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ABSTRAK 

PENGARUH KAPITALISASI PASAR SAHAM DAN FAKTOR-FAKTOR 

EKSTERNAL TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN 

(IHSG) 

 

Oleh 

KANTI RAHAYU 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kapitalisasi pasar 

saham dan faktor-faktor eksternal terhadap Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG). Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data time series 

yang diperoleh dari publikasi website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK),  U.S. 

Energy Information Administration (EIA), London Bullion Market Association 

(LBMA) dan Yahoo Finance periode Januari 2011 - Desember 2020. Model yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Error Correction Model (ECM). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dalam jangka pendek 

berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Kapitalisasi pasar saham, harga minyak 

dunia dan Indeks Hang Seng berpengaruh positif, sedangkan harga emas dunia 

berpengaruh negatif. Error Correction Term (ECT) memiliki koefisien sebesar -

0,2045 dengan arah signifikan negatif dengan tingkat kepercayaan 5%. 

Menunjukkan bahwa proses penyesuaian (Adjustment Mechanism Prosses) pada 

keseimbangan jangka panjang berlangsung selama 20 bulan. 

 

 

Kata kunci : IHSG, Kapitalisasi Pasar Saham, Harga Minyak Dunia, Harga Emas 

Dunia, Indeks Hang Seng, ECM 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF STOCK MARKET CAPITALIZATION AND 

EXTERNAL FACTORS ON THE COMPOSITED STOCK PRICE INDEX 

(IHSG) 

 

 

By 

KANTI RAHAYU 

This study aims to analyze the effect of stock market capitalization and 

external factors on the Composited Stock Price Index (IHSG). This study uses 

secondary data with the type of time series data obtained from the publication of 

the official website of The Otoritas Jasa Keuangan (OJK), U.S. Energy 

Information Administration (EIA), London Bullion Market Association (LBMA) 

and Yahoo Finance for the period January 2011 - December 2020. The model 

used in this study is the Error Correction Model (ECM). The results showed that 

all independent variables in the short term had a significant effect on The IHSG. 

Stock market capitalization, world oil prices and The Hang Seng Index have a 

positive effect, while world gold prices have a negative effect. The Error 

Correction Term (ECT) has a coefficient of -0.2045 with a significant negative 

direction with a 5% confidence level. Shows that the Adjustment Mechanism 

Processes in the long term balance lasts for 20 months. 

 

 

Key words : IHSG, Stock Market Capitalization, World Oil Prices, World Gold 

Prices, Hang Seng Index, ECM 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Proses globalisasi saat ini menyebabkan sebagian besar negara menaruh perhatian 

besar terhadap pasar modalnya, karena pasar modal memiliki peran penting dan 

strategis bagi ketahanan ekonomi suatu negara. Pasar modal Indonesia merupakan 

pasar yang sedang berkembang (emerging market), dan memiliki karakteristik 

tersendiri yang berbeda dengan pasar modal di negara maju. Pasar modal 

Indonesia sangat peka terhadap isu perekonomian global. Sedangkan pasar modal 

di negara maju sangat kuat terhadap guncangan-guncangan perekonomian global 

(Sudirman, 2015). Globalisasi juga berdampak pada perekonomian dunia, 

sehingga setiap kejadian pada perekonomian di belahan dunia yang satu secara 

cepat dapat berpengaruh terhadap belahan dunia lainnya. Artinya dalam pasar 

global saat ini, setiap investor dapat menginvestasikan dananya dimanapun dia 

berada, baik itu dalam maupun luar negeri. 

 

Berdasarkan UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasar modal (capital market) 

adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan 

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

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar Modal mempunyai peran 

yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber 

pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Dalam 

definisi lain, pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan 

jangka panjang yang dapat diperjual belikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti 

(saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Di satu sisi, 

pasar modal adalah sarana pendanaan bagi dunia usaha perusahaan dan institusi 

lain. Sedangkan disisi lain, pasar modal adalah sarana bagi kegiatan investasi. Dua 
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sisi inilah yang disebut fungsi pasar modal (Badan Pusat Statistik, 2014).  

 

Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam 

pembangunan perekonomian nasional, hal tersebut terbukti bahwa telah banyak 

industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk 

menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangan. Secara faktual 

pasar modal telah menjadi pusat saraf finansial pada ekonomi global saat ini, 

bahkan dalam perekonomian yang modernpun tidak akan mungkin tetap ada tanpa 

adanya pasar modal yang tangguh dan berdaya saing global, serta terorganisir 

dengan baik. Selain itu, pasar modal juga dijadikan salah satu indikator bagi 

perkambangan dan kemajuan perekonomian suatu negera dalam kegiatan investasi 

(Wijaya & Agustin, 2015). 

 

Pasar modal Indonesia melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari kegiatan bursa global. Hubungan yang lebih erat 

antara bursa saham Indonesia dan bursa saham global diwakili oleh hubungan 

antara indeks harga saham. Untuk melihat perkembangan harga saham di pasar 

modal indonesia digunakan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan atau 

Indonesian Composite Index). IHSG merupakan indeks yang mengukur kinerja 

semua saham yang tercatat di Papan Utama dan Papan Pengembangan BEI. Ada 

begitu banyak emiten yang mencatatkan sahamnya di BEI. Sehingga, setiap 

saham memiliki pergerakan yang berbeda-beda dalam satu hari baik itu turun, 

naik, maupun stagnan. Jika saham-saham tersebut di satukan, maka rata-rata 

pergerakan sahamnya adalah apa yang tercermin di IHSG.  

 

IHSG merupakan indeks yang sering digunakan investor ketika berinvestasi di 

BEI. Dalam penelitian ini digunakan IHSG, karena mencatat seluruh pergerakan 

harga saham dari semua sekuritas yang tercatat di BEI. Sehingga pergerakan 

IHSG menjadi perhatian penting bagi semua investor, sebab pergerakan IHSG ini 

akan mempengaruhi sikap pasa investor dalam membeli, menaham atau menjual 

sahamnya. IHSG menjadi salah satu indikator utama yang mencerminkan kinerja 

pasar modal di Indonesia apakah sedang mengalami peningkatan (bullish) atau 

sedang mengalami penurunan (bearish). Kondisi pasar bullish adalah kondisi 
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dimana pasar saham mengalami tren naik atau menguat. Sedangkan, kondisi 

bearish adalah kondisi dimana pasar saham mengalami tren turun atau melemah.  

 

 

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan/OJK (data diolah) 

Gambar 1. Perkembangan IHSG Periode Januari 2011– Desember 2020 

 

Pada awal perdagangan saham BEI Januari 2011, IHSG berada di level 3.409,17. 

Prospek positif kinerja saham pada semester pertama tahun 2011 mendorong 

derasnya aliran masuk modal asing ke pasar modal Indonesia sehingga membuat 

IHSG mengalami peningkatan setiap bulannya. IHSG berhasil mencatat rekor 

tertinggi pada Juli 2011 sebesar 4.130 poin. Namun, di semester kedua, IHSG 

cenderung dalam tekanan. Sentimen negatif akibat gejolak di negara-negara 

kawasan Timur Tengah, yakni krisis politik Mesir dan Libya serta gempa yang 

melanda Jepang mengakibatkan investasi asing mengalami aliran keluar. Hal ini 

menyebabkan pelemahan IHSG pada bulan Agustus-September 2011 hingga ke 

level 3.5409,03 poin, turun 14,08 persen dari posisi tertinggi pada bulan Juli 

(Badan Pusat Statistik, 2012). 

 

Pada bulan Oktober 2011 IHSG sempat mengalami peningkatan hingga 241,82 

poin ke level 3.790,85 poin, namun di bulan November IHSG ditutup pada level 

3.715,08 poin atau melemah 75,77 poin. IHSG kembali bangkit di Desember dan 

ditutup pada level 3.821,99 poin. Sepanjang tahun 2011 IHSG cenderung berada 

dalam area pelemahan. Kinerja IHSG tidak lepas dari peran pelaku pasar asing 

yang dananya masuk ke dalam pasar modal Indonesia. Dengan mewaspadai 

sejumlah sentimen yang berpotensi menjadi penggerak IHSG, investor diharapkan 
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menjadi lebih siap dalam berinvestasi saham dan tidak panik dalam menghadapi 

gejolak bursa saham dalam jangka pendek (Badan Pusat Statistik, 2012). 

 

Pada Januari 2012, IHSG berada pada level 3.941,69. Arus dana asing yang 

masuk ke pasar bursa membuat IHSG terus menguat, pada bulan Oktober 2012 

sebesar 4.350,29 poin. Sepanjang tahun 2012 angka tersebut merupakan angka 

tertinggi. Pada bulan Desember 2012 IHSG ditutup pada level 4.308,86 poin. Jika 

dibandingkan dengan akhir tahun 2011, IHSG telah naik 486,87 poin atau naik 

12,74 persen. Semakin baiknya kinerja perkembangan Pasar modal Indonesia 

banyak dipengaruhi dari gejolak pasar dunia, konsumsi domestik yang meningkat 

tinggi, konsumsi energi dalam negeri yang masih tinggi, suku bunga pinjaman 

yang rendah serta suhu politik dalam negeri yang aman disepanjang tahun 2012 

(Badan Pusat Statistik, 2013). 

 

Perkembangan IHSG selama tahun 2013 cukup berfluktuasi, namun tidak begitu 

fluktuatif jika dibandingkan dengan tahun 2012. Pada awal 2013 IHSG tercatat 

mengalami kenaikan sebesar 5.068,63 poin pada bulan Mei dan menjadi yang 

tertinggi di tahun 2013. Namun, IHSG terus merosot turun hingga 4.195,09 poin 

pada bulan Agustus dan menjadi yang terendah selama tahun 2013. Pada akhir 

tahun IHSG ditutup di level 4.274,18 poin. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, 

angka tersebut menurun 0,98 persen. Meskipun menurun, kinerja IHSG tahun 

2013 cukup relatif stabil di tengah guncangan perekonomian global dan domestik. 

 

Sepanjang tahun 2014, IHSG menunjukkan tren yang cenderung naik, dengan 

level tertinggi 5.166,98 poin di bulan Desember. Kenaikan tersebut dikarenakan 

penyelenggaran pemilu serta kondisi perekonomian negara maju seperti Amerika 

Serikat. Memasuki tahun 2015, dampak tersebut masih terasa hingga bulan Maret 

2015. Namun pada akhir 2015 IHSG menurun hingga 4.593,01 poin. Pada tahun 

2016, IHSG mengalami peningkatan pada level 5.296,71 poin di bulan Desember, 

meningkat 15,32 persen dari tahun 2012. Pasar modal Indonesia mampu bertahan 

meskipun kondisi global tidak menentu, sehingga menempatkan pasar modal 

Indonesia 5 besar di dunia. Pada akhir tahun 2017, IHSG menguat hingga level 

6.355,65 poin. Level tersebut merupakan yang tertinggi sejak tahun 2011 hingga 
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2017. Pergerakan IHSG pada tahun 2017 lebih banyak didorong oleh sektor 

perbankan, pertambangan, dan barang konsumsi. 

 

Sampai Januari 2018 IHSG terus menguat, namun pada bulan Maret IHSG mulai 

berguncang. Hal tersebut terjadi karena The Fed menaikkan suku bunganya 

sebanyak empat kali hingga Desember. Disusul dengan adanya perang dagang 

antara Amerika-China pada 22 Maret 2018, sehingga dampaknya sampai antar 

negara-negara di dunia yang menyebabkan menurunnya indeks saham-saham 

global. Keadaan tersebut menandakan terjadinya kekhawatiran investor terhadap 

kemungkinan perlambatan ekonomi global akibat perang dagang. Investor 

memilih untuk melepas instrumen investasi yang berisiko seperti saham, termasuk 

saham-saham di Indonesia. Sehingga aksi penjualan saham yang dilakukan oleh 

investor-investor tersebut tentunya akan menekan indeks saham untuk mengalami 

penurunan, termasuk IHSG di Indonesia (Arsyi et al., 2021).  

 

Pada tahun 2019, IHSG mengalami peningkatan pada Januari sebesar 6.532,97 

poin. Salah satu penyebabnya yaitu meredanya tensi perang dagang antara 

Amerika-China sepanjang tahun 2019. Padahal di tahun 2019 Indonesia 

mengalami gejolak politik yang cukup hebat seperti terjadinya kisruh akibat 

Pilpres (Pemilihan Presiden) periode 2019-2024 yang dilaksanakan pada 17 April 

2019. Selain permasalahan tersebut, ada juga permasalahan demo mahasiswa 

terhadap DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dalam gelombang besar pada 

September 2019 (Arsyi et al., 2021). Dimana demo tersebut bertujuan untuk 

mendesak pemerintah menunda pengesahan RKUHP, membatalkan revisi UU 

KPK, segera mengusut oknum-oknum yang telah merusak lingkungan, dan empat 

tuntutan lainnya (Wasisto & Prayudi, 2019). IHSG ditutup pada 6.299,54 poin di 

bulan Desember 2019. Masuknya dana asing yang signifikan pada akhir 2019 

membawa IHSG kembali positif.  

 

Pada tahun 2020 IHSG mengalami gejolak yang cukup tajam, IHSG mengalami 

pelemahan. Kondisi tersebut akibat adanya pandemi Covid-19 (corona virus) 

yang masih tinggi di Indonesia sehingga menganggu kinerja Pasar Modal. IHSG 

sempat mengalami penguatan sebesar 6.073,87 poin pada Agustus 2020, namun 
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diakhir tahun 2020 IHSG menurun tetapi tidak terlalu curam pada posisi 5.979,07 

poin. Kondisi tersebut terjadi akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang masih 

berlanjut terhadap indeks harga saham dan arus dana asing ke pasar saham. 

Dengan demikian, seorang investor harus dapat memahami pola perilaku 

pergerakan harga saham maupun IHSG secara teknikal baik itu faktor internal 

maupun eksternal dalam suatu negara sebelum melakukan investasi. 

 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi IHSG sepanjang periode pengamatan. 

Salah satunya karena faktor permintaan dan penawaran di bursa. Pergerakan harga 

saham sangat dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran, harga suatu 

saham akan cenderung naik apabila suatu saham mengalami kelebihan permintaan 

dan cenderung turun jika terjadi kelebihan penawaran. Faktor permintaan dan 

penawaran akan membentuk harga saham. Namun tidak hanya itu, kenaikan atau 

penurunan tajam harga satu saham akan mempengaruhi pergerakan IHSG, namun 

besarnya pengaruh terhadap IHSG tergantung pada bobot saham tersebut. Jadi 

sederhananya, kenaikan atau penurunan IHSG sangat bergantung pada pergerakan 

saham-saham berkapitalisasi besar (Sudirman, 2015). 

 

Nilai kapitalisasi pasar merupakan jumlah total dari berbagai macam saham dan 

obligasi yang berada di pasar modal sesuai dengan harga penutupan regularnya. 

Salah satu tujuan dari merger Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya adalah 

mendorong perubahan kapitalisasi pasar saham. Perubahan kapitalisasi pasar 

dapat dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan penerbitan atau pengurangan 

saham di bursa (Mulyono, 2015). Pada umumnya saham yang kapitalisasi besar 

menjadi incaran investor untuk berinvestasi jangka panjang, karena potensi 

pertumbuhan perusahaan yang mengagumkan selain pembagian dividen serta 

risiko yang relatif lebih rendah. Karena banyak investor yang tertarik, maka harga 

saham umumnya relatif tinggi sehingga akan memberikan return yang tinggi pula 

(Mufreni & Amanah, 2015).  

