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ABSTRACT
Adanya integrasi pasar modal secara global membuat Bursa Efek
Indonesia (BEI) membuka peluang investasi bagi para investor
asing. Salah satu indikator kinerja pasar modal adalah indeks harga
saham. Indeks harga saham berfluktuasi seiring pergerakan harga
saham dalam BEI. Beberapa faktor mempengaruhi fluktuasi indeks
harga saham, salah satunya indeks harga saham global. Tujuan dari
penelitian ini adalah mengetahui pengaruh indeks harga saham
global (Nikkei 225, HSCI, KOSPI, FTSE 100, S&P/ASX 200, dan
EGX 30) terhadap IHSG. Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda yang
dilakukan dengan SPSS 24. Agar persamaan regresi yang
dihasilkan bersifat BLUE (Best, Linear, Unbiased, Estimator), perlu
dilakukan uji asumsi klasik. Kemudian, Goodness of Fit diuji dengan
melakukan uji koefisien determinasi, uji t, dan uji F. Penelitian ini
menggunakan data bulanan periode 2017-2019 untuk setiap
variabel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
variabel Nikkei 225 dan KOSPI tidak berpengaruh terhadap IHSG.
Selanjutnya, variabel HSCI dan S&P/ASX 200 berpengaruh positif
signifikan terhadap IHSG. Sementara itu, variabel FTSE 100 dan
EGX 30 berpengaruh negatif sigifikan terhadap IHSG. Nilai
Adjusted R Square sebesar 81,8% yang mengindikasikan bahwa
pergerakan IHSG dapat diprediksi dengan melihat pergerakan
keenam indeks harga saham global tersebut.

Pendahuluan
Globalisasi telah mendorong umat manusia untuk berlomba-lomba menciptakan teknologi
komunikasi dan informasi yang paling canggih supaya di masa depan batas geografi
antarnegara akan semakin bias atau mungkin bahkan luruh. Menurut Salvatore (2014:13)
Globalisasi diartikan sebagai meningkatnya integrasi perekonomian di seluruh dunia,
khususnya melalui perdagangan dan aliran keuangan, tetapi juga melalui aliran ide dan
manusia yang dipermudah dengan adanya revolusi komunikasi dan transportasi.
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Berkembangnya teknologi komunikasi dan juga proses globalisasi yang semakin meluas,
menuntut setiap pasar modal di dunia untuk berupaya agar para investor bisa turut
bergabung dan berinvestasi di pasar modalnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
pasar modal negara satu telah terintegrasi dengan pasar modal negara lainnya. Adanya
integrasi pasar modal secara global membuat BEI membuka peluang investasi bagi para
investor asing. Beberapa orang mungkin menjadi investor di pasar modal selain yang ada di
negaranya. Di saat yang bersamaan, keterkaitan dan hubungan suatu negara dengan negara
lain akan memicu persaingan antarnegara pula, sehingga dapat disimpulkan bahwa
globalisasi menyebabkan setiap negara harus berinteraksi dengan negara lain.
Beberapa faktor dalam pasar modal akan menjadi bahan pertimbangan investor dalam
mengambil keputusan investasi internasional antara lain: nilai kapitalisasi sekuritas yang
terdapat di suatu bursa, likuiditas sekuritas yang terdaftar di bursa, peraturan yang
melindungi investor dari kecurangan, dan mutu dan penyebaran informasi. Pasar modal
memiliki mekanisme perdagangan saham yang sama persis dengan pasar konvensional.
Harga saham dibentuk berdasarkan permintaan dan penawaran. Untuk mengamati
pergerakan harga sekuritas pada bursa di suatu negara, diperlukan adanya indikator.
Tandelilin (2017:93) menyatakan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan atau composite stock
price index menggunakan seluruh saham tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. BEI
memiliki beberapa indeks untuk mengamati pergerakan harga sekuritas di dalamnya.
IHSG merupakan nilai representatif dari harga saham perusahaan terdaftar di BEI secara
keseluruhan. Indeks-indeks harga saham bursa efek merupakan indeks yang menggunakan
rata-rata tertimbang dari nilai pasar (market value weighted average index). Negara-negara di
dunia juga memiliki pasar modal yang kinerjanya tidak jauh berbeda dengan Indonesia.
Mereka juga mempunyai indeks sebagai indikator untuk mengamati pergerakan saham.
Menurut Utama dan Artini (2015), indeks DJIA dan indeks STI berpengaruh positif
terhadap IHSG. Sementara itu, FTSE 100 dan Nikkkei 225 tidak berpengaruh terhadap IHSG.
Di sisi lain, Mansur (2005) menemukan bahwa KOSPI, Nikkei 225, TAIEX, dan ASX saja
yang mempengaruhi IHSG, sedangkan HSI dan DJIA tidak mempengaruhi IHSG. Christa
dan Pratomo (2011) secara simultan, Dow Jones, FTSE 100, Nikkei 225, SSE, dan Hang Seng
berpengaruh signifikan terhadap IHSG, sedangkan secara parsial, Dow Jones, Nikkei 225,
dan Hang Seng berpegaruh signifikan terhadap IHSG. Sementara itu, secara parsial, FTSE
100 dan SSE tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IHSG. mengemukakan
bahwa DJIA, Nikkei 225, KOSPI, dan Shanghai Composite Index mempengaruhi IHSG. Apakah
ada pengaruh antara beberapa indeks saham global (Nikei 225, HSCI, KOSPI, FTSE 100,
S&P/ASX 200, dan EGX 30) terhadap IHSG?
Dunia semakin terintegrasi oleh padatnya arus globalisasi dan hasil penelitian terdahulu
mengenai pengaruh indeks harga saham global cenderung inkonsisten antar peneliti satu
dengan peneliti lainnya. Oleh karena adanya fenomena globalisasi dan research gap ini maka
diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh indeks harga saham global terhadap
IHSG.

Kajian Teori dan Telaah Literatur
Menurut Tim BEI (http://idx.co.id/), indeks saham adalah ukuran statistik yang
mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih
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berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Indeks saham
akan mengindikasikan kinerja pasar modal pada suatu periode. Untuk kepentingan analisis
yang berkaitan dengan return saham, penggunaan indeks saham lebih baik daripada harga
saham karena dapat menghindari bias akibat corporate action. Indeks saham dikelompokkan
menjadi 3, yaitu indeks harga saham individu, indeks harga saham parsial, dan indeks harga
saham gabungan. Indeks harga saham gabungan (IHSG) diterbitkan oleh bursa efek. IHSG
dihitung setiap hari atau setiap detik selama jam perdagangan sesuai dengan kebutuhan.
IHSG berubah setiap waktu seiring perubahan harga pasar setiap hari. Jumlah saham yang
beredar dari emisi baru yang tercatat di BEI dan berbagai macam corporate action seperti split,
right, waran, saham dividen, saham bonus, dan saham konversi juga turut andil dalam
perubahan IHSG. Menurut Hartono (2016), IHSG dihitung dengan menggunakan rumus
sebagai berikut:
(1)
Notasi :
IHSGt
Nilai Pasart
Nilai Dasar

: indeks harga saham gabungan hari ke-t
: rata-rata tertimbang nilai pasar (jumlah lembar tercatat di bursa dikalikan
dengan harga saham per lembarnya)
: sama dengan nilai pasar tetapi dimulai dari tanggal 10 Agustus 1982.

Keterkaitan Bursa Saham di Seluruh Dunia
Globalisasi mendorong terjadinya perdagangan antarbursa dalam negeri dan antara bursa
efek di berbagai negara. Akibat globalisasi ini, pasar modal di seluruh dunia telah
terintegrasi. Bodie, Markus, dan Kane dalam Witjaksono (2010) mengemukakan pengertian
integrasi pasar modal dunia menurut teori Capital Asset Pricing Model, yaitu bahwa pasar
modal dipertimbangkan sudah terintegrasi apabila surat berharga dengan karakteristik
risiko yang sama memiliki harga yang sama, walaupun diperdagangkan di pasar modal
yang berbeda. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih pasar modal yang terintegrasi, maka
harga surat berharga di seluruh pasar modal yang terintegrasi akan sama. Akibatnya, semua
saham di seluruh pasar memiliki faktor-faktor risiko yang sama dan premi risiko untuk
setiap faktor akan sama pula di setiap pasar modal.
Integrasi pasar modal sebenarnya merujuk pada kemampuan seorang investor di suatu
negara untuk bertransaksi surat berharga di negara lain tanpa pembatasan. Sebagai
implikasinya, harga surat berharga akan memiliki harga yang sama setelah penyesuaian
nilai kurs mata uang yang berlaku. Integrasi pasar modal bertujuan untuk menghubungkan
setiap komponen pasar modal sehingga para anggota bursa dapat mengeksekusi perintah
para investor untuk membeli saham dengan harga terbaik. Hal ini diharapkan mampu
mendorong pasar modal terkait untuk berkompetisi lebih efektif.
Kemajuan teknologi telah membuat suatu sistem perdagangan efek bersama di antara bursabursa efek yang dikenal dengan istilah "intermarket trading system". Tidak hanya antara
bursa-bursa efek dalam negeri saja, tetapi intermarket trading system juga memungkinkan
terlaksananya perdagangan sejumlah saham antara bursa-bursa efek di berbagai negara. Hal
ini tentunya menuntut para anggota bursa menyesuaikan peraturan perdagangan dan
peraturan keanggotaan yang berlaku secara internasional. Intermarket trading system ini
mempermudah akses investor untuk berinvestasi dalam instrumen finansial di negara
manapun. Investor, dalam kegiatan investasinya di berbagai negara, akan
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mempertimbangkan berbagai faktor. Mulai dari kondisi negara, politik, hingga keadaan
pasar modal negara tersebut yang akan terlihat dari indeks harga saham pada bursa efek
masing-masing negara.
Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, maka
dapat dikembangkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber : Data Diolah Primer, Tahun 2021

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini
adalah pengaruh indeks harga saham global baik secara parsial maupun secara simultan
terhadap IHSG pada BEI, yaitu sebagai berikut:
H1
: Nikkei 225 berpengaruh negatif terhadap IHSG
H2
: HSCI berpengaruh negatif terhadap IHSG
H3
: KOSPI berpengaruh positif terhadap IHSG
H4
: FTSE 100 berpengaruh terhadap IHSG
H5
: S&P/ASX 200 berpengaruh positif terhadap IHSG
H6
: EGX 30 berpengaruh terhadap IHSG

Metode Penelitian
Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa harga
penutupan dari IHSG, Nikkei 225, HSCI, KOSPI, FTSE 100, S&P/ASX 200, dan EGX 30 setiap
akhir bulan untuk periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2019. Data
sekunder diperoleh dengan cara teknik dokumentasi. Data sekunder pada penelitian ini
merupakan data eksternal yang sudah diterbitkan oleh pihak lain seperti data sensus dan
data pasar modal. Data tersebut dihimpun dari waktu ke waktu pada suatu objek
berdasarkan Time Series dengan tujuan menggambarkan perkembangannya. Sumber data
diperoleh dari Bank Dunia dan internet (www.bloomberg.com, www.global.krx.co.kr,
www.id.tradingview.com, www.id.investing.com, www.idx.co.id, www.asx.com).
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi
berganda. Agar persamaan regresi yang dihasilkan bersifat BLUE (Best, Liniear, Unbias,
Estimator), terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik sebelum analisis regresi berganda. Uji
asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji
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heteroskedastisitas. Sementara, untuk menghitung nilai goodness of fit suatu model
digunakan koefisien determinasi, uji t, dan uji F.

Hasil dan Pembahasan
Uji Normalitas
Merupakan uji distribusi data yang akan dianalisis, apakah penyebarannya di bawah kurva
normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat grafik
Normal P-Plot of regression standardized residual. Model regresi yang baik diindikasikan
dengan distribusi data yang normal atau mendekati normal.

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas
Sumber : Data Diolah Primer, Tahun 2021

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara merata di sekitar garis
diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal sehingga model regresi
telah memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas dengan grafik dapat menimbulkan efek
multitafsir. Untuk memperkuat hasil pengujian grafik, dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji
Kolmogorov-Smirnov dilakukan untuk menghasilkan angka yang lebih detail yang akan
mengindikasikan normal atau tidaknya model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.
Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N
36
Normal Parametersa,b
Mean
,0000000
Std. Deviation
125,60225240
Most Extreme Differences Absolute
,108
Positive
,091
Negative
-,108
Test Statistic
,108
Asymp. Sig. (2-tailed)
,200c,d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber : Data Diolah Primer, Tahun 2021
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Berdasarkan hasil uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai signifikansi
Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,2 > 0,05 sehingga sesuai dengan dasar pengambilan keputusan
berdasarkan nilai signifikansi dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini
mengindikasikan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.
Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara residual pada
suatu periode dengan residual pada periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah
yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi pada penelitian ini dilakukan dengan Run
Test.
Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi
Runs Test
Unstandardized Residual
a
Test Value
13,24156
Cases < Test Value
18
Cases >= Test Value
18
Total Cases
36
Number of Runs
19
Z
,000
Asymp. Sig. (2-tailed)
1,000
a. Median
Sumber : Data Diolah Primer, Tahun 2021

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, diketahui nilai Asymp. Sig. (2 tailed) sebesar 1,000 > 0,05,
maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi. Hal ini mengindikasikan
bahwa model regresi dapat digunakan.
Uji Multikolinearitas
Menurut Ghozali dalam Bahri (2018:168) Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji
apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Model regresi
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna di antara
variabel independennya. Uji multikolinearitas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat
nilai Tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF).
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficientsa
Collinearity Statistics
Model
Tolerance
VIF
1
(Constant)
Nikkei_225
,413
2,422
HSCI
,251
3,987
KOSPI
,194
5,150
FTSE_100
,425
2,351
S&P/ASX_200
,275
3,638
EGX_30
,396
2,528
a. Dependent Variable: IHSG
Sumber : Data Diolah Primer, Tahun 2021

Berdasarkan hasil olah data SPSS, semua variabel memiliki nilai tolerance > 0,1. Senada
dengan nilai tolerance, semua variabel memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas di dalam model regresi.
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Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di
dalam model regresi. Seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang
baik. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan yang lain. Dalam model regresi yang
baik akan terjadi homokedastisitas.

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Data Diolah Primer, Tahun 2021

Berdasarkan grafik hasil SPSS, terlihat titik-titik menyebar secara merata sehingga dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan
grafik dapat menimbulkan efek multitafsir. Untuk memperkuat hasil pengujian grafik,
dilakukan uji Park. Uji Park dilakukan untuk menghasilkan angka yang lebih detail yang
akan mengindikasikan ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini.
Berikut hasil uji Park.
Tabel 4. Hasil Uji Park
Coefficientsa
Collinearity Statistics
Model
Tolerance
VIF
1
(Constant)
LnX1
,395
2,534
LnX2
,238
4,195
LnX3
,191
5,226
LnX4
,411
2,436
LnX5
,265
3,770
LnX6
,361
2,772
a. Dependent Variable: Lnei
Sumber : Data Diolah Primer, Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut, nilai thitung dari masing-masing variabel lebih kecil dari ttabel
sebesar 2,032245 sehingga dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Scatterplot, tidak terjadi
gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.
Analisis Regresi Berganda
Menurut Gani dan Amalia (2018:155) Metode regresi linear berganda dapat menjelaskan
hubungan fungsional antara beberapa variabel independen dengan variabel dependen. Pada
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penelitian ini, analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 24 menghasilkan
persamaan sebagai berikut:

𝒀 𝒂 𝒃𝟏 𝑵𝒊𝒌𝒌𝒆𝒊𝟐𝟐𝟓
𝒃𝟔 𝑬𝑮𝑿𝟑𝟎+e (2)

𝒃𝟐 𝑯𝑺𝑪𝑰

𝒃𝟑 𝑲𝑶𝑺𝑷𝑰

𝒃𝟒 𝑷𝑻𝑺𝑬𝟏𝟎𝟎

𝒃𝟓 𝑺 𝑷 𝑨𝑺𝑿𝟐𝟎𝟎

dengan:
: IHSG
: konstanta
: koefisien garis regresi
: standar error
Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficientsa
Unstandardized Coefficients
Model
B
Std. Error
1 (Constant)
5630,228
775,042
Nikkei_225
-,020
,026
HSCI
,173
,022
KOSPI
-,270
,304
FTSE_100
-,668
,159
S&P/ASX_200
,437
,121
EGX_30
-,075
,027
a. Dependent Variable: IHSG
Sumber : Data Diolah Primer, Tahun 2021

Hasil analisis dengan SPSS menunjukkan bahwa nilai konstanta yang dihasilkan sebesar
5.630,228 dengan koefisien regresi Nikkei 225 (X1), HSCI (X2), KOSPI (X3), FTSE 100 (X4),
S&P/ASX 200 (X5), dan EGX 30 (X6) masing-masing sebesar (0,020); 0,173; (0,270); (0,668);
0,437; dan (0,075). Estimasi model regresi yang dapat ditulis dalam bentuk persamaan
sebagai berikut:
(3)
Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta (α) sebesar 5.630.228
menyatakan bahwa pada saat variabel independen bernilai nol atau dengan kata lain tanpa
adanya variabel independen yaitu Nikkei 225, HSCI, KOSPI, FTSE 100, S&P/ASX 200, dan
EGX 30, variabel dependen IHSG memiliki nilai default sebesar 5.630.228. Nilai koefisien
regresi Nikkei 225 (X1), KOSPI (X3), FTSE 100 (X4), dan EGX 30 (X6) secara berurutan adalah
sebesar (0,020); (0,270); (0,668); dan (0,075) menjelaskan bahwa setiap terjadi kenaikan satu
satuan pada masing-masing indeks tersebut akan menurunkan IHSG secara berurutan
sebesar 0,020; 0,270; 0,668; dan 0,075 dengan asumsi variabel independen lainnya adalah
konstan.
Sementara itu, nilai koefisien regresi HSCI (X2) dan S&P/ASX 200 (X5) secara berurutan
adalah sebesar 0,173 dan 0,437 menjelaskan bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan pada
masing-masing indeks tersebut akan meningkatkan IHSG secara berurutan sebesar 0,173 dan
0,437 dengan asumsi variabel independen lainnya adalah konstan.
1240 | D e w i & S u p r a j i t n o

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 3(6) Desember 2021

Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur efektivitas kemampuan model dalam
menerangkan variabel dependen. Nilai R yang kecil mengindikasikan bahwa kemampuan
variabel-variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas.
Tabel 6. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model
R
R Square Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
,921a
,849
,818
137,98518
a. Predictors: (Constant), EGX_30, S&P/ASX_200, FTSE_100, Nikkei_225,
HSCI, KOSPI
b. Dependent Variable: IHSG
Sumber : Data Diolah Primer, Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut, hasil output Model Summary menunjukkan Adjusted R Square
memiliki nilai sebesar 0,818 atau 81,8%. Hal ini berarti bahwa 81,8% IHSG dipengaruhi oleh
Nikkei 225, HSCI, KOSPI, FTSE 100, S&P/ASX 200, dan EGX 30. Sementara itu, sisa 18,2%
dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Nilai koefisien
korelasi (R) sebesar 0,921 menunjukkan bahwa kuat hubungan antara variabel independen
dengan variabel dependen adalah sebesar 92,1%.
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)
Uji t digunakan untuk menunjukkan signifikansi pengaruh variabel independen secara
individual terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan uji level of significance (α)
5%. Nilai signifikansi (Sig.) ≤ 0,05 maka indikasinya adalah hipotesis diterima atau variabel
independen secara individual dan signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen.
Tabel 7. Hasil Uji t
Coefficientsa
Model
T
1
(Constant)
7,264
Nikkei_225
-,782
HSCI
8,066
KOSPI
-,887
FTSE_100
-4,208
S&P/ASX_200
3,626
EGX_30
-2,748
a. Dependent Variable: IHSG
Sumber : Data Diolah Primer, Tahun 2021

Sig.
,000
,440
,000
,382
,000
,001
,010

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari keenam variabel independen yang dimasukkan
dalam model, variabel Nikkei 225 dan KOSPI secara parsial tidak mempengaruhi IHSG.
Berdasarkan perhitungan dalam tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara parsial
indeks HSCI, FTSE 100, S&P/ASX 200, dan EGX 30 berpengaruh terhadap IHSG.
Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Uji F bertujuan untuk menguji intensitas pengaruh semua variabel independen yang
dimasukkan dalam model secara simultan terhadap variabel dependen dan juga untuk
menentukan model kelayakan model regresi. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan
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dengan melihat nilai probabilitas signifikansi (Sig.) F kemudian membandingkannya dengan
batas signifikansi sebesar 0,05.
Tabel 8. Hasil Uji F
ANOVAa
Model
F
1
Regression
27,191
Residual
Total
a. Dependent Variable: IHSG
b. Predictors: (Constant), EGX_30,
ASX_200, FTSE_100, Nikkei_225,
KOSPI

Sig.
,000b

S&P /
HSCI,

Berdasarkan tabel tersebut, nilai Fhitung yang diperoleh adalah sebesar 27,191 dengan
signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan, variabel Nikkei
225, HSCI, KOSPI, FTSE 100, S&P/ASX 200, dan EGX 30 mempengaruhi IHSG. Fluktuasi
indeks harga saham global dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama 3 tahun
disajikan dalam grafik berikut:
Nikkei 225

HSCI

KOSPI

FTSE 100

S&P/ASX 200

EGX 30

IHSG
35.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00

Gambar 4.
Grafik Fluktuasi Indeks Harga Saham
Global Tahun 2017 – 2019

Pengaruh Nikkei 225 terhadap IHSG
Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Diduga Nikkei 225
berpengaruh negatif terhadap IHSG”. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa
hipotesis 1 ditolak. Nikkei 225 tidak berpengaruh terhadap IHSG pada periode Januari 2017
sampai dengan Desember 2019. Jepang sebagai salah satu negara tujuan utama ekspor
Indonesia sehingga dimungkinkan bahwa hubungan perekonomian Indonesia dengan
Jepang lebih terfokuskan terhadap ekspor-impor komoditas tertentu. Nilai ekspor menuju ke
Jepang untuk tahun 2017-2019 dalam juta US$ secara berturut-turut 17.798,8; 19.465,6; dan
16.003,3 sehingga Indeks Nikkei 225 tidak terlalu mendapat perhatian dalam pengambilan
keputusan investasi. Hasil penelitian Utama dan Artini (2015) menemukan bahwa Nikkei
225 tidak berpengaruh terhadap IHSG. Senada dengan itu, penelitian Wibowo, Arifati, dan
Raharjo (2016) juga menemukan bahwa Nikkei 225 tidak berpengaruh terhadap IHSG. Hal

1242 | D e w i & S u p r a j i t n o

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 3(6) Desember 2021

ini berarti investor di Indonesia tidak memperhatikan pergerakan indeks Nikkei 225 sebagai
dasar acuan keputusan investasi.
Pengaruh HSCI terhadap IHSG
Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Diduga HSCI berpengaruh
negatif terhadap IHSG”. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa hipotesis 2
ditolak. HSCI berpengaruh signifikan terhadap IHSG tetapi dengan arah hubungan yang
positif antara kedua variabel tersebut. HSCI berpengaruh positif signifikan terhadap IHSG
pada periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2019. Badan Pusat Statistik Indonesia
merilis nilai ekspor Indonesia dengan negara tujuan Hongkong untuk tahun 2017-2019
dalam juta US$ secara berturut-turut 2.405,8; 2.557,6; dan 2.501,7. Hal ini mengindikasikan
bahwa hubungan antara Hongkong dn Indonesia lebih terfokus pada perdagangan ekuitas
sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi fluktuasi HSCI maka terjadi pula
fluktuasi pada IHSG. Hasil penelitian Wicaksono dan Yasa (2017) menemukan bahwa HSCI
berpengaruh positif signifikan terhadap IHSG. Penelitian Virby (2014) juga menemukan
bahwa HSCI berpengaruh positif signifikan terhadap IHSG. Hal ini mengindikasikan bahwa
investor di Indonesia sangat mempertimbangkan pergerakan indeks HSCI sebagai dasar
acuan keputusan investasi.
Pengaruh KOSPI terhadap IHSG
Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Diduga KOSPI berpengaruh
positif terhadap IHSG”. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa hipotesis 3 ditolak.
KOSPI tidak berpengaruh terhadap IHSG pada periode Januari 2017 sampai dengan
Desember 2019. Korea Selatan sebagai salah satu negara tujuan utama ekspor Indonesia
sehingga dimungkinkan bahwa hubungan perekonomian Indonesia dengan Korea Selatan
lebih terfokuskan terhadap ekspor-impor komoditas tertentu. Nilai ekspor menuju ke Korea
Selatan untuk tahun 2017-2019 dalam juta US$ secara berturut-turut 8.200,3; 9.540,1; dan
7.234,4. Hasil penelitian Sakul (2011) menemukan bahwa KOSPI tidak berpengaruh terhadap
IHSG pada periode 2009-2011. Hal ini berarti investor di Indonesia tidak memperhatikan
pergerakan indeks KOSPI sebagai dasar acuan keputusan investasi.
Pengaruh FTSE 100 terhadap IHSG
Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Diduga FTSE 100
berpengaruh terhadap IHSG”. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa hipotesis 4
diterima. FTSE 100 berpengaruh signifikan terhadap IHSG tetapi dengan arah hubungan
yang negatif antara kedua variabel tersebut. FTSE100 berpengaruh negatif signifikan
terhadap IHSG pada periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2019. Berdasarkan data
Badan Pusat Statistik, nilai kurs tengah untuk Poundsterling pada tahun 2017-2019 secara
berturut-turut Rp18.218, Rp18.373, dan Rp18.250. Angka ini cukup tinggi jika dibandingkan
dengan Dollar Amerika dan Euro. Apabila harga saham pada Bursa London mengalami
peningkatan, maka harga saham di Bursa Efek Indonesia justru menurun. Senada dengan
hal tersebut, Witjaksono (2010) menemukan bahwa nilai kurs Rupiah berpengaruh negatif
terhadap IHSG. Ