen 

keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam 

bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan pemerintah, public 

aothorities, maupun perusahaan swasta.“ 

Walaupun rumit, namun banyak tantangan yang akan menarik para investor 

untuk tetap memilih investasi pada saham. Selain menganalisis kemungkinan resiko 

yang timbul dari suatu investasi saham, para investor juga dapat memperkirakan 

besarnya return yang akan diterima dengan melihat dari track record suatu 

perusahaan yang telah tercatat di bursa efek. 

Menurut Sunariyah (2006) : 

“Indeks harga saham gabungan menggambarkan suatu rangkaian 

informasi historis mengenai pergerakan harga saham gabungan seluruh saham, 

sampai pada tanggal tertentu“ 

IHSG BEI atau JSX CSPI merupakan IHSG yang dikeluarkan oleh BEI. 

IHSG BEI ini mengambil hari dasar pada tanggal 10 Agustus 1982 dan mengikut 

sertakan semua saham yang tercatat di BEI. IHSG BEI diperkenalkan pertama kali 

pada tanggal 01 April 1983 yang digunakan sebagai indikator untuk memantau 

pergerakan saham.  

M. Samsul (2008) mengungkapkan bahwa :  

“Pergerakan indeks di pasar modal suatu negara dipengaruhi oleh indeks-

indeks pasar modal dunia. Hal ini disebabkan aliran perdagangan antar negara, 

adanya kebebasan aliran informasi, serta deregulasi peraturan pasar modal yang 
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menyebabkan investor semakin mudah untuk masuk di pasar modal suatu 

Negara”. 

Indeks Dow Jones merupakan indeks pasar saham tertua di Amerika selain 

dari Indeks transportasi Dow Jones. Indeks Dow Jones dikeluarkan pertama kali pada 

tanggal 26 Mei 1896 oleh editor Wall Street Journal dan Dow Jones & company.  

Indeks Dow Jones merupakan representasi dari rata-rata 12 saham dari berbagai 

industri terpenting di Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah 

American Express, Catepillar, Coca Cola, DuPont, dan lain-lain (Kertenogoro, 1998). 

Nikkei 225 adalah sebuah indeks pasar saham di Bursa Efek Tokyo (Tokyo 

Stock Exchage – TSE) (Moh. Mansur, 2002). Indeks ini telah dihitung oleh harian 

Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) sejak 7 September 1950. Metode perhitungannya 

menggunakan perhitungan harga rata-rata (unit dalam yen), dan komponen saham 

perusahaan yang tercantum dalam indeks akan ditinjau setahun sekali. Saham 

perusahaan yang tercatat dalam Indeks Nikkei 225 merupakan saham yang paling 

aktif diperdagangkan dalam bursa efek Tokyo. Saat ini, Nikkei adalah indeks yang 

paling banyak digunakan sebagai panduan bagi investor ketika akan berinvestasi 

(www.en.wikipedia.org).  

Indeks Hang Seng adalah sebuah indeks pasar saham berdasarkan kapitalisasi 

di Bursa Saham Hong Kong. Indeks ini digunakan untuk mendata dan memonitor 

perubahan harian dari perusahaan - perusahaan terbesar di pasar saham Hong Kong 

dan sebagai indikator utama dari performa pasar di Hong Kong 

(www.id.wikipedia.org) . HSI dimulai pada 24 November 1969 dirangkum dan 

dirawat oleh HIS Services Limited, yang merupakan anak perusahaan penuh dari 

Hang Seng Bank, bank terbesar ke-2 di Hong Kong berdasarkan kapitalisasi pasar. 

Perusahaan ini bertanggung jawab untuk membuat, menerbitkan, dan mengatur 

Indeks Hang Seng dan beberapa indeks saham lainnya, seperti Hang Seng Composite 

Index, Hang Seng HK MidCap Index dan lain-lain 

 

 

http://www.en.wikipedia.org/
http://www.id.wikipedia.org/
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2.3.1 Hubungan Indeks Dow Jones Terhadap IHSG 

Indeks Dow Jones merupakan salah satu dari 3 indeks utama di Amerika 

Serikat. Indeks yang lain adalah Nasdaq Composite dan Standard & Poor’s 500. 

Indeks ini merepresentasikan dari kegiatan perekonomian di Amerika Serikat. Indeks 

ini dapat menggambarkan mengenai bagaimana performa perekonomian Amerika. 

Perusahaan yang tercatat di Indeks Dow Jones merupakan perusahaan besar yang 

telah beroperasi secara global. 

Dengan naiknya Indeks Dow Jones ini berarti kinerja perekonomian Amerika 

Serikat ikut membaik. Sebagai salah satu negara tujuan ekspor Indonesia, 

pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 

Indonesia melalui kegiatan ekspor maupun aliran modal masuk baik investasi 

langsung maupun melalui pasar modal (Sunariyah,2006). 

Bakri Abdul Karim, M. Shabri, dan S.A Abdul Karim (2008) 

mengemukakan bahwa pasar modal Indonesia sudah terintegrasi dengan pasar modal 

dunia. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pergerakan pasar modal Indonesia 

akan dipengaruhi oleh pergerakan pasar modal dunia baik secara langsung maupun 

tidak langsung (M. Samsul,2008) 

2.3.2 Hubungan Indeks Nikkei 225 Terhadap IHSG 

Perusahaan yang tercatat di Indeks Nikkei 225 merupakan perusahaan besar 

yang telah beroperasi secara global, termasuk di Indonesia. Dengan naiknya Indeks 

Nikkei 225 ini berarti kinerja perekonomian Jepang ikut membaik. Sebagai salah satu 

negara tujuan ekspor Indonesia, pertumbuhan ekonomi Jepang dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kegiatan ekspor maupun aliran modal 

masuk baik investasi langsung maupun melalui pasar modal (Sunariyah, 2006).  

Bakri Abdul Karim, M. Shabri, dan S.A Abdul Karim (2008) 

mengemukakan bahwa pasar modal Indonesia sudah terintegrasi dengan pasar modal 

dunia. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pergerakan pasar modal Indonesia 
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akan dipengaruhi oleh pergerakan pasar modal dunia baik secara langsung maupun 

tidak langsung (M. Samsul, 2008). 

2.3.3 Hubungan Indeks Hangseng Terhadap IHSG 

Hang Seng Index (HSI) adalah salah-satu variant produk investasi di 

perdagangan berjangka yang paling dinamis dan paling cepat pergerakannya. Paling 

populer di Indonesia dari jenis index. Salah-satu stock index (stodex) Asia yang 

paling terkenal di seluruh Asia, yang merupakan sebuah standar index (harga rata-

rata) saham di bursa saham atau pasar modal Hong Kong, digunakan oleh hampir 

semua financial atau fund manager di Asia sebagai standar perdagangan.  

Karim, et al (2008) mengemukakan bahwa pasar modal Indonesia sudah 

terintegrasi dengan pasar modal dunia. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa 

pergerakan pasar modal Indonesia akan dipengaruhi oleh pergerakan pasar modal 

dunia baik secara langsung maupun tidak langsung (Samsul, 2008).  

Penelitian yang dilakukan oleh Ruth Christa dan Wahyu Ario 

Pratomoyang (2011) menunjukkan bahwa Indeks Saham Hang Seng berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap IHSG. Berdasarkan uraian diatas dan pengaruh 

ekonomi internasional pada pedoman umum tentang analisis makro untuk alokasi 

investasi (Samsul, 2006) yang menyatakan bahwa jika suatu negara terlibat dalam 

perdagangan ekonomi internasional, pertumbuhan ekonomi nasionalnya akan 

dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi internasional yang berkaitan secara langsung.  

Sehingga kemajuan perekonomian China secara teoritis akan berdampak 

positif terhadap perekonomian Indonesia, yang selanjutnya membuat pasar modal 

Indonesia lebih semarak dan akan meningkatkan IHSG. Dengan demikian, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Indeks Hang Seng memiliki pengaruh yang positif terhadap 

IHSG. 

Kesemua variabel penelitian tersebut akan dianalisis apakah memiliki 

pengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Secara ringkas kerangka 
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pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran 

2.4 Hipotesis 

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah dilakukan sebelumnya, dapat 

ditarik hipotesis, yaitu : 

1) Terdapat pengaruh yang positif signifikan Indeks Dow Jones terhadap IHSG 

di Bursa Efek Indonesia periode 2009 – 2015 
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2) Terdapat pengaruh yang positif signifikan Indeks Nikkei 225 terhadap IHSG 

di Bursa Efek Indonesia periode 2009 – 2015 

3) Terdapat pengaruh yang positif signifikan Indeks Hangseng terhadap IHSG di 

Bursa Efek Indonesia periode 2009 – 2015 