 

Dalam penelitian ini digunakan kapitalisasi pasar saham sebagai variabel bebas, 

karena dalam berinvestasi kapitalisasi pasar digunakan untuk membandingkan 

saham. Kapitalisasi pasar yang besar umumnya menjadi salah satu daya tarik para 
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investor dalam memilih saham. Kapitalisasi pasar yang terlalu kecil menunjukkan 

bahwa perannya di sektornya, sehingga memungkinkan perusahaan tersebut akan 

tergeser oleh perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Perusahaan dengan 

kapitalisasi pasar yang besar, risiko kebangkrutan maupun fluktuasi harga saham 

relatif rendah. Namun, untuk investor yang memilih untuk menginvestasikan 

dananya di perusahaan dengan kapitalisasi besar harus menyediakan modal yang 

cukup besar. Karena pada umumnya saham-saham dengan kapitalisasi pasar yang 

besar umumnya didominasi oleh saham-saham perusahaan besar.  

 

 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan/OJK (data diolah) 

Gambar 2. Perkembangan Kapitalisasi Pasar Saham di Indonesia Periode Januari 

2011– Desember 2020 

 

Berdasarkan Gambar 2. dapat dilihat bahwa kapitalisasi pasar saham periode 

Januari 2011 hingga Desember 2020 berfluktuasi namun cenderung mengalami 

peningkatan. Nilai kapitalisasi pasar saham sepanjang tahun 2011-2020 dengan 

catatan tertinggi sebesar Rp7.356,38 triliun pada April 2019 dan terendah 

Rp3.013,74 triliun pada Januari 2011. Hingga Desember 2020 tercatat ada 713 

perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, jumlah tersebut menambah nilai 

kapitalisasi pasar saham sebesar Rp6.968,94 triliun. Kapitalisasi pasar saham 

merupakan perkalian jumlah saham dengan harga pasar saham secara keseluruhan, 

sehingga kenaikan kapitalisasi pasar saham dipengaruhi oleh kenaikan harga, 

bertambahnya emiten yang listing dan merger di BEI (Hidayat et al., 2019). 
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Perubahan kapitalisasi pasar saham mempunyai korelasi positif terhadap 

perubahan IHSG dan melalui IHSG seorang investor dapat melihat kondisi pasar 

apakah sedang naik atau turun. Perbedaan kondisi ini memerlukan strategi dari 

investor dalam berinvestasi (Prasetyanto, 2016). Selain mempertimbangkan 

likuiditas saham, investor juga tertarik untuk berinvestasi di pasar modal yang 

memiliki kapitalisasi pasar yang berkembang. Sebagai salah satu negara 

berkembang, Indonesia menjadi salah satu tujuan utama dari para investor yang 

berasal dari negara-negara maju. Hal ini disebabkan karena salah satu 

karakteristik dari pasar modal di negara berkembang adalah memiliki risk 

premium yang lebih tinggi sehingga diharapkan akan memberikan expected return 

yang tinggi pula (Salomons & Grootveld, 2003) 

 

Perilaku investor dalam berinvestasi tidak dapat dipisahkan dari teori portofolio 

modern. Teori portofolio adalah formulasi matematis dari konsep diversifikasi 

dalam investasi, dengan tujuan untuk memilih kumpulan aset investasi yang 

memberikan komposisi paling efisien, baik dari sisi return maupun risiko. Teori 

Portofolio Modern digunakan untuk memperkuat dugaan bahwa investor asing 

akan menetapkan keputusan berinvestasi pada pasar saham Indonesia berdasarkan 

tingkat return dan risiko (ketidakpastian return) yang melekat pada pasar saham 

Indonesia. Markowitz dalam teori portofolionya menyebutkan bahwa pembelian 

investor asing atas saham dipengaruhi oleh tingkat risiko dan pengembalianya 

dalam saham yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga usaha. Hal tersebut 

didukung dengan lebih banyaknya investasi asing di Indonesia daripada investasi 

domestik pada periode 2011 hingga 2020. 

 

Pasar modal Indonesia merupakan pasar modal yang cukup terbuka, sehingga 

dapat dipengaruhi oleh pasar modal negara lain. Aliran modal yang masuk ke BEI 

menjadi salah satu penyebab pasar modal Indonesia menjadi cukup rentan 

dipengaruhi oleh faktor-faktor luar negeri, baik yang bersifat positif maupun 

bersifat negatif. Dengan kepemilikan asing yang besar, BEI secara otomatis akan 

menjadi sensitif terhadap pergerakan pasar modal. Namun, dengan masuknya 

investasi asing kedalam negeri dapat mempercepat pertumbuhan dalam negeri, 

akan tetapi dengan didominasinya investor asing dalam pasar modal menjadikan 
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pasar modal lebih rentan dalam menerima pengaruh ketika terjadi gejolak di luar 

negeri seperti gejolak pada bursa saham asing. Hal tersebut terjadi karena para 

investor asing dapat menarik investasinya dengan seketika untuk menghindari 

kerugian atas investasi tersebut. Sehingga, aliran investasi portofolio asing akan 

berpengaruh terhadap IHSG. 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah) 

Gambar 3. Perkembangan PMDN dan PMA di Indonesia Periode 2011-2020 

 

Berdasarkan Gambar 3. investasi asing (PMA) memiliki trend naik dari tahun 

2011-2020, begitu pula investasi dalam negeri (PMDN) yang memiliki trend naik. 

Namun, dari periode pengamatan tersebut investasi asing (PMA) cenderung lebih 

besar dari pada investasi dalam negeri (PMDN). Investasi asing (PMA) tertinggi 

sebesar 32.239,80 Juta US$ pada tahun 2017 dan terendah sebesar 19.474,80 Juta 

US$ pada tahun 2011. Derasnya aliran dana asing yang masuk ke pasar modal 

Indonesia membuat meningkatnya nilai kapitalisasi di pasar modal. Transaksi 

asing terhadap suatu saham juga akan menjadi sinyal positif bagi investor dalam 

menilai kualitas fundamental suatu saham (Panigoro, 2021). 

 

Investasi asing merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi IHSG. 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu menemukan bahwa perkembangan 

IHSG dipengaruhi oleh beberapa faktor (Mauliano, 2009; Salim et al., 2017). 

Faktor yang berasal dari dalam negeri (internal) dan faktor yang berasal dari luar 

negeri (eksternal). Faktor yang berasal dari dalam negeri (internal) terdiri dari 

fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap negara lain, tingkat inflasi, suku bunga, 
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pertumbuhan ekonomi, kondisi sosial, politik dan keamanan suatu negara.  

 

Sedangkan faktor yang berasal dari luar negeri (eksternal) yaitu bursa saham yang 

memiliki pengaruh kuat terhadap bursa saham negara lainnnya (bursa saham yang 

tergolong dari negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, dan Inggris), selain 

itu bursa saham yang berada dalam satu kawasan juga saling berpengaruh 

dikarenakan kedekatan faktor geografis antar negara (STI, KLSE, NIKKEI, Hang 

Seng), serta perubahan harga minyak dunia, tren harga emas dunia, kondisi 

ekonomi dan keamanan luar negeri. Oleh karena itu, semua indeks saham disetiap 

negara selalu memantau pergerakan yang terjadi di bursa saham negara lain. 

 

Menurut Sudirman (2015) faktor yang mempengaruhi pergerakan IHSG salah 

satunya adalah faktor luar negeri. Faktor luar negeri merupakan salah satu 

implikasi dari bentuk globalisasi dan semakin terintegrasinya pasar modal di 

seluruh dunia. Kondisi ini memungkinkan timbulnya pengaruh dari Bursa-Bursa 

negara maju terhadap Bursa yang sedang berkembang. Salah satu penyebab 

turunnya IHSG adalah penarikan dana asing dari pasar saham secara besar-

besaran. Berdasarkan investasi asing yang lebih besar dari pada investasi dalam 

negeri, dalam penelitian ini digunakan faktor luar negeri (eksternal) sebagai 

faktor-faktor yang mempengaruhi IHSG. Sehingga variabel yang digunakan 

diantaranya harga minyak dunia, harga emas dunia, dan Indeks Hang Seng. 

 

Faktor global juga dapat mempengaruhi IHSG, salah satunya adalah harga minyak 

dunia. Minyak mentah merupakan komoditi yang cukup penting bagi 

perekonomian Indonesia. Fluktuasi harga minyak mentah dunia dapat memberi 

dampak terhadap pasar modal. Kenaikan harga minyak dunia akan mendorong 

kenaikan harga saham perusahaan tambang. Minyak menjadi pendorong penting 

dari berbagai sektor ekonomi yaitu sektor transportasi, pertanian, dan manufaktur. 

Tidak seperti beberapa komoditas lainnya, permintaan minyak cukup stabil. Bagi 

negara pengekspor minyak dan perusahaan sektor pertambangan, kenaikan harga 

minyak dunia dapat memberikan keuntungan karena akan menarik minat investor. 

Akan tetapi, bagi perusahaan di luar sektor pertambangan, hal ini akan 

mengakibatkan kerugian karena biaya operasional meningkat. Peningkatan dan 
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penurunan laba berdampak pada harga saham perusahaan yang pada akhirnya 

akan mempengaruhi nilai IHSG di pasar modal (Istamar et al., 2019). 

 

 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah) 

Gambar 4. Kapitalisasi Pasar Perusahaan Sektor Pertambangan dan Manufaktur 

yang Listing di BEI Periode 2015-2020 

 

Perubahan harga minyak dunia akan mempengaruhi perusahaan sektor 

pertambangan dan manufaktur di Indonesia. Namun dalam Bursa Efek Indonesia, 

lebih di dominasi oleh perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek 

Indonesia sejumlah 195 emiten pada tahun 2020 dengan total kapitalisasi pasar 

yaitu Rp2.126,55 triliun. Sehingga apabila terjadi kenaikan harga minyak dunia 

akan menyebabkan saham-saham perusahaan manufaktur mengalami penurunan. 

Penurunan harga pada perusahaan manufaktur akan mengakibatkan menurunnya 

biaya operasional dan laba perusahaan. Apabila rata-rata saham perusahaan 

manufaktur mengalami penurunan maka akan berdampak pada menurunnya IHSG. 

Kapitalisasi pasar pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI pada tahun 

2015 hingga 2020 mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan namun 

cenderung mengalami trend naik. Begitu pula dengan perusahaan sektor 

pertambangan yang mengalami trend penaikan. Namun dari periode tersebut 

kapitalisasi pasar perusahaan manufaktur lebih besar dari perusahaan tambang. 

Kapitalisasi pasar perusahaan manufaktur tertinggi pada tahun 2017 sebesar 

Rp2.614,08 triliun. Karena harga minyak yang mengalami kenaikan membuat 

para investor cenderung menginvestasikan dananya ke berbagai sektor komoditi 
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minyak dan pertambangan. Namun jika harga minyak sedang turun para investor 

cenderung melakukan aksi ambil untung (taking profit) dengan cara menjual 

sahamnya (Mauliano, 2009). 

 

Selain harga minyak dunia, IHSG juga dipengaruhi oleh harga emas dunia. 

Seiring dengan berkembangnya dunia investasi, emas dapat dijadikan sebagai 

salah satu investasi utama untuk menunjang portofolio investasi. Sehingga harga 

emas menjadi salah satu komoditas yang mempengaruhi pergerakan pasar saham. 

Hal tersebut didasari bahwa emas merupakan salah satu alternatif investasi yang 

cenderung aman dan bebas risiko (Nisha, 2015). Menurut Handiani (2014) banyak 

investor memilih untuk berinvestasi pada sektor pertambangan khususnya emas, 

karena emas adalah global currency dan nilainya diakui secara universal. Nilai 

intrinsiknya tetap dan standar sehingga bisa dibeli dan dicairkan dimana saja. 

Kenaikan harga harga emas akan membuat investor lebih tertarik untuk 

berinvestasi pada emas daripada saham. Keadaan tersebut membuat IHSG turun 

karena investor akan menjual saham untuk beralih kepada emas, dan sebaliknya. 

 

Menurut Damajanti et al., (2018) pasar modal Indonesia melalui BEI merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bursa global. Hubungan yang lebih 

erat antara bursa saham Indonesia dan bursa saham global diwakili oleh hubungan 

antara indeks harga saham. Bursa saham Indonesia semakin cepat dalam 

merespon pergerakan pasar saham global dan membawa pengaruh positif. Kondisi 

bursa Indonesia yang terlalu cepat merespon pergerakan saham-saham global juga 

dapat membawa konsekuensi negatif, jika pasar saham global turun maka akan 

cepat pula mempengaruhi pasar saham Indonesia. Selain itu, indeks harga saham 

Asia atau regional juga dinilai mampu mempengaruhi pergerakan indeks harga 

saham di kawasan Asia, seperti Indonesia (Singh et al., 2010). 
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Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Yahoo Finance (data diolah) 

Gambar 5. Perkembangan Indeks Bursa Saham di Asia Periode 2011-2020 

 

Indeks-indeks regional Asia juga dapat mempengaruhi pergerakan IHSG. Gambar 

5. merupakan grafik yang menggambarkan pergerakan indeks harga saham di 

kawasan regional Asia periode 2011-2020. Bursa-bursa saham yang di dunia 

memili keterkaitan secara global, karena investor asing menanamkan modalnya 

pada bursa seluruh dunia. Sehingga kejadian dan dinamika harga saham antara 

satu bursa dengan bursa yang lain saling mempengaruhi, terutama dengan bursa 

dari negara-negara berdekatan misalnya crash yang terjadi di bursa Singapura 

akan mengakibatkan crash pada bursa-bursa Taiwan, Hongkong, Jepang maupun 

Indonesia. Demikian pula sebaliknya. 

 

Pada Gambar 5. dapat dilihat bahwa dari 2011-2020 Indeks Hang Seng (HSI) 

memiliki indeks tertinggi dari negara-negara Asia yang lain. Sehingga, bursa 

regional Asia diwakili oleh Indeks Hang Seng sebagai variabel eksternal. Indeks 

Hang Seng merupakan ukuran pasar saham Hong Kong yang paling banyak 

dikutip, termasuk saham terbesar dan paling likuid yang terdaftar di Papan Utama 

Bursa Efek Hong Kong. Selain itu, Indeks Hang Seng dipilih karena adanya 

kesamaan dengan IHSG berdasarkan nilai, perhitungannya menggunakan seluruh 

populasi dan secara geografis lebih dekat dengan perbedaan waktu yang paling 

sedikit. Selain itu, Indeks Hang Seng juga dinilai mampu mempengaruhi 
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pergerakan indeks harga saham di kawasan Asia, seperti Indonesia (Singh et al., 

2010). 

 

Indeks bursa saham Hong Kong adalah tujuan utama bagi perusahaan-perusahaan 

internasional dan perusahaan-perusahaan dari daratan Tiongkok, karena Hong 

Kong memiliki industri keuangan yang internasional dan modern bersama dengan 

besarnya pasar modalnya di Asia dan alat keuangan yang tersedia sebanding 

dengan London dan New York. Indeks Hang Seng dipilih berdasarkan indeks 

harga saham global yang ada di Asia. Pemilihan Indeks Hang Seng atas 

petimbangan indeks ini sama dengan indeks IHSG, yaitu berdasarkan nilai, 

perhitungannya menggunakan seluruh populasi dan secara geografis lebih dekat 

dengan perbedaan waktu yang paling sedikit. Sehingga naik atau turunnya indeks 

Hang Seng merupakan cerminan dari kinerja seluruh saham yang diperdagangkan 

dalam bursa Hong Kong. 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui pengaruh faktor-faktor 

eksternal terhadap IHSG, selain itu digunakan pula kapitalisasi pasar saham 

sebagai variabel bebas. Dengan menggunakan variabel kapitalisasi pasar saham 

dan faktor-faktor eksternal seperti harga minyak dunia, harga emas dunia, dan 

Indeks Hang Seng sebagai variabel luar negeri yang memperngaruhi IHSG. 

Periode penelitian ini diambil dari data historis bulanan dari tahun 2011 hingga 

2020. Periode tahun tersebut dipilih karena ekonomi mulai membaik setelah krisis 

ekonomi global pada tahun 2008 yang berdampak pada Indonesia. Maka, 

berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Kapitalisasi Pasar Saham dan Faktor-Faktor Eksternal terhadap Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh variabel kapitalisasi pasar saham terhadap IHSG? 

2. Bagaimanakah pengaruh variabel harga minyak dunia terhadap IHSG? 

3. Bagaimanakah pengaruh variabel harga emas dunia terhadap IHSG? 
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4. Bagaimanakah pengaruh variabel Indeks Hang Seng terhadap IHSG? 

5. Bagaimanakah pengaruh secara bersama-sama variabel kapitalisasi pasar 

saham, harga minyak dunia, harga emas dunia, dan Indeks Hang Seng 

terhadap IHSG? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui : 

1. Menganalisis pengaruh variabel kapitalisasi pasar saham terhadap IHSG. 

2. Menganalisis pengaruh variabel harga minyak dunia terhadap IHSG. 

3. Menganalisis pengaruh variabel harga emas dunia terhadap IHSG. 

4. Menganalisis pengaruh variabel Indeks Hang Seng terhadap IHSG. 

5. Menganalisis pengaruh pengaruh secara bersama-sama variabel kapitalisasi 

pasar saham, harga minyak dunia, harga emas dunia, dan Indeks Hang Seng 

terhadap IHSG. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

2. Hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai pengaruh kapitalisasi 

pasar saham dan faktor-faktor eksternal terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG).  

3. Dapat menjadi bahan informasi dan referensi pada penelitian selanjutnya 

mengenai pembahasan yang sama terutama tentang pengaruh kapitalisasi 

pasar saham dan faktor-faktor eksternal terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Landasan Teori 

1. Pasar Modal 

Pasar modal (capital market) menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 

1995, adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan 

Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam 

definisi lain, pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan 

jangka panjang yang dapat diperjual belikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti 

(saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Di satu sisi, 

pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi dunia usaha perusahaan dan 

institusi lain. Sedangkan di sisi lain, pasar modal merupakan sarana bagi kegiatan 

investasi. Dua sisi pasar modal inilah yang disebut sebagai fungsi pasar modal. 

 

Pasar Modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang 

terorganisasi di mana efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. 

Pengertian bursa efek (stock exchange) adalah suatu sistem yang terorganisasi 

yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara 

langsung maupun dengan wakil-wakilnya. Definisi pasar modal menurut Kamus 

Pasar Uang dan Modal adalah pasar konkrit atau abstrak yang mempertemukan 

pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka satu 

tahun keatas dengan pihak yang memiliki kelebihan dana (investor). Pasar modal 

memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal 

menjalankan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan (Otoritas 

Jasa Keuangan, 2019).  
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1) Fungsi ekonomi 

pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pemilik dana ke 

pihak yang memerlukan dana jangka panjang. Dengan menginvestasikan dananya 

para pihak pemilik dana mengharapkan adanya imbalan atau return dari 

penyerahan dana tersebut. Sedangkan bagi perusahaan sebagai pihak yang 

memerlukan dana jangka panjang, adanya dana dari luar dapat digunakan untuk 

usaha pengembangan usahanya tanpa menunggu dana dari hasil operasi 

perusahaannya. 

 

2) Fungsi keuangan 

Karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh 

imbalan (return) bagi pemiliki dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang 

dipilih. Pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada 

instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan 

demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimiliki sesuai dengan 

karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen.  

 

Manfaat pasar modal bisa dirasakan baik olah investor, Emiten, pemerintah dan 

masyarakat. Bagi investor, manfaat dari pasar modal antara lain : 

1) Wahan investasi, sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi 

di aset keuangan. 

2) Meningkatkan kekayaan, hasil investasi di pasar modal dapat meningkatkan 

kekayaan dalam bentuk harga dan pembagian keuntungan. 

 

Bagi Emiten (perusahaan), manfaat dari pasar modal antara lain : 

1) Sumber pembiayaan, sebagai salah satu sumber pembiayaan (jangka panjang) 

bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. 

2) Penyebaran kepemilikan usaha, sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan 

perusahaan kepada masyarakat. 

3) Keterbukaan dan Profesionalisme, salah satu indusri yang sangat terbuka dan 

menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim 

usaha yang sehat. 

 

Bagi pemerintah dan masyarakat, manfaat dari pasar modal antara lain : 
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1) Lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat , 

baik sebagai pelaku pasar maupun investor. 

2) Mendorong laju pembangunan, perusahaan yang mendapatkan pembiayaan 

dari pasar modal akan turun melakukan ekspansi sehingga mendorong 

pembangunan di pusat dan daerah. 

 

2. Indeks Harga Saham 

Indeks Harga Saham (IHS) merupakan salah satu indikator dalam pasar modal. 

Indeks Harga Saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga 

saham. Indeks berfungsi sebagai indikator trend pasar, artinya pergerakan indeks 

menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar sedang aktif atau 

lesu. Dengan adanya Indeks Harga Saham, investor dapat mengetahui trend 

pergerakan harga saham saat ini, apakah sedang naik, stabil atau turun. Misalnya, 

jika di awal bulan nilai Indeks Harga Saham 300 dan saat di akhir bulan menjadi 

360, maka dapat dikatakan bahwa secara rata-rata harga saham mengalami 

peningkatan sebesar 20 persen.  

 

Pergerakan Indeks Harga Saham (IHS) menjadi indikator penting bagi para 

investor untuk menentukan apakah mereka akan menjual, menahan atau membeli 

suatu atau beberapa saham. Karena harga-harga saham bergerak dalam hitungan 

detik dan menit, maka nilai Indeks Harga Saham (IHS) pun bergerak turun naik 

dalam hitungan waktu yang cepat pula. Dikutip dari Bursa Efek Indonesia (2021), 

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara aktif terus melakukan inovasi dalam 

pengembangan indeks saham yang dapat digunakan oleh seluruh pelaku pasar 

modal baik bekerja sama dengan pihak lain maupun tidak. Per Februari 2021, 

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menyediakan 37 indeks yang telah dibagi 

menjadi 4 klasifikasi. 

 

1) Indeks Headline (10 indeks) 

Indeks yang dijadikan acuan utama untuk menggambarkan kinerja pasar. Sub 

klasifikasi sebagai berikut : 

a) Komposit (composite), merupakan sub klasifikasi yang berisikan Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja 
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saham Pasar Modal Indonesia. 

b) Papan (board), merupakan sub klasifikasi indeks yang mengelompokkan 

indeks berdasarkan Papan Pencatatan yang ada di Bursa. Bursa sudah 

menyediakan 2 indeks Papan yaitu Utama (Main Board) dan Pengembangan 

(Development Board), dari 3 papan pencatatan yang ada di Bursa. 

c) Liquidity, merupakan sub klasifikasi indeks yang mengelompokkan indeks 

berdasarkan likuiditi transaksi yang tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta 

didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Dalam sub ini berisikan 3 

indeks yaitu IDX30, LQ45 dan IDX80. 

d) Liquidity Co-branding, merupakan sub klasifikasi indeks liquidity ynag bekerja 

sama dengan pihak lain. Dalam sub ini berisikan 4 indeks yaitu KOMSPAS100, 

Investor 33, MNC36 dan BISNIS-27. 

 

2) Indeks Sektor (13 indeks) 

Indeks yang menghitung kinerja pergerakan harga saham-saham di suatu 

kelompok sektor industri. Sub klasifikasi sebagai berikut : 

a) Komposite Sektor (sector composite), merupakan sub klasifikasi indeks yang 

mengelompokkan indek sektoral berdasarkan sektor yang dikelompokkan oleh 

BEI sesuai dengan klasifikasi IDX Industrial Classificationi (IDX-IC). Indeks 

komposite sektor terdiri atas 11 indeks yaitu tiap sektor kecuali sektor produk 

investasi tercatat yang ada di IDX-IC dibentuk satu indeks sektor yaitu 

IDXENERGY, IDXBASIC, IDXINDUST, IDXNONCYC, IDXCYCLIC, 

IDXHEALTH, IDXFINANACE, IDXPROPERT, IDXTECHNO, IDXINFRA, 

DAN IDXTRANS. 

b) Investabel Sector, merupakan sub klasifikasi indeks  yang mengelompokkan 

indeks berdasarkan sektor/sub sektor industri tertentu dengan jumlah saham 

yang terbatas berdasarkan kriteria seleksi tertentu sehingga berpeluang 

dijadikan investasi pasif. Dalam sub ini berisikan 2 indeks yaitu Sminfra18 

(Infrastructur) dan Infobank15 (Bank) 

 

3) Indeks Thematic (7 indeks) 

Indeks yang menghitung kinerja pergerakan harga saham-saham dengan tema 

tertentu seperti keagamaan, ESG, dan lainnya. Sub klasifikasi sebagai berikut: 
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a) ESG (Environmental, Social, Governance), merupakan sub klasifikasi indeks 

yang mengelompokkan indeks berdasarkan tema Lingkungan, Sosial, dan Tata 

Kelola (LST). Dalam sub ini berisikan 2 indeks yaitu SRI-KEHATI dan IDX 

ESG Leaders. 

b) Syariah (Sharia), merupakan sub klasifikasi indeks yang mengelompokkan 

indeks berdasarkan tema Syariah. Dalam sub ini berisikan 3 indeks yaitu ISSI, 

JII70 dan JII. 

c) Lainnya (Others), merupakan sub klasifikasi indeks lainnya dari indeks 

thematic. Dalam sub ini berisikan 2 indeks yaitu PERINDO I-Grade 

(Investment Ratings) dan IDX BUMN20 (State-Owned). 

 

4) Indeks Factor (7 indeks) 

Indeks yang menghitung kinerja pergerakan harga saham-saham dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung keputusan investasi, seperti: 

ukuran, valuasi, momentum, volatilitas, fundamental, dan dividen. Sub klasifikasi 

sebagai berikut: 

a) Ukuran (size), merupakan sub klasifikasi indeks yang mengelompokkan indeks 

berdasarkan besaran ukuran tertentu dari perusahaan tercatat seperti kapitalisasi 

pasar, nilai aset, dan sebagainya. Dalam sub ini berisikan 3 indeks yaitu SMC 

Composite, SMC Liquid dan PERINDO25. 

b) Growth/Value, merupakan sub klasifikasi indeks yang mengelompokkan 

indeks berdasarkan valuasi relatif (growth/value). Dalam sub ini berisikan 2 

indeks yaitu IDX Value30 dan IDX Growth30. 

c) Dividend, merupakan sub klasifikasi indeks yang mengelompokkan indeks  

berdasarkan dividen yang dibagikan. Dalam sub ini berisikan 1 indeks yaitu 

IDX High Dividen 20. 

d) Quality, merupakan sub klasifikasi indeks yang mengelompokkan indeks 

berdasarkan kualitas kinerja finansial perusahaan tercatat. Dalam sub ini 

berisikan 1 indeks yaitu IDX Quality30. 

 

Dari berbagai jenis indeks harga saham yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, 

dalam penelitian ini hanya menggunakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

sebagai objek penelitian atau variabel dependen (variabel terikat). IHSG dipilih 
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karena merupakan proyeksi dari pergerakan seluruh saham biasa dan saham 

preferen yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). IHSG juga digunakan 

sebagai acuan oleh investor untuk melakukan investasi di BEI. 

 

2.1 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Indeks harga saham gabungan (IHSG) merupakan salah satu indeks dari pasar 

modal yang ada di BEI. IHSG disebut juga Indonesian Composite Index atau IDX 

Composite. IHSG merupakan indeks yang merupakan kinerja harga semua saham 

yang tercatat di Papan Utama dan Papan pengembangan Bursa Efek Indonesia. 

IHSG lebih mencerminkan kondisi keseluruhan transaksi bursa saham yang terjadi 

jika dibandingkan menjadi ukuran kenaikan maupun penurunan harga saham. 

Karena bursa saham merupakan salah satu indikator perekonomian sebuah negara 

maka diperlukan sebuah standar perhitungan tentang transaksi yang terjadi dalam 

bursa disepanjang periode tertentu. Perhitungan ini yang akan dipergunakan 

sebagai tolak ukur kondisi perekonomian dan investasi sebuah negara.  

 

Seiring dengan perkembangan dan dinamika pasar, IHSG mengalami periode naik 

dan turun karena perubahan saham-saham yang tercatat di bursa saham. 

Pergerakan indeks menjadi indikator penting bagi para insvestor untuk 

menentukan apakah mereka akan menjual, menahan, atau membeli suatu atau 

beberapa saham. Adanya kenaikan indeks harga saham menunjukkan bahwa pasar 

sedang bergairah, namun jika indeks harga saham tidak berubah menunjukkan 

kondisi pasar yang stabil dan sebaliknya jika indeks harga saham menunjukkan 

penurunan maka dapat di artikan pasar dalam kondisi lesu. 

 

Dasar perhitungan IHSG adalah jumlah nilai pasar dari total saham yang tercatat 

pada tanggal 10 Agustus 1982 sebagai dasar ditetapkannya indeks dasar, yaitu 100. 

IHSG menunjukkan berapa besarnya dan nilai transaksi  jual beli saham dalam 

periode tertentu di mana besarnya nilai transaksi juga dipengaruhi oleh harga 

saham dan jumlah saham yang tersedia untuk ditransaksikan. Semakin tinggi 

angka indeks menunjukkan semakin dinamisnya pasar, semakin banyaknya 

volume transaksi dan besarnya transaksi, dan sebaliknya. Sehingga dapat 

dikatakan IHSG ini menunjukkan besar atau kecil nilai perdagangan dan investasi 
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dari para investor, baik sebagai pedagang (trader) yang membeli dan menjual 

saham untuk mendapatkan keuntungan (gain) dalam jangka pendek atau sebagai 

investor. IHSG ini juga menunjukkan besar kecilnya arus dana yang masuk ke 

dalam atau keluar dari Indonesia, kondisi ini yang nantinya akan mempengaruhi 

peredaran uang (Tanusdjaja & Nariman, 2019). 

 

Formula yang digunakan dalam menghitung IHSG adalah sebagai berikut : 

 

100
px

IHSG
d


=  (2.1) 

di mana : 

IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan 

p : Harga penutupan di Pasar Reguler 

x : Jumlah saham 

d : Nilai dasar 

 

di mana rata rata IHSG dihitung sebagai berikut : 

 

1

1

Jumlah Periode Harian Selama Bulan
Rata Rata IHSG

Jumlah PeriodeWaktu Selama Bulan
− =  (2.2) 

 

3. Kapitalisasi Pasar Saham 

Kapitalisasi pasar adalah nilai pasar dari total nilai efek yang tercatat di bursa efek. 

Kapitalisasi pasar saham dihitung dengan cara mengalihkan harga saham dengan 

jumlah saham beredar (Badan Pusat Statistik, 2014). Kapitalisasi pasar merupakan 

nilai perusahaan menurut pasar. Dalam berinvestasi kapitalisasi pasar digunakan 

untuk membandingkan saham. Kapitalisasi pasar yang terlalu kecil menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut terlalu kecil perannya di sektornya, sehingga 

memungkinkan perusahaan-perusahaan akan tergeser oleh perusahaan-perusahaan 

yang lebih besar. Perusahaan dengan kapitalisasi pasar besar, risiko kebangkrutan 

maupun fluktuasi harga saham relatif rendah. Hanya saja untuk investor yang 

ingin menginvestasikan dananya ke perusahaan tersebut harus menyediakan 

modal yang cukup besar untuk investasi. Pada umumnya saham-saham 

berkapitalisasi besar didominasi oleh saham-saham perusahaan besar. 
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Menurut Downes (2008) dalam Mufreni dan Amanah (2015) kapitalisasi pasar 

merupakan harga yang berlaku dari sekuritas. Kapitalisasi pasar mencerminkan 

nilai kekayaan perusahaan saat ini yang merupakan suatu pengukuran terhadap 

size (ukuran) perusahaan. Dimana perusahaan bisa saja mengalami kegagalan 

(kerugian) maupun kesuksesan (keuntungan). Semakin besar kapitalisasi pasar 

yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. 

Investor cenderung menahan sebuah saham lebih lama apabila mereka memiliki 

market value yang lebih besar. Makin besar kapitalisasi pasar suatu saham, makin 

lama pula investor menahan kepemilikan sahamnya, karena investor menganggap 

bahwa perusahaan besar akan cenderung lebih stabil dari sisi keuangannya, resiko 

lebih kecil dan memiliki prospek yang bagus dalam jangka panjang dengan 

harapan return yang besar. Sehingga investor merasa lebih aman dengan investasi 

yang dimilikinya. 

 

Berdasarkan pendapatan dan pengaluaran, teori kapitalisasi pasar adalah sebagai 

berikut (Mufreni & Amanah, 2015) : 

1) Berdasarkan Pendapatan atau earning adalah nilai suatu perusahaan dapat 

ditentukan berdasarkan pendapatan yang didapatkan setiap tahunnya dikalikan 

dengan multiplyer tertentu. 

2) Berdasarkan pengeluaran atau cost adalah kapitalisasi perusahaan yang 

didasarkan pasa cost dari fixed capital yang digunakan dalam suatu perusahaan. 

 

Perhitungan kapitalisasi pasar adalah bagian penting dari setiap proses penilaian 

saham. Kapitalisasi pasar adalah total nilai pasar dari semua saham beredar 

perusahaan. Ini mewakili nilai pasar yang ditempatkan pada nilai ekuitas 

perusahaan. Perubahan kapitalisasi pasar dipengaruhi oleh permintaan dan 

penawaran pasar. Kapitalisasi pasar dapat dihitung dengan cara mengalikan harga 

pasar dengan jumlah saham yang diterbitkan (outstanding share). Sehingga 

kapitalisasi pasar dirumuskan sebagai berikut : 

 

Ms Ps Ss=   (2.3) 

 

di mana : 

Ms : kapitalisasi pasar (market capitalization) 
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Ps : harga pasar 

Ss : jumlah saham yang beredar 

 

4. Harga Minyak Dunia 

Harga merupakan suatu penetapan nilai pertukaran yang ditetapkan oleh penjual 

dan pembeli untuk memperoleh suatu produk. Harga minyak dunia merupakan 

harga yang terbentuk karena permintaan dan penawaran pada komoditas minyak 

dunia. Minyak mentah (crude oil) adalah komoditas dan sumber energi yang 

sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan suatu negara. Minyak mentah dapat diolah 

menjadi sumber energi, seperti Liquified Petroleum Gas (LPG, bensin, solar, 

minyak pelumas, minyak bakar, dan lain-lain). Harga minyak dunia dapat diukur 

menggunakan harga spot pasar minyak dunia. Standar harga minyak dunia yang 

digunakan pada umumnya mengacu pada West Texas Intermediate (WTI). WTI 

adalah minyak bumi berkualitas tinggi yang diproduksi di Texas. 

 

Minyak mentah merupakan salah satu komoditas yang paling berpengaruh saat ini. 

Fluktuasi harga minyak mentah dunia mendapat sorotan utama karena minyak 

menjadi sebuah komoditas yang paling penting bagi masyarakat, pemerintah, dan 

para pelaku usaha. Fluktuasi harga minyak mentah dunia juga merupakan suatu 

indikasi yang mempengaruhi pasar modal suatu negara. Secara tidak langsung 

kenaikan harga minyak mentah dunia akan berimbas pada sektor ekspor dan 

impor suatu negara. Meningkatnya harga minyak mentah dunia dapat 

mempengaruhi harga saham pada berbagai sektor. Pengaruh yang diberikannya 

dapat bersifat positif dan dapat juga bersifat negatif.  

 

Selain itu, dampak yang diberikan dari meningkatnya harga minyak mentah dunia 

terhadap harga saham juga dapat bersifat langsung, seperti pada sektor 

pertambangan batu bara, pertambangan minyak dan gas bumi, ataupun 

pertambangan logam mineral lainnya. Bagi perusahaan di sektor pertambangan di 

BEI, kenaikan harga minyak dunia dapat memberika keuntungan karena laba 

bersih perusahaan akan meningkat. Hal tersebut akan menarik minat investor 

untuk membeli saham perusahaan tambang sehingga IHSG meningkat. Namun, 

kenaikan harga minyak dunia dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan di 

luar sektor pertambangan di BEI, seperti sektor infrastruktur dan sektor konsumsi 
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yang menggunakan minyak dalam proses produksinya karena biaya operasional 

meningkat. Peningkatan biaya operasional dapat menurunkan laba perusahaan, 

sehingga menurunkan juga minat investor terhadap saham perusahaan sehingga 

pada akhirnya IHSG akan turun. 

 

5. Harga Emas Dunia 

Sejak tahun 1968 pasar emas London dijadikan patokan harga emas dunia. Sistem 

tersebut dikenal dengan London Gold Fixing. London Gold Fixing adalah harga 

emas yang ditentukan dua kali sehari setiap hari jam kerja di pasar London oleh 

lima Pasar London Gold Fixing. Proses penentuan harga dilakukan dua kali dalam 

satu hari yaitu pada pukul 10.30 (Gold A.M) dan pukul 15.00 (Gold P.M). untuk 

menentukan harga emas mata uang yang digunakan adalah Dolar Amerika Serikat, 

Poundsterling Inggris, dan Euro. Harga yang digunakan sebagai patokan harga 

emas dunia adalah harga penentu atau Gold P.M. 

 

Emas merupakan salah satu komoditi penting yang dapat mempengaruhi 

pergerakan bursa saham. Emas juga merupakan salah satu instrumen investasi 

yang banyak diminati dikarenakan nilainya yang cenderung stabil dengan 

likuiditas yang tinggi. Menurut beberapa teori dan penelitian terdahulu emas dan 

saham merupakan jenis barang yang bersifat substitusi. Artinya ketika investasi 

saham dianggap tidak menguntungkan investor cenderung mengalihkan dananya 

dalam bentuk investasi emas, begitu pula sebaliknya. Namun di sisi lain emas juga 

merupakan produk andalan emiten pertambangan, sehingga emas juga menjadi 

salah satu penyokong dari pertumbuhan indeks harga saham pertambangan. 

 

Menurut Handiani (2014) emas merupakan jenis investasi yang diinginkan 

investor sebab mempunyai tingkat risiko yang rendah, berfungsi sebagai 

pelindung kekayaan dan tidak terpengaruh oleh inflasi (zero inflation). Kenaikan 

harga emas dunia akan membuat investor lebih tertarik untuk berinvestasi pada 

emas daripada saham. Keadaan ini akan membuat IHSG turun karena investor 

akan menjual sahamnya dan beralih pada emas. Demikian sebaliknya, jika harga 

emas turun, maka banyak investor akan menjual emasnya dan beralih pada saham 

sehingga IHSG mengalami peningkatan. 
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6. Indeks Hang Seng 

Hang Seng Index (HSI) merupakan 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. Indeks Hang 

Seng adalah indeks kumulatif dari 38 saham bluechip dari pasar saham Hong 

Kong yang merupakan salah satu indeks saham terpercaya yang digunakan oleh 

para investor dan fund manager untuk berinvestasi. Sebanyak 38 saham 

konstituen yang dijadikan indikator berasar dari berbagai sektor, seperti industri, 

keuangan, properti, dan lain sebagainya. Nilai total saham ini merupakan 70 

persen dari nilai kapitalisasi seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Hong 

Kong Ltd. Karena itu naik atau turunnya Indeks Hang Seng merupakan cerminan 

dari kinerja seluruh saham yang diperdagangkan (Damajanti et al., 2018). 

 

Indeks Hang Seng merupakan salah satu varian produk investasi di perdagangan 

berjangka yang paling dinamis dan paling cepat pergerakannya. Paling populer di 

Indonesia dari jenis indeks. Salah satu stock index (stodex) Asia yang paling 

terkenal si seluruh Asia, yang merupakan sebuah standar indeks (harga rata-rata) 

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

semua financial atau fund manager di Asi sebagai standar perdagangan. Berikut 

adalah formula untuk melihat perubahan indeks Hang Seng (Kusumawati & 

Asandimitra, 2017) : 

 

1

1

100%t t

t

HangSeng HangSeng
Indeks HangSeng

HangSeng

−

−

−
=   (2.4) 

di mana : 

tHangSeng  = Indeks Hang Seng periode t 

1tHangSeng −  = Indeks Hang Seng periode t-1 

 

7. Teori Portofolio 

Teori portofolio pertama kali diperkenalkan oleh Harry M. Markowitz pada tahun 

1952 melalui artikelnya “Portofolio Selection, Journal of Finance” yang terbit 

pada 1952. Pada praktiknya para pemodal pada sekuritas sering melakukan 
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diversifikasi dalam investasinya dengan mengkombinasikan berbagai sekuritas. 

Teori portofolio yang dikemukakan Markowitz dikenal dengan model Markowitz, 

memberikan suatu cara bagaimana berinvestasi dengan efisien dan optimal, yaitu 

dengan membentuk portofolio optimal (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). 

 

Portofolio atau bisa disebut kumpulan aset investasi, dapat berupa properti, 

deposito, saham, emas, obligasi, atau instrumen lainnya. Sementara portofolio 

saham adalah kumpulan aset berupa saham, baik yang dimiliki perorangan atau 

perusahaan. Teori portofolio merupakan teori yang pertama diperkenalkan untuk 

membahas tingkat pengembalian dan risiko. Namun, Markowitz lebih banyak 

membahas risiko terutama mengenai keinginan investor tentang pilihan antara 

risiko dan tingkat pengembalian. Dalam membangun teori portofolio, Markowitz 

memberikan pemikiran bahwa investor akan selalu memilih tingkat pengembalian 

yang tinggi dengan risiko yang rendah. Adapun konsep dalam portofolio yaitu, 

bahwa investor akan selalu berpijak pada risiko dari portofolio tersebut. 

 

Menurut Husnan (2015) portofolio berarti sekumpulan investasi. Tahap ini 

menyangkut identifikasi sekuritas-sekuritas mana yang akan dipilih dan berapa 

proporsi dana yang akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut. 

Pemilihan banyak sekuritas (pemodal melakukan diversifikasi) dimaksudkan 

untuk mengurangi risiko yang ditanggung. Pemilihan sekuritas ini dipengaruhi 

antara lain oleh preferensi risiko, pola kebutuhan kas, status pajak, dan 

sebagainya. Terdapat dua jenis risiko yang dihadapi oleh para investor : 

 

1) Risiko Tidak Sistematis (Unsystemantic Risk) 

Risiko non sistematis sering disebut dengan istilah risiko spesifik, risiko 

perusahaan atau unsystematic risk. Risiko non sistematis pada umumnya dapat 

dikelola dengan menggunakan portofolio. Contoh risiko non sistematis adalah: 

risiko likuiditas (liquidity risk), risiko kebangkrutan (financial credit risk) dan 

risiko tuntutan hukum (operational risk). 

2) Risiko Sistematis (Systematic Risk) 

Risiko sistematis sering disebut dengan istilah risiko pasar, risiko umum, 

systematic risk atau general risk. Risiko sistematis pada umumnya sifatnya 



28 

 

 

sistematik dan sulit dihindari. Contoh risiko sistematik adalah peningkatan 

suku bunga (interest rate risk), kenaikan inflasi (purchasing power/ 

inflationary risk) dan volatilitas pasar yang tinggi (market risk). 

 

Meminimalkan risiko dalam investasi saham, investor dapat melakukan portofolio 

(diversifikasi) saham yaitu dengan melakukan investasi pada banyak saham 

sehingga risiko kerugian pada satu saham dapat ditutupi dengan keuntungan pada 

saham yang lainnya (Husnan, 2015). Menurut Rodoni dan Yong (2002) 

pembentukan portofolio dapat mengurangi risiko dibanding dengan hanya 

menginvestasikan dalam satu Instrumen investasi (saham/obligasi) saja. Husnan 

(2015) menyatakan investor yang rasional melakukan keputusan investasi didasari 

dengan menentukan kebijakan investasi, menganalisis sekuritas, membentuk 

portofolio optimal, melakukan revisi portofolio, dan mengevaluasi kinerja 

portofolio (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). 

 

Investor dapat melakukan pengoptimalan dalam penyusunan portofolio 

berdasarkan Markowitz (1952), yaitu dengan asumsi : 

1) Waktu yang digunakan hanya satu periode. 

2) Tidak ada biaya transaksi. 

3) Preferensi investor hanya berdasarkan pada return ekspektasi dan risiko dari 

portofolio. 

4) Tidak ada pinjaman dan simpanan bebas risiko. 

 

Invetasi di pasar modal selain memerlukan dana, diperlukan juga pengetahuan 

yang cukup, pengalaman dan naluri bisnis yang dapat menganalisa dengan baik 

efek dari kegiatan investasi yang dilakukan. Salah satu cara untuk meminimalkan 

resiko adalah dengan membentuk portofolio. Teori portofolio merupakan teori 

yang berkaitan dengan keputusan investor terhadap pengembalian return yang 

diharapkan dan resiko yang dapat diterima (Kainde dan Karnoto, 2021; Tjolleng 

dan Manurung, 2013). Teori Markowitz menggunakan beberapa pengukuran 

statistik dasar untuk mengembangkan suatu rencana portofolio, termasuk 

pengembalian yang diharapkan, standar deviasi baik sekuritas maupun portofolio, 

dan korelasi antar pengembalian. Teori ini memformulasikan keberadaan unsur 
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return dan risiko dalam suatu investasi, dimana ketidakpastian risiko 

diminimalisir melalui penggabungkan berbagai instrumen investasi ke dalam 

portofolio. 

 

Teori Portofolio Markowitz berdasarkan pendekatan mean (rata-rata) dan 

variance (varian), dimana mean merupakan pengukuran tingkat return dan varian 

merupakan pengukuran tingkat risiko. Teori Portofolio Markowitz ini disebut juga 

sebagai Mean-Varian Model, yang merupakan upaya memaksimalkan ekspektasi 

return (mean) dan meminimalkan ketidakpastian atau risiko (varian) untuk 

memilih dan menyusun portofolio optimal. 

 

8. Contagion Effect Theory 

Contagion effect theory (efek domino) adalah suatu efek penularan yang terjadi 

secara beruntun diantara negara-negara yang saling berhubungan. Suatu krisis 

dapat menular pada negara lain jika negara-negara tersebut memiliki kondisi 

perekonomian yang sama. Contagion effect terjadi karena adanya asimetri 

informasi dan perilaku kolektif dari investor. Hal ini bisa terjadi dikarenakan para 

investor berbagi informasi yang sama dan informasi ini dapat memicu terjadinya 

perubahan ekspektasi dalam pasar modal. Berdasarkan hal tersebut, pasar 

investasi dan saham di satu negara dengan negara lainnya tidak dapat dipisahkan, 

justru saling mempengaruhi dan memberikan dampak yang panjang ke region 

lainnya, hal inilah yang sering dikenal dengan effect domino (contagion effect). 

 

Contagion effect atau efek domino adalah suatu fenomena ketika krisis keuangan 

yang terjadi pada suatu negara akan memicu krisis keuangan atau ekonomi pada 

negara lain (Hasanah & Sunyoto, 2013). Bursa saham dan harga indeks saham 

satu negara dengan negara lain diyakini merupakan sesuatu yang terintegrasi dan 

memiliki pengaruh. Sehingga disepakati bahwa pasar saham yang kuat seperti 

Amerika akan mempengaruhi pasar yang lebih lemah seperti pasar Asia, namun 

tidak demikian sebaliknya. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi misalnya, 

dapat diperkuat dengan region yang sama dan yang berdekatan secara geografis 

atau disebabkan oleh kuatnya pasar secara global sehingga memberi dampak pada 

pasar yang lainnya (Suparmun, 2012). 
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Hubungan yang terjadi antar variabel disebabkan oleh contagion effect theory. 

Berdasarkan hal tersebut, maka pasar bursa saham Indonesia mengalami 

penurunan sehingga para investor dalam negeri keluar dari bursa dengan melepas 

sahamnya dan benar bahwa pasar bursa lokal terdeteksi negatif, namun sebaliknya 

banyak investor asing yang justru masuk pada bursa Indonesia sehingga pasar 

Indonesia kembali membaik. Achsani (2000) menjelaskan bahwa fenomena 

interaksi antar bursa tersebut bisa terjadi karena adanya hal – hal sebagai berikut, 

dominasi ekonomi USA, kemajuan teknologi komunikasi, adanya kesamaan 

investor, multiple stock listing. 

 

Contagion effect ekonomi Indonesia dengan negara lainnya menyebabkan pasar 

modal Indonesia terintegrasi. Penurunan indeks negara-negara maju yang 

memiliki hubungan ekonomi dengan Indonesia dapat memberikan contagion 

effect negatif pada investor di Indonesia, dikarenakan investor asing yang 

melakukan diverifikasi internasional di Indonesia melakukan penarikan atas 

sahamnya untuk mengurangi risiko akibat perubahan situasi pasar tersebut. 

Strategi  follower yang diterapkan investor domestik menyebabkan IHSG 

mengalami penurunan (Andiyasa et al., 2014). Adanya guncangan yang berasal 

dari satu pasar tidak hanya mempengaruhi pasar sendiri tetapi juga terjadi efek 

menular (contagion effect) ke pasar modal lainnya. Menurut Sakthivel, et al (2012) 

informasi mengenai ekonomi fundamental suatu negara akan mengalami efek 

menular (contagion effect) ke pasar lain, sehingga mempengaruhi pasar saham 

lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa pasar modal negara yang maju telah 

mempengaruhi pasar modal Indonesia yang termasuk sebagai negara dengan 

perekonomian sedang berkembang. 

 

9. Teori Tobin 

James Tobin, dari Universitas Yale, mengembangkan teori investasi, berdasarkan 

hubungan antara nilai sekarang dari keuntungan dan investasi. Tobin 

menggunakan simbol q untuk menunjukkan variabel, dan variabel tersebut dikenal 

sebagai q Tobin (Blanchard & Sheen, 2013). Teori investasi q Tobin menekankan 

bahwa keputusan investasi tidak hanya dipengaruhi kebijakan ekonomi yang 

berlaku saat ini, tetapi juga kebijakan yang diharapkan berlaku di masa depan 
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(Fortuna, 2016). Teori James Tobin percaya bahwa kebijakan moneter 

mempengaruhi perekonomian melalui penilaian ekuitas. Ketika keadaan ekonomi 

baik-baik saja, nilai dari share akan naik, sehingga perusahaan meningkatkan 

jumlah saham yang dijual, kemudian perusahaan tersebut akan mendapatkan 

modal yang lebih tinggi. Teori James Tobin menjelaskan bahwa perusahaan akan 

lebih memilih menjual saham mereka lebih banyak ketika nilai saham sedang 

tinggi. Fluktuasi nilai saham dapat mempengaruhi ekspektasi masyarakat terhadap 

pasar keuangan. 

 

Banyak ekonom melihat hubungan antara fluktuasi investasi dan fluktuasi pasar 

saham. Ingatlah bahwa istilah saham mengacu pada saham dalam kepemilikan 

perusahaan, dan pasar saham adalah pasar di mana saham ini diperdagangkan. 

Harga saham cenderung tinggi ketika perusahaan memiliki banyak peluang untuk 

investasi yang menguntungkan karena peluang keuntungan ini berarti pendapatan 

masa depan yang lebih tinggi bagi pemegang saham. Dengan demikian, harga 

saham mencerminkan insentif untuk berinvestasi. Ekonom pemenang hadiah 

nobel James Tobin mengusulkan agar perusahaan mendasarkan keputusan 

investasi mereka pada sebuah  rasio yang dikenal dengan q Tobin. Berikut adalah 

rumus dari q Tobin (Mankiw, 2019) : 

 

q=
Market Value of Installed Capital

Replacement Cost of Installed Capital
                                                               (2.5) 

 

di mana : 

q = Nilai Pasar dari Biaya Penggantian Modal Terpasang dari Modal 

Terpasang 

 

Pembilang q Tobin adalah nilai modal ekonomi, sebagaimana ditentukan oleh 

pasar saham. Penyebutnya adalah harga modal itu jika dibeli hari ini. Tobin 

beralasan bahwa investasi bersih harus bergantung pada apakah q lebih besar atau 

lebih kecil dari 1. Jika q lebih besar dari 1, nilai pasar dari modal terpasang 

(Market Value of Installed Capital) lebih dari biaya penggantiannya (Replacement 

Cost). Dalam hal ini, manajer dapat meningkatkan nilai pasar saham perusahaan 

mereka dengan membeli lebih banyak modal. Sebaliknya, jika q kurang dari 1, 

pasar saham menilai modal kurang dari biaya penggantiannya. Dalam hal ini, 
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manajer tidak akan mengganti modal karena habis. Secara intuitif, semakin tinggi 

q, semakin tinggi nilai modal relatif terhadap harga belinya saat ini, dan 

seharusnya semakin tinggi investasinya. 

 

Pada awalnya teori q tentang investasi mungkin tampak sangat berbeda dengan 

model neoklasik yang dikembangkan sebelumnya, namun kedua teori tersebut 

sangat berkaitan. Untuk melihat hubungannya, perhatikan bahwa q Tobin 

bergantung pada keuntungan yang diharapkan saat ini dan masa depan dari modal 

terpasang (Installed Capital). Jika produk modal marjinal melebihi biaya modal, 

maka perusahaan memperoleh keuntungan dari modal terpasang (Installed Capital) 

mereka. Keuntungan ini membuat perusahaan lebih diinginkan untuk dimiliki, 

yang meningkatkan nilai pasar saham perusahaan ini, yang menyiratkan nilai q 

yang tinggi. Demikian pula, jika produk modal marjinal kurang dari biaya modal, 

maka perusahaan mengalami kerugian pada modal terpasang (Installed Capital) 

mereka, menyiratkan nilai pasar yang rendah dan nilai q yang rendah. 

 

Keuntungan dari q Tobin sebagai ukuran insentif untuk berinvestasi adalah bahwa 

hal itu mencerminkan profitabilitas modal yang diharapkan di masa depan serta 

profitabilitas saat ini. Misalnya, Kongres memberlakukan pengurangan pajak 

penghasilan badan mulai tahun depan. Penurunan pajak perusahaan yang 

diharapkan ini berarti keuntungan yang lebih besar bagi pemilik modal. 

Keuntungan yang diharapkan lebih tinggi ini meningkatkan nilai saham hari ini, 

meningkatkan q Tobin, dan karenanya mendorong investasi hari ini. Dengan 

demikian, teori q Tobin tentang investasi menekankan bahwa keputusan investasi 

tidak hanya bergantung pada kebijakan ekonomi saat ini tetapi juga pada 

kebijakan masa depan yang diharapkan. 

 

Ini adalah contoh argumen yang lebih umum yang dibuat oleh Tobin bahwa harus 

ada hubungan yang erat antara pasar saham dan investasi. Saat memutuskan 

apakah akan berinvestasi atau tidak, ia berpendapat, perusahaan mungkin tidak 

perlu melalui jenis perhitungan rumit yang dapat dilihat dalam teks. Akibatnya, 

harga saham memberitahu perusahaan berapa nilai pasar saham setiap unit modal 

yang sudah ada. Perusahaan kemudian memiliki masalah sederhana yaitu: 
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membandingkan harga pembelian unit tambahan modal dengan harga pasar saham 

yang bersedia untuk membayar itu. Jika nilai pasar saham melebihi harga beli, 

perusahaan harus membeli mesin tersebut; jika tidak, seharusnya tidak. Tobin 

kemudian membangun sebuah variabel yang sesuai dengan nila unit modal di 

tempat relatif terhadap harga pembeliannya, dan melihat seberapa dekat 

pergerakannya dengan investasi (Blanchard dan Sheen, 2013) 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Adapun tinjauan empiris yang menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No Peneliti/Judul/Tahun Variabel/Metode Hasil Penelitian 

1. Asep Kurnia Hidayat, 

Muhammad Firdaus, 

dan Bunasor Sanin 

 

Pengaruh Kapitalisasi 

Pasar Saham dan 

Variabel Makroekonomi 

terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan di 

Bursa Efek Indonesia 

(2019)  

IHSG, kapitalisasi pasar 

saham, inflasi, harga 

minyak dunia, harga 

emas dunia, dan indeks 

Hang Seng. 

 

Metode analisis : 

1) Error Correction 

Model (ECM) 

2) Analytical 

Hierarchy Process 

(AHP)  

Seluruh variabel 

independen dalam jangka 

panjang berpengaruh 

signifikan positif, kecuali 

inflasi yang berpengaruh 

signifikan negatif. Dalam 

jangka pendek, 

kapitalisasi pasar saham, 

inflasi, harga minyak 

dunia, dan HSI memiliki 

pengaruh yang signifikan, 

sedangkan harga emas 

memiliki pengaruh yang 

tidak signifikan. 

2. Fatima Ruhani, Md. 

Aminul Islam, Tunku 

Salha Tunku Ahmad, 

dan Muhammad Ruhul 

Quddus 

 

Effects of Financial 

Market Variables on 

Stock Prices: A Review 

of the Literature 

(2018) 

Kapitalisasi pasar, laba 

per saham, kelipatan laba 

harga, hasil dividen, dan 

volume perdagangan 

 

Metode analisis : Review 

Literatur 

Penelitian ini mengulas 

karya-karya sebelumnya 

tentang pengaruh variabel 

pasar keuangan dan harga 

saham. Dalam literatur 

terdahulu, ada pendapat 

tentang hubungan 

signifikan positif antara 

kapitalisasi pasar dan harga  

saham.  



34 

 

 

3. Aiza Shabbir, Shazia 

Kousar dan Syeda Azra 

Batoo 

 

Impact of gold and oil 

prices on the stock 

market in Pakistan 

(2019) 

Pasar Saham, harga 

emas dan harga minyak 

 

Metode analisis :  

1) Augmented Dickey–

Fuller test 

2) Correlation 

3) Autoregressive 

Distributed  Lag 

(ARDL) 

Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa 

harga emas dan minyak 

memiliki dampak yang 

signifikan terhadap pasar 

saham. 

4. Anita Damajanti, 

Yulianti dan Rosyati 

 

The Effect of Global 

Stock Price Index and 

Rupiah Exchange Rate 

on Indonesian 

Composite Stock Price 

Index (CSPI) in 

Indonesian Stock 

Exchange (IDX) 

(2018) 

IHSG, Indeks Dow 

Jones, Indeks Nikkei 

225, Indeks Hang Seng 

dan nilai tukar Rupiah. 

 

Metode analisis : 

Regresi linier 

Secara parsial Indeks 

Hang Seng dan nilai tukar 

Rupiah berpengaruh 

signifikan terhadap IHSG, 

sedangkan indeks Dow 

Jones dan Indeks Nikkei 

225 tidak berpengaruh 

signifikan terhadap IHSG. 

Secara simultan semua 

variabel berpengaruh 

signifikan terhadap IHSG. 

5. Dyah Ayu Kusumawati 

dan Nadia Asandimitra 

 

Impact of Global Index, 

Gold Price and Macro 

Economic Variable for 

Indonesia Composite 

index 

(2017) 

IHSG, indeks DJIA, 

FTSE100, indeks 

NIKKEI225, indeks 

KOSPI, indeks Hang 

Seng, harga emas, uang 

beredar dan ekspor neto 

 

Metode analisis : 

Model regresi liner 

berganda 

DJIA, FTSE100, Hang 

Seng, uang beredar dan 

net ekspor tidak 

berpengaruh terhadap 

IHSG. Sedangkan 

NIKKEI 225, KOSPI dan 

harga emas memiliki 

hubungan positif dengan 

Indeks Harga Saham 

Gabungan. 

Sumber: data diolah 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Sebagai suatu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, 

perkembangan ekonomi global akan menjadi sangat penting bagi perekonomian 

sebuah negara. Salah satunya pada pasar modal di Indonesia, setiap kebijakan dan 

isu-isu ekonomi yang terjadi akan mempengaruhi pasar modal Indonesia baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut menimbulkan kebutuhan 

diperlukannya pemantauan secara instensif untuk mendapatkan informasi terkini 
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mengenai kebijakan atau isu-isu terkini ekonomi global, terutama negara-negara 

maju yang menjadi pusat keuangan dunia maupun regional. Perkembangan pasar 

modal di Indonesia tercermin dari nilai IHSG. Besarnya IHSG dapat dipengaruhi 

oleh faktor-faktor internal maupun ekternal. Faktor internal berasal dari dalam 

negeri, sedangkan faktor internal berasal dari luar negeri (2019; Mauliano, 2009; 

Tandelilin, 2017). 

 

Berdasarkan teori seleksi portofolio yang dikembangkan oleh Harry Markowitz 

dan James Tobin menyediakan suatu penjelasan yang positif serta kaidah-kaidah 

yang normatif bagi diversifikasi aset-aset yang berisiko (Levy & Marshall, 1970). 

Sejak itu, ide terpenting teori portofolio adalah diversifikasi. Didasarkan pada 

mean dan variance maka ide teori pasar modal modern adalah investor akan 

melakukan diversifikasi secara efisien. Jika semua investor memiliki akses 

informasi yang sama maka investor akan memilih portofolio pasar (market 

portofolio). Diversifikasi merupakan sebuah strategi investasi dengan 

menempatkan dana dalam berbagai instrumen investasi dengan tingkat risiko dan 

potensi keuntungan yang berbeda, atau strategi ini biasa disebut dengan alokasi 

aset. Alokasi aset ini lebih fokus terhadap penempatan dana diberbagai instrumen 

investasi. Salah satu manfaat melakukan divesifikasi adalah berkurangnya risiko 

yang ditanggung oleh investor, sehingga akan semakin menarik apabila antar 

tingkat keuntungan memiliki koefisien korelasi yang rendah. 

 

Diversifikasi internasional, akan semakin menarik bagi investor asing jika tingkat 

keuntungan antar negara (diwakili oleh indeks pasar dibursa-bursa tersebut) 

memiliki koefisien korelasi (tingkat keuntungan yang tinggi dengan resiko yang 

minimal) yang rendah. Bagi investor asing biasanya dananya di pasar modal tidak 

hanya memilih satu saham saja sebagai investasinya. Alasan dilakukannya 

kombinasi saham, agar investor dapat meraih return yang optimal dan 

memperkecil resiko melalui diversifikasi. Dengan mengkombinasikan berbagai 

aset dalam suatu investasi, diharapkan akan mampu untuk meminimalkan tingkat 

resiko yang dimiliki oleh masing-masing aset yang membentuk portofolio tersebut. 

 

Berdasarkan tinjauan teoritis dan empiris, maka variabel bebas yang dipilih dalam 
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penelitian ini adalah kapitalisasi pasar saham dan variabel faktor-faktor eksternal 

(harga minyak dunia, harga emas dunia, dan Indeks Hang Seng). Sedangkan 

variabel terikatnya adalah Indeks IHSG. IHSG merupakan indeks yang sering 

digunakan investor ketika berinvestasi di BEI. IHSG menggunakan semua saham 

yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Pergerakan Indeks Harga 

Saham menjadi indikator penting bagi para investor untuk menentukan apakah 

mereka akan menjual, menahan atau membeli suatu atau beberapa saham. 

Pemilihan IHSG sebagai variabel terikat adalah karena merupakan gabungan dari 

semua saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga untuk melihat 

perkembangan harga saham dapat dilihat pada IHSG. IHSG menjadi salah satu 

faktor yang mencerminkan kinerja pasar modal apakah peningkatan (bullish) atau 

sedang mengalami penurunan (bearish).  

 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi, IHSG dipengaruhi oleh dua faktor 

yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Namun dalam penelitian ini penulis 

menggunakan faktor ekternal yang berasal dari luar negeri sebagai variabel yang 

mempengaruhi IHSG, dengan pertimbangan perekonomian global saat ini yang 

semakin berkembang pesat setiap periodenya. Sehingga naik turunnya harga 

saham dapat dipengaruhi oleh indeks bursa saham negara lain yang memiliki 

pengaruh kuat (bursa saham yang tergolong dari negara-negara maju seperti 

Amerika, Jepang, dan Inggris) selain itu bursa saham yang berada dalam satu 

kawasan (regional Asia) juga saling berpengaruh dikarenakan kedekatan faktor 

geografis antar negara (seperti indeks STI, KOSPI, dan Hang Seng), perubahan 

harga minyak dunia, dan tren harga emas dunia. 

 

Kapitalisasi pasar merupakan nilai suatu perusahaan menurut pasar. Berdasarkan 

penelitian-penelitian terdahulu kapitalisasi pasar saham dengan IHSG memiliki 

hubungan positif. Nilai kapitalisasi pasar saham akan berubah-ubah sesuai dengan 

perubahan harga saham. Pada umumnya saham dengan kapitalisasi besar akan 

menjadi incaran investor untuk berinvestasi jangka panjang, karena potensi 

pertumbuhan perusahaan yang mengagumkan disamping pembagian deviden serta 

resiko yang relatif rendah. Karena banyak  peminatnya, maka harga saham relatif 

tinggi sehingga akan memberikan return yang tinggi pula. Semakin besar 
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kapitalisasi pasar yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula ukuran 

perusahaan tersebut. Menurut penelitian Hidayat et al. (2019) dan Ali (2013) 

kapitalisasi pasar memiliki hubungan positif jangka pendek dan jangka panjang 

yang signifikan dengan harga saham.  

 

Investor cenderung menahan sebuah saham lebih lama apabila mereka memiliki 

market value yang lebih besar. Semakin besar kapitalisasi pasar suatu saham, 

semakin lama pula investor akan menahan kepemilikan sahamnya, karena investor 

menganggap bahwa perusahaan besar akan cenderung lebih stabil dari sisi 

keuangannya, resiko lebih kecil dan memiliki prospek yang bagus dalam jangka 

panjang dengan harapan return yang besar. Sehingga investor merasa lebih aman 

dengan investasi yang dimilikinya. Jika nilai dari kapitalisasi pasar saham terus 

mengalami peningkatan maka mengindikasikan terjadinya pertumbuhan yang 

positif dari pasar modal. Perkembangan yang positif dari pasar modal tentu saja 

akan meningkatkan sumber modal dalam negeri.  

 

Harga minyak dunia dapat mempengaruhi pasar modal. Harga minyak merupakan 

salah satu kebutuhan vital yang dapat menyebabkan barang-barang lain ikut naik 

ketika harga minyak dunia naik. Kenaikan harga barang ini akan menyebabkan 

perusahaan mengalami kenaikan biaya produksi bahan baku. Akibatnya, kinerja 

laba perusahaan akan menurun dan dianggap tidak menguntungkan bagi investor. 

Hal ini tentu akan mempengaruhi IHSG. Jika dilihat dari sisi lain, kenaikan harga 

minyak akan meningkatkan keuntungan industri pertambangan sehingga akan 

meningkatkan permintaan saham. Investor tertarik untuk berinvestasi di industri 

ini karena akan memberikan dividen yang besar. Dari uraian di atas Harga minyak 

bisa berpengaruh positif atau negatif terhadap IHSG.  

 

Berdasarkan penelitian Hidayat et al. (2019) harga minyak dalam jangka panjang 

berpengaruh signifikan positif dan jangka pendek berpengaruh signifikan negatif 

terhadap IHSG. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya harga 

minyak dunia akan mengakibatkan meningkatnya pergerakan IHSG, begitu pula 

sebaliknya. Penelitian lain dilakukan Shabbir et al. (2020) yang menyatakan 

bahwa harga minyak dunia berpengaruh signifikan terhadap pasar saham Pakistan. 
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Berdasarkan penelitian Fuad dan Yuliadi (2021); Basuki dan Prawoto (2016); 

Tursoy dan Faisal (2017); Suryanto (2017); Handiani (2014) harga minyak dunia 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap IHSG. Namun, pada penelitian pada  

penelitian Giri dan Pooja (2017) harga minyak mentah mempengaruhi harga 

saham India secara negatif. Berbeda dengan penelitian Istamar et al., (2019) harga 

minyak dunia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IHSG. 

 

Harga emas merupakan salah satu komoditi penting yang dapat mempengaruhi 

pergerakan bursa saham di Indonesia. Emas merupakan salah satu alternatif 

investasi yang cenderung aman dan bebas risiko (Sunariyah, 2017). Emas banyak 

dipilih sebagai salah satu bentuk investasi karena nilainya cenderung stabil dan 

naik. Kenaikan harga emas akan membuat investor lebih tertarik untuk 

berinvestasi pada emas daripada saham. Keadaan ini membuat IHSG turun karena 

investor akan menjual sahamnya untuk beralih kepada emas. Sehingga harga emas 

dunia dapat memberikan pengaruh negatif terhadap indeks harga saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tursoy dan Faisal (2017) menegaskan bahwa 

terdapat hubungan negatif antara harga emas dan harga saham.  

 

Berdasarkan penelitian Agrawal dan Rangasamy (2019) harga emas memiliki 

hubungan negatif dengan Indeks Nifty. Dalam penelitian Shabbir et al., (2020) 

harga emas memiliki dampak signifikan terhadap pasar saham Pakistan. Namun 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati dan Asandimitra 

(2017) harga emas dunia berpengaruh positif terhadap IHSG, kondisi ini 

menunjukkan bahwa meningkatnya harga emas dunia akan mengakibatkan 

meningkatnya IHSG. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat 

et al. (2019); Kaur dan Singh (2019); dan Aditya et al., (2018). Berdasarkan 

penelitian Hidayat et al. (2019) bahwa harga emas dunia tidak berpengaruh 

terhadap IHSG. Berdasarkan penelitian Kaur dan Singh (2019) harga emas tidak 

memiliki hubungan dengan Indeks Nifty, dan penelitian Aditya et al., (2018) 

harga emas dunia tidak berpengaruh terhadap IHSG.  

 

Indeks Hang Seng dan IHSG memiliki hubungan positif. Indeks Hang Seng 

merupakan indeks pasar saham berdasarkan kapitalisasi pasar yang disesuaikan 
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secara bebas di Bursa Saham Hong Kong. Indeks ini digunakan untuk mencatat 

dan memantau perubahan harian dari perusahaan terbesar di pasar saham Hong 

Kong dan merupakan indikator utama kinerja pasar secara keseluruhan. 50 

perusahaan konstituen ini mewakili sekitar 58% dari kapitalisasi Bursa Efek Hong 

Kong. Dengan nilai kapitalisasi yang besar ini artinya frekuensi transaksi pada 

indeks Hang Seng tinggi dan saham-saham yang terdapat di indeks Hang Seng 

termasuk saham yang likuid. Indeks yang likuid akan menguntungkan investor 

dalam mendapatkan capital gain. Sehingga perubahan yang signifikan pada 

Indeks Hang Seng langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi 

pergerakan IHSG. 

 

Berdasarkan penelitian Hidayat et al., (2019) pergerakan Indeks Hang Seng 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap IHSG dalam jangka panjang dan 

jangka pendek. Dalam penelitian tersebut Pasar modal Indonesia memiliki rata-

rata return pasar tertinggi. Berdasarkan penelitian Damajanti et al., (2018) secara 

parsial dan simultan menunjukkan bahwa Indeks Hang Seng berpengaruh 

signifikan terhadap IHSG. Sejalan dengan penelitian Riantani dan Tambunan 

(2013) dan Argamaya dan Sam (2017) yang menunjukkan bahwa Indeks Hang 

Seng berpengaruh positif dan signifikan terhadap IHSG. Namun berbeda dengan 

penelitian Kusumawati dan Asandimitra (2017) yang menemukan bahwa Indeks 

Hang Seng tidak berpengaruh terhadap IHSG. 

 

 

Sumber : data diolah 

Gambar 6. Kerangka Pemikiran 
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D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian pustaka, penelitian-penelitian terdahulu dan model empiris, 

maka dapat diambil suatu hipotesis yang merupakan jawaban yang bersifat 

sementara dan masih harus diuji kebenarannya. Sehingga, hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Diduga bahwa variabel kapitalisasi pasar saham berpengaruh positif terhadap 

IHSG. 

2. Diduga bahwa variabel harga minyak dunia berpengaruh positif terhadap 

IHSG. 

3. Diduga bahwa variabel harga emas dunia berpengaruh negatif terhadap IHSG. 

4. Diduga bahwa variabel Indeks Hang Seng berpengaruh positif terhadap IHSG. 

5. Diduga bahwa secara bersama-sama variabel kapitalisasi pasar saham, harga 

minyak dunia, harga emas dunia, dan Indeks Hang Seng berpengaruh positif 

terhadap IHSG. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data time series yang 

dimulai dari Januari 2011 - Desember 2020. Penggunaan periode tersebut 

digunakan setelah ekonomi mulai membaik yaitu setelah krisis ekonomi di tahun 

2008. Selain itu, penggunaan periode tersebut digunakan untuk melihat 

perkembangan variabel selama sepuluh tahun terakhir. Data tersebut diperoleh 

dari publikasi website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), EIA (U.S. Energy 

Information Administration), LBMA (London Bullion Market Association), dan 

Yahoo Finance, serta situs-situs lain yang mempunyai topik yang dibahas seperti 

Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Badan Statistik Indonesia (BPS). Selain itu 

digunakan jurnal dan buku-buku yang mempunyai kaitannya dengan topik yang 

dibahas dalam penelitian, yang digunakan sebagai referensi yang dapat 

menunjang penelitian. 

 

B. Deskripsi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan oleh penulis untuk meneliti 

adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai variabel terikat, sedangkan 

kapitalisasi pasar saham, harga minyak dunia, harga emas dunia, dan Indeks Hang 

Seng sebagai variabel bebas. Faktor-faktor ekternal yang digunakan adalah harga 

minyak dunia, harga emas dunia, dan Indeks Hang Seng. Pemilihan faktor-faktor 

ekternal tersebut berdasarkan banyaknya investasi asing di Indonesia dan  

pengaruhnya terhadap pasar saham di Indonesia. Deskripsi tentang nama variabel, 

simbol, satuan pengukuran dan sumber data dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel 2. 



42 

 

 

Tabel 2. Deskripsi Data 

No Nama Variabel Simbol Satuan Sumber 

1. Indeks Harga Saham Gabungan IHSG Indeks OJK 

2. Kapitalisasi Pasar Saham KPS Miliar USD OJK 

3. Harga Minyak Dunia HMD USD/Barrel EIA 

4. Harga Emas Dunia HED USD/Troy Ounce LBMA 

5. Indeks Hang Seng IHS Indeks Yahoo Finance 

Sumber: data diolah 

 

C. Definisi Variabel Penelitian 

Devinisi variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Indeks Harga saham Gabungan  

Indeks Harga saham Gabungan (IHSG) merupakan indeks yang mengukur kinerja 

harga semua saham yang tercatat di Papan Utama dan Papan Pengembangan 

Bursa Efek Indonesia. IHSG menggunakan semua saham yang tercatat sebagai 

komponen perhitungan indeks. IHSG digunakan untuk mengetahui perkembangan 

dan situasi umum di pasar modal. Indeks ini mencakup seluruh saham biasa dan 

saham preferen yang tercatat di BEI. Data IHSG yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data rata-rata IHSG selama sebulan dengan satuan indeks. Dan 

diperoleh dari publikasi website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari bulan 

Januari 2011 – Desember 2020. 

 

2. Kapitalisasi Pasar saham 

Kapitalisasi pasar saham merupakan total nilai efek yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia. Kapitalisasi pasar saham dihitung dengan cara mengalikan harga saham 

dengan jumlah saham beredar. Data kapitalisasi pasar saham yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah rata-rata kapitalisasi pasar seluruh saham selama satu 

bulan dengan satuan triliun Rupiah, kemudian diubah menjadi milyar USD 

dengan rumus sebagai berikut : 

 

( )
( )

( )

KursTengah Rp/USD
Kapitalisasi Pasar Saham USD =

Kapitalisasi PasarSaham Rp  (3.1) 

 

Data kapitalisasi pasar saham yang digunakan dalam bentuk bulanan dari Januari 
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2011 hingga Desember 2020, dan diperoleh dari publikasi website resmi Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK). 

 

3. Harga Minyak Dunia 

Harga minyak dunia dalam penelitian ini adalah harga minyak yang diukur dari 

harga spot pasar minyak dunia yang terbentuk akibat akumulasi supply dan 

demand. Harga minyak yang digunakan berdasarkan West Texas Intermediate 

(WTI) sebagai acuan. West Texas Intermediate merupakan minyak mentah yang 

berkualitas tinggi, jenis minyak sangat cocok untuk dijadikan bahan bakar, 

sehingga menyebabkan harga minyak tersebut dijadikan patokan untuk 

perdagangan minyak dunia. Data harga minyak dunia yang digunakan adalah data 

rata-rata selama sebulan dalam bentuk bulanan dari Januari 2011 hingga 

Desember 2020, data tersebut diperoleh dari publikasi website resmi U.S. Energy 

Information Administration (EIA).  

 

4. Harga Emas Dunia 

Harga emas dalam penelitian ini adalah harga emas London Gold Fixing yang 

dijadikan sebagai patokan harga emas dunia. Harga emas London Gold Fixing 

terbentuk dari akibat akumulasi supply dan demand. London Gold Fixing adalah 

harga emas yang ditentukan dua kali sehari setiap hari jam kerja di pasar London 

oleh lima Pasar London Gold Fixing. Proses penentuan harga dilakukan dua kali 

dalam satu hari yaitu pada pukul 10.30 (Gold A.M) dan pukul 15.00 (Gold P.M). 

Harga yang digunakan sebagai patokan harga emas dunia adalah harga penentu 

atau Gold P.M. Sehingga dalam penelitian ini data yang digunakan adalah harga 

penutupan yaitu pada pukul 15.00 (Gold P.M) kemudian diambil rata-rata selama 

sebulan dalam bentuk bulanan dari Januari 2011 hingga Desember 2020, data 

tersebut diperoleh dari publikasi website resmi London Bullion Market 

Association (LBMA). 

 

5. Indeks Hang Seng 

Indeks Hang Seng adalah indeks pasar saham yang berdasarkan kapitalisasi di 

Bursa Saham Hong Kong. Indeks ini digunakan untuk mencatat dan memantau 

perubahan harian dari perusahaan terbesar di pasar saham Hong Kong dan 
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merupakan indikator utama dari kinerja pasar secara keseluruhan. Terdapat 30 

komponen teratas dalam Indeks Hang Seng yaitu 30 perusahan-perusahaan teratas 

yang listing di bursa Hong Kong. Data indeks Hang Seng yang digunakan adalah 

data rata-rata selama sebulan dari Januari 2011 hingga Desember 2020 dengan 

satuan indeks, data tersebut diperoleh dari publikasi website resmi Yahoo Finance. 

 

D. Spesifikasi Model Penelitian 

Berdasarkan studi pustaka, peneliti membangun model ekonomi yang akan 

digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

 

( )t = t t t tf KPS HMD HEDIHS HG I S+ + +  (3.3) 

 

di mana : 

IHSG = Indeks Harga Saham Gabungan (Indeks) 

KPS = Kapitalisasi Pasar Saham (Miliar USD) 

HMD = Harga minyak dunia (USD/barel) 

HED = Harga emas dunia (USD/troy ounce) 

IHS = Indeks Hang Seng (indeks) 

 

E. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan peneliti adalah metode analisis kuantitatif dengan 

menggunakan Error Corrrection Model (ECM) dengan syarat bahwa data tidak 

stasioner di tingkat level dan varian terkointegrasi. Model ECM ini digunakan 

untuk melakukan koreksi keseimbangan jangka pendek ke jangka pajang. 

Sedangkan, jangka panjang menggunakan model Ordinary Least Squares (OLS) 

untuk menjawab permasalahan adakah keseimbangan jangka panjang antar 

variabel. Sehingga, untuk melakukan regresi menggunakan OLS maka data harus 

stasioner pada ordo yang sama. 

 

Data time series seringkali tidak stasioner sehingga menyebabkan hasil regresi 

meragukan atau disebut regresi lancung (spurious regression). Regresi lancung 

adalah situasi dimana hasil regresi menunjukkan koefisien regresi yang signifikan 

secara statistik dan nilai koefisien determinasi yang tinggi namun berhubungan 
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antara variabel di dalam model tidak saling berhubungan. Sehingga, model yang 

tepat bagi data time series yang tidak stasioner adalah Error Correction Model 

(ECM). Data yang tidak stasioner seringkali menunjukkan hubungan 

keseimbangan dalam jangka pendek, tetapi ada kecenderungan terjadinya 

hubungan dalam jangka panjang. Untuk itu, dalam penelitian ini dilakukan juga 

uji kointegrasi untuk mengetahui ada tidaknya hubungan jangka panjang di dalam 

variabel ekonomi yang diteliti (Widarjono, 2013).  

 

Sebelum melakukan estimasi ECM dan analisis deskriptif maka harus dilakukan 

beberapa tahapan seperti uji stasioneritas data, menentukan panjang lag dan uji 

derajat kointegrasi. Dengan penelitian ini maka diperoleh persamaan regresi log 

linier sebagai berikut : 

 

0 31 42t t t t t tLnKPS LnHMD LnHELnIHS D Ln eG IHS    = + + + + +  (3.4) 

 

di mana : 

IHSG = Indeks Harga Saham Gabungan (Indeks) 

KPS = Kapitalisasi Pasar Saham (Miliar USD) 

HMD = Harga minyak dunia (USD/barel) 

HED = Harga emas dunia (USD/troy ounce) 

IHS = Indeks Hang Seng (indeks) 

β0 = Intersep 

β1, … , 5 = Koefisien dari variabel independen 

et = error term 

 

F. Prosedur Analisis Data 

1. Deteksi Stasioneritas: Uji Akar Unit (Unit Root Test) 

Stasioneritas merupakan salah satu prasyarat penting dalam model ekonometrika 

untuk data time series. Pada data time series dikatakan stasioner jika memenuhi 

tiga kriteria yaitu jika rata-rata dan variannya konstan sepanjang waktu dan 

kovarian antara dua data runtut waktu hanya tergantung dari kelambanan antara 

dua periode waktu (Widarjono, 2013). Uji stasioneritas ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah data time series yang digunakan sudah stasioner atau belum, 
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jika data belum stationer pada tingkat level maka peneliti dapat melakukan uji unit 

root pada tingkat first different hinga tingkat second different.  

 

Jika data tidak stationer maka akan diperoleh regresi lancung (spurious 

reggression), timbul fenomena autokorelasi dan juga tidak dapat menggeneralisasi 

hasil regresi tersebut untuk waktu yang berbeda.  Selain itu, apabila data yang 

akan digunakan telah stasioner, maka dapat menggunakan regresi OLS, namun 

jika belum stasioner, data tersebut perlu dilihat stasioneritasnya melalui uji derajat 

integrasi. Dan selanjutnya, data yang tidak stasioner pada tingkat level memiliki 

kemungkinan akan terkointegrasi sehingga perlu dilakukan uji kointegrasi. 

Kemudian jika data tersebut telah terkointegrasi, maka pengujian ECM dapat 

dilakukan (Basuki & Prawoto, 2016). 

 

Uji akar unit pertama kali dikembangkan oleh Dickey-Fuller dan dikenal dengan 

uji akar unit Dickey-Fuller (DF) . Terdapat beberapa metode pengujian unit root, 

diantaranya yang sering digunakan adalah Dickey-Fuller dan Phillips-Perron unit 

root test. Dalam penelitian ini, unit root test dilakukan dengan metode Augmented 

Dickey-Fuller (ADF). Ide dasar uji stasioner data dengan uji akar unit dapat 

dijelaskan melalui model berikut (Widarjono, 2013) :  

 

1t t tY eY  −= +  1 1−    (3.5) 

dimana et adalah variabel gangguan yang bersifat random atau stokastik dengan 

rata-rata nol, varian yang konstan dan tidak saling berhubungan (nonautokorelasi) 

sebagaimana asumsi metode OLS. Jika nilai ρ =1 maka dapat dikatakan bahwa 

variabel random (stokastik) Y mempunyai akar unit. Jika data time series 

mempunyai akar unit maka diakatan data tersebut bergerak secara random 

(random walk) dan data yang mempunyai sifat random walk dikatakan data tidak 

stasioner (Gujarati & Porter, 2008).  

 

Jika persamaan (3.5) dikurangi kedua sisisnya dengan Yt-1 maka akan 

menghasilkan persamaan sebagai berikut: 

1 1 1t t t t tY Y Y Y e− − −− −= +  (3.6) 

 ( ) 11 t tY e −= − +  
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Persamaan (3.6) dapat ditulis menjadi : 

1t t tY eY −= +  (3.7) 

dimana ϕ = ( - 1) dan ΔYt = Yt - Yt-1 

 

Hipotesis untuk uji stasioner dengan Dickey-Fuller adalah : 

H0 : ϕ = 0 , artinya terdapat akar unit atau tidak stasioner 

Ha : ϕ < 0 , artinya tidak terdapat akar unit atau stasioner 

 

Di dalam menguji apakah data mengandung akar unit atau tidak, Dickey-Fuller 

menyarankan untuk melakukan regresi model-model berikut : 

 

1t t tY eY −= +  (3.8) 

1 1t ttY Y e  − = + +  (3.9) 

1 2 1 tt ttY Y e   −= + + +  (3.10) 

dimana t adalah variabel tren waktu. 

 

Uji akar unit dari Dickey-Fuller di persamaan (3.8) – (3.10) adalah model 

sederhana dan ini hanya bisa dilakukan jika data time series mengikuti pola AR(1). 

Akan tetapi dalam banyak kasus, data time series mengandung AR yang lebih 

tinggi sehingga asumsi tidak adanya autokorelasi variabel gangguan (et) tidak 

terpenuhi.  Dickey-Fuller kemudian mengembangkan uji akar unit dengan 

memasukkan unsur AR yang lebih tinggi dalam modelnya dan menambahkan 

kelambanan variabel diferensi di sisi kanan persamaan yang sama dikenal dengan 

uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). Dalam prakteknya uji ADF inilah yang 

seringkali digunakan untuk mendeteksi data stasioner atau tidak (Widarjono, 

2013). Adapun formulasi uji ADF sebagai berikut : 

 

1 12

p

t t i t i ti
Y Y Y e − − +=

 = +  +  (3.11) 

0 1 12

p

t t i t i ti
Y Y Y e  − − +=

 = + +  +  (3.12) 

0 1 1 12

p

t t i t i ti
Y T Y Y e   − − +=

 = + + +  +  (3.13) 

dimana Y = variable yang diamati, ΔYt = Yt-Yt-1 dan T = tren waktu. 
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Persamaan (3.11) merupakan uji tanpa konstanta dan tren waktu. Persamaan (3.12) 

uji dengan konstanta tanpa tren waktu. Sedangkan persamaan (3.13) merupakan 

uji dengan konstanta dan tren waktu. Prosedur untuk menentukan apakah data 

stasioner atau tidak dengan cara membandingkan antara nilai statistik ADF 

dengan nilai kritisnya distribusi statistik Mackinnon. Nilai statistik ADF 

ditunjukkan oleh nilai t statistik koefisien γYt-1 pada persamaan (3.11) sampai 

(3.13). Jika nilai absolut statistik ADF lebih besar dari nilai kritisnya, maka data 

yang diamati menunjukkan stasioner dan jika sebaliknya nilai absolut statistik 

ADF lebih kecil dari nilai kritisnya maka data tidak stasioner. Hal krusial dalam 

uji ADF ini adalah menentukan panjangnya kelambanan. Panjangnya kelambanan 

bisa ditenntukan berdasarkan criteria AIC atau SIC (Widarjono, 2013). 

 

2. Uji Derajat Integrasi 

Dalam uji ADF bila menghasilkan kesimpulan bahwa data tidak stasioner, maka 

diperlukan langkah untuk membuat data menjadi stasioner melalui proses 

diferensi data. Uji stasioner data melalui proses diferensi ini disebut uni derajat 

integrasi. Adapun formulasi uji derajat integrasi dari ADF sebagai berikut : 

 

1 12
2 2

p

t t i t i ti
Y Y Y e − − +=

 = +  +  (3.13) 

0 1 12
2 2

p

t t i t i ti
Y Y Y e  − − +=

 = + +  +  (3.14) 

0 1 1 12
2 2

p

t t i t i ti
Y T Y Y e   − − +=

 = + + +  +  (3.15) 

dimana; Δ2Yt = ΔYt – Δyt-1 

 

Seperti akar-akar unit sebelumnya, keputusan sampai pada derajat ke berapa suatu 

data akan stasioner dapat dilihat dengan membandingkan antara nilai statistik 

ADF yang diperoleh dari koefisien γ dengan nilai kritis distribusi statistik 

Mackinnon. Jika nilai absolut dari statistik ADF lebih besar dari nilai kritisnya 

pada diferensi tingkat pertama, maka data dikatakan stasioner pada derajat satu. 

Akan tetapi, jika nilainya lebi kecil maka uji derajat intergrasi perlu dilanjutkan 

pada diferensi yang lebih tinggi sehingga diperoleh data yang stasioner 

(Widarjono, 2013). 
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3. Penentuan Lag Optimum 

Penentuan panjangnya lag penting, karena lag yang terlalu panjang akan 

mengurangi banyaknya degree of freedom, sedangkan lag yang terlalu pendek 

akan mengarah pada kesalahan spesifikasi yaitu model tersebut tidak dapat 

digunakan karena kurang mampu menjelaskan hubungannya (Gujarati & Porter, 

2008). Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan lag adalah Akaike 

Information Criterion (AIC) dan Schwarz Information Criterion (SIC). Dalam 

menentukan panjangnya lag yang dipilih adalah nilai terkecil dari metode Akaike 

Information Criterion (AIC). AIC ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut 

(Gujarati & Porter, 2008) : 

 
2

12 / 2 /
ˆ

AIC k n k n
u RSS

e e
n n

= =


  (3.16) 

Dimana k merupakan jumlah parameter estimasi, n adalah jumlah obeservasi. 

Pada persamaan tersebur kemudia  ditulis kembali dalam bentuk logaritma 

sebagai berikut : 

 

2
ln AIC ln

k RSS

n n

   
= +   
   

  (3.17) 

Dimana ln AIC = log natural dari AIC dan 2k/n = faktor penalti. RSS = jumlah 

residual kuadrat (residual sum of squares), k = jumlah variable parameter estimasi, 

dan n = jumlah observasi. 

 

4. Uji Kointegrasi 

Kointegrasi merupakan kelanjutan dari uji stasioneritas yang telah stasioner pada 

derajat yang sama. Uji kointegrasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan jangka panjang antara variabel bebas dan variabel terikat. Tujuan utama 

uji kointegrasi ini adalah untuk mengetahui apakah residual terkointegrasi 

stationary atau tidak. Apabila variabel terkointegrasi maka terdapat hubungan 

yang stabil dalam jangka panjang. Sebaliknya jika tidak terdapat kointegrasi antar 

variabel tidak adanya keterkaitan hubungan dalam jangka panjang. Dengan 

adanya perkembangan teori kointegrasi ini maka telah dikembangkan beberapa 

metode uji kointegrasi yaitu uji kointegrasi Engle-Granger (EG), uji Cointegrating 
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Regression Durbin Watson (CDRW), dan uji kointegrasi yang dikembangkan oleh 

Johansen (Widarjono, 2013). 

 

Uji kointegrasi pada penelitian ini menggunakan uji dari Engle-Granger (EG). 

Untuk mendapatkan nilai Engle-Granger (EG), data yang akan digunakan harus 

sudah terintegrasi pada derajat yang sama. Untuk melakukan uji dari EG ini harus 

dilakukan regresi persamaan (3.4) dan kemudian mendapatkan residualnya. Dari 

residual ini kemudian di uji dengan DF maupun ADF. Adapun persamaan uji 

keduanya dapat ditulis sebagai berikut : 

 

1 1t te e − =  (3.18) 

1 1 12

p

t t i t ii
e e e − − +=

 = +   (3.19) 

 

Dari hasil estimasi nilai statistik DF dan ADF kemudian dibandingkan dengan 

nilai kritisnya. Nilai statistik DF dan ADF diperoleh dari koefisien β1. Jika nilai 

statistiknya lebih besar dari nilai kritisnya maka variabel-variabel yang diamati 

saling berkointegrasi atau mempunyai hubungan jangka panjang dan sebaliknya 

maka variabel yang diamati tidak berkointegrasi. 

 

Dengan hipotesis sebagai berikut : 

H0 ∶ μ = I(1), artinya tidak ada kointegrasi 

Ha ∶ μ ≠ I(1), artinya ada kointegrasi  

 

Kriteria pengujiannya adalah : 

1) H0 ditolak dan Ha diterima, jika nilai t kritis > nilai Dickey-Fuller (ADF) 

2) H0 diterima dan Ha ditolak, jika nilai t kritis < nilai Dickey-Fuller (ADF) 

 

5. Error Correction Model (ECM) 

Model koreksi kesalahan (Error Correction Model/ECM) merupakan model yang 

memasukkan penyesuaian untuk melakukan koreksi bagi ketidakseimbangan 

jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang. Model ECM mempunyai 

beberapa kegunaan, namun penggunaan yang paling utama adalah di dalam 

mengatasi masalah data time series yang tidak stasioner dan masalah regresi 

lancung (Widarjono, 2013). Analisis model ECM digunakan untuk mengatasi 
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pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam jangka pendek. Model 

koreksi kesalahan (ECM) dalam penelitian ini menggunakan model Engle-

Granger. Model ekonometrika dengan teknik Error Correction Model (ECM) 

sebagai berikut: 

 

0 3 51 42t t t t t tDLnKPS DLnHMDLnIHS D DLnHEDG IHSDLn EC     += + + + +  

te+  (3.20) 

di mana : 

IHSG = Indeks Harga Saham Gabungan (Indeks) 

KPS = Kapitalisasi Pasar Saham (Miliar USD) 

HMD = Harga minyak dunia (USD/barel) 

HED = Harga emas dunia (USD/troy ounce) 

IHS = Indeks Hang Seng (indeks) 

β0 = Intersep 

β1, … , 5 = Koefisien dari variabel independen 

D = Perubahan proporsional variabel 

Ln = Logaritma Natural 

t = Periode Waktu 

ECt = Error Correction Term 

et = error term 

 

G. Pengujian Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui apakah estimasi Ecm yang telah dibuat menyimpang atau tidak 

dari dari asumsi-asumsi klasik, maka dilakukanlah beberapa uji diantaranya 

adalah uji normalitas, deteksi multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji 

autokolerasi. Berikut adalah penjabaran dari semua uji : 

 

1. Uji Normalitas 

Uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen malalui 

uji t hanya akan valid jika residual yang didapatkan mempunyai distribusi normal. 

Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi apakah residual 

mempunyai distribusi normal atau tidak (Widarjono, 2013). Asumsi Normalitas 
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merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data 

pada sebuah kelompok atau variabel, apakah sebaran data tersebut terdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah 

dikumpulkan terdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Apabila 

asumsi ini tidak terpenuhi, maka kedua uji ini dan estimasi nilai variabel terikat 

adalah tidak valid untuk sampel kecil atau tertentu (Gujarati & Porter, 2008). 

 

Terdapat dua metode yaitu melalui histogram dan uji yang dikembangkan oleh 

Jarque-Bera (J-B). Dalam penelitian ini digunakan metode Jarque-Bera (J-B). 

Metode J-B ini didasarkan pada sampel besar yang diasumsikan bersifat 

asymptotic. Uji statistik dari J-B ini menggunakan perhitungan skewness dan 

kurtosis. Adapun formula uji statistik J-B adalah sebagai berikut : 

 

( )
22 3

6 24

Ks
JB n

 −
+ 

  

=
 

(3.21) 

di mana :
 

S = Keofisien skewness 

K = Keofisien kurtosis 

 

Jika suatu variabel didistribusikan secara normal maka nilai koefisien S=0 dan 

K=3. Oleh karena itu, jika residual terdistribusi secara normal maka diharapkan 

nilai statistik J-B akan sama dengan nol. Nilai statistik probabilitas J-B ini 

didasarkan pada distrubusi Chi Squares dengan derajat kebebasan (df) = 2. Jika 

nilai probabilitas p dari statistik J-B besar atau dengan kata lain jika nilai statistik 

dari J-B ini tidak signifikan maka kita gagal menolak hipotesis bahwa residual 

mempunyai distribusi normal karena nilai statistik J-B mendekati nol. Sebaliknya 

jika nilai probabilitas 𝜌 dari statistik J-B kecil atau signifikan maka kita menolak 

hipotesis bahwa residual mempunyai distribusi normal karena nilai statistik J-B 

tidak sama dengan nol (Widarjono, 2013). 

 

Karakteristik uji normalitas adalah sebagai berikut : 

H0 ditolak dan Ha diterima, jika P Value < P-tabel 

H0 diterima dan Ha ditolak, jika P Value > P-tabel 
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2. Deteksi Multikolinearitas 

Salah satu asumsi yang digunakan dalam metode OLS adalah tidak ada hubungan 

linier antara variabel independen. Adanya hubungan antara variabel independen 

dalam satu regresi disebut dengan multikolinearitas. Uji multikolinearitas 

digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan masalah 

multikolinearitas. Adanya multikolinieritas masih menghasilkan estimator yang 

BLUE, tetapi menyebabkan suatu model mempunyai varian yang besar 

(Widarjono, 2013). Pengujian terhadap gejala Multikolinearitas dapat dilakukan 

dengan menghitung Variance Inflation Factor (VIF) dari hasil estimasi. VIF dapat 

dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut : 

 

( )2

12

1

1
VIF

r
=

−
 (3.22) 

 

VIF ini menunjukkan bagaimana varian dari estimator menaik (inflating) dengan 

adanya multikolinearitas. Ketika 𝑟12
2  mendekati 1 maka nilai VIF tidak terbatas 

(infinity). Ketika kolinearitas antarvariabel independen naik maka varian dari 

estimator juga akan naik menjadi nilai yang tidak terbatas. Sebaliknya, jika tidak 

ada kolinearitas antar variabel independen maka VIF menjadi 1. Berikut adalah 

kriteria pengujian : 

 

H0 : VIF > 10 (terdapat multikolinearitas antar variabel) 

Ha : VIF < 10 (tidak terdapat multikolinearitas antar variabel) 

 

Dampak adanya multikolinieritas di dalam model regresi jika menggunakan 

teknik estimasi dengan metode kuadrat terkecil (OLS) tetapi masih 

mempertahankan asumsi lain adalah sebagai berikut : 

 

1) Estimator masih bersifat BLUE dengan adanya multikolinieritas namun 

estimator mempunyai varian dan kovarian yang besar sehingga sulit 

mendapatkan estimasi yang tepat. 

2) Akibat no. 1, maka estimasi akan cenderung lebih besar dan nilai hitung 

statistik uji t akan kecil sehingga membuat variabel independen secara statistik 

tidak signifikan mempengaruhi variabel independen. 
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3) Walaupun secara individu variabel independen tidak terpengaruh terhadap 

variabel dependen melalui uji statistik t, namun nilai koefesien determinasi R2 

masih bisa relatif tinggi. 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Model regresi heteroskedastisitas mengandung konsekuensi serius pada estimator 

metode OLS karena tidak lagi BLUE (Widarjono, 2013). Oleh karena itu, sangat 

penting untuk mengetahui apakah suatu model regresi mengandung unsur 

heteroskedastisitas atau tidak. Heteroskedastisitas merupakan salah satu faktor 

yang menyebabkan model tidak efisien dan akurat, yang diakibatkan oleh error 

atau residual model yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari satu 

observasi ke observasi lainnya. Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas 

dilakukan dengan uji White (Gujarati & Porter, 2008). Uji White mengembangkan 

sebuah metode yang tidak memerlukan asumsi tentang adanya normalitas pasa 

variabel gangguan. 

 

Uji White didasarkan pada jumlah sampel (𝑛) dikalikan dengan R2 yang akan 

mengikuti distribusi chi-squares dengan degree of freedom sebanyak variabel 

independen tidak termasuk konstanta dalam regresi auxiliary. Nilai hitung statistik 

chi-squares (χ2) dapat dicari dengan formula sebagi berikut : 

 

𝑛𝑅2~𝜒𝑑𝑓
2  (3.23) 

 

dimana 𝑅2 = koefisien determinasi.  

 

Hipotesis dalam uji White yaitu : 

H0 : nilai chi-squares hitung  (χ2) < nilai kritis chi-squares (χ2), tidak terdapat 

heteroskedastisitas. 

Ha : nilai chi-squares hitung  (χ2) > nilai kritis chi-squares (χ2), terdapat 

heteroskedastisitas 

 

4. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan 

observasi lain yang berlaianan waktu (Widarjono, 2013). Dalam kaitanya dengan 
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asumsi metode OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel 

gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Menurut Kendall dan Buckland 

(1971) dalam (Gujarati & Porter, 2008), autokorelasi didefinisikan sebagai 

korelasi antar anggota seri observasi yang disusun menurut waktu (data time 

series) dan menurut ruang (data cross-section). Autokorelasi merupakan suatu 

keadaan di mana faktor kesalahan pada periode tertentu berkorelasi dengan faktor 

kesalahan pada periode lainnya. 

 

Pada umumnya, autokorelasi banyak terjadi pada data time series, meskipun dapat 

juga terjadi pada data cross-section. Hal ini disebabkan karena pada data time 

series, observasi diurutkan menurut waktu secara kronologis, sehingga besar 

kemungkinan akan terjadi autokorelasi antar observasi, atau dengan kata lain nilai 

observasi akan dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya. Dalam penelitian ini 

digunakan uji Breusch-Godfrey LM untuk mendeteksi permasalahan autokorelasi. 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi di dalam model, maka dapat 

dilihat dari probabilitas chi-squares (χ2) yang dibandingkan dengan nilai kritis 

pada tingkat signifikansi (α) tertentu. 

 

Sehingga, hipotesis dalam uji autokorelasi adalah sebagai berikut : 

Ho : Obs*R square (χ2-hitung) > Chi-square (χ2-tabel) (adanya masalah 

autokorelasi dalam model) 

Ha : Obs*R square (χ2-hitung) < Chi-square (χ2-tabel) (tidak ada masalah 

autokorelasi dalam model) 

 

Penentuan ada tidaknya masalah autokorelasi juga bisa dilihat dari nilai 

probabilitas chi-square (χ2). Jika nilai probabilitas lebih besar dari  nilai α yang 

dipilih maka kita gagal menolak H0 yang berarti tidak ada autokorelasi. 

Sebaliknya jika nilai probabilitas lebih kecil dari nilai α yang dipilih maka kita 

menolak H0 yang berarti ada masalah autokorelasi. Menurut widarjono 

(Widarjono, 2013) kelemahan deteksi metode LM yang dikembangkan Breusch-

Godfrey ini dalam hal menentukan panjangnya kelambanan (p) untuk variabel 

residual. Keputusan ada tidaknya masalah autokorelasi sangat tergantung dari 

kelambanan yang kita pilih. Kita akan melakukan metode coba-coba (trial and 
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errors) hanya demi menghindari masalah autokorelasi. Untuk memilih 

panjangnya lag residual yang tepat kita bisa menggunakan kriteria yang 

dikemukakan oleh Akaike dan Schwarz. 

 

H. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis (hypotesis testing) adalah metode statistik yang digunakan untuk 

membuat kesimpulan sifat populasi dari data sampel. Hipotesis merupakan 

pernyataan tentang sifat populasi sedangkan uji hipotesis adalah prosedur untuk 

pembuktian kebenaran sifat populasi berdasarkan data sampel. Dalam melakukan 

penelitian, harus membuat hipotesis penelitian yaitu hipotesisi nol (null hypotesis) 

dan hipotesis alternatif (alterniative hypotesis). Hipotesis nol yang disimbolkan 

H0 merupakan keyakinan peneliti yang akan membuktikan kebenarannya degan 

menggunakan data sampel. Sedangkan hipotesis alternatif yang diberi simbol Ha 

adalah lawan atau alternatif dari hipotesis nol dan akan diterima jika menolak 

hipotesis nol (Widarjono, 2013). 

 

1. Uji-t 

Dalam menguji kebenaran hipotesis dari data sampel, statistika telah 

mengembangkan uji t. Uji-t merupakan suatu prosedur yang mana hasil sampel 

dapat digunakan untuk verifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis nol (H0). 

Keputusan untuk gagal menolak atau menolak H0 dibuat berdasarkan uji statistik 

yang diperoleh dari data. Hal yang penting dalam hipotesis penelitian yang 

menggunakan data sampel dengan menggunakan uji t adalah masalah pemilihan 

apakah menggunakan dua sisi atau satu sisi. Uji hipotesis dua sisi dipilih jika kita 

tidak punya dugaan kuat atau dasar teori yang kuat dalam penelitian, sebaliknya 

jika memilih satu sisi maka peneliti mempunyai landasan teori yang kuat dalam 

penelitian (Widarjono, 2013). 

 

Adapun prosedur uji-t dengan satu sisi adalah sebagi berikut : 

1) Menentukan hipotesis H0 dan Ha 

H0 : β1=0 (variabel kapitalisasi pasar saham tidak berpengaruh positif 

terhadap IHSG) 

Ha : β1>0 (variabel kapitalisasi pasar saham berpengaruh positif terhadap 
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IHSG) 

H0 : β2=0 (variabel harga minyak dunia tidak berpengaruh positif terhadap 

IHSG) 

Ha : β2>0 (variabel harga minyak dunia berpengaruh positif  terhadap IHSG) 

H0 : β3=0 (variabel harga emas dunia tidak berpengaruh negatif terhadap 

IHSG) 

Ha : β3<0 (variabel harga emas dunia berpengaruh negatif  terhadap IHSG) 

H0 : β4=0 (variabel Indeks Hang Seng tidak berpengaruh positif terhadap 

IHSG) 

Ha : β4>0 (variabel Indeks Hang Seng berpengaruh positif terhadap IHSG) 

 

2) Mengehitung nilai t-statistik (t-hitung) dan mencari nilai t-kritis dari tabel 

distribusi t pada α dan degree of freedom tertetu. Adapun nilai t dapat dicari 

dengan formula sebagai berikut : 

( )
1 1

1

t
se

 



−
=  (3.24) 

di mana 𝛽1
∗ merupakan nilai pada hipotesis nol. 

 

3) Membandingkan nilai t-hitung dengan t-kritisnya. Keputusan menolak atau 

gagal menolak H0 sebagai berikut : 

Jika nilai t-hitung > t-kritis maka H0 ditolak atau menerima Ha 

Jika nilai t-hitung < t-kritis maka H0 gagal ditolak 

 

Jika kita menolak hipotesis nol H0 atau menerima hipotesis alternatif Ha berarti 

semua statistik variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen 

dan sebaliknya, jika kita gagal menolak H0 berarti secara statistik variabel 

independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

 

2. Uji F 

Pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan dilakukan dengan 

menggunakan uji F-statistik. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

semua variabel independen yang terdapat dalam model secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Untuk menguji apakah koefisien regresi β1, β2, β3, 
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dan β4 secara bersama-sama atau secara menyeluruh berpengaruh terhadap 

variabel dependen, prosedur uji F sebagai berikut : 

 

1) Membuat hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha) sebagai berikut : 

H0 : β1, β2, β3, β4 = 0 (variabel independen secara bersama-sama tidak 

mempengaruhi variabel dependen). 

Ha : β1, β2, β3, β4 > 0 (variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi 

variabel dependen). 

 

2) Mencari nilai F-hitung dan nilai F-kritis dari tabel ditrubusi F. Nilai F-kritis 

berdasarkan besarnya α dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator (k-

1) dan df untuk denominator (n-k). 

 

3) Keputusan menolak atau gagal menolak H0 sebagai berikut : 

Jika F-hitung > F-kritis, maka menolak H0 (berarti variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen). 

Jika F-hitung < F-kritis, maka gagal menolak H0 (berarti variabel independen 

secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen). 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, 

maka dapat ditarik kesimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil estimasi ECM (jangka pendek) variabel kapitalisasi pasar 

saham berpengaruh signifikan positif. 

2. Berdasarkan hasil estimasi ECM (jangka pendek) variabel harga minyak 

dunia berpengaruh signifikan positif. 

3. Berdasarkan hasil estimasi ECM (jangka pendek) variabel harga emas dunia 

berpengaruh signifikan negatif. 

4. Berdasarkan hasil estimasi ECM (jangka pendek) variabel Indeks Hang Seng 

berpengaruh signifikan positif. 

5. Variabel kapitalisasi pasar saham, harga minyak dunia, Indeks Hang Seng 

dan harga emas dunia berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap 

IHSG.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka dapat disampaikan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data bulanan periode 2011-

2020, untuk penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah periode sehingga 

mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat. 

2. Berdasarkan hasil penelitian mengindikasikan bahwa terdapat variabel bebas 

lain diluar model yang mempengaruhi IHSG. Pada penelitian selanjutnya 

disarankan untuk dapat menambahkan variabel lain tersebut yang 
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berpengaruh terhadap IHSG seperti suku bunga luar negeri, indeks bursa 

saham negara lainnya (seperti FTSE 100, Nikkei 225, S&P 500, DJIA) dan 

faktor makroekonomi lainnya.  
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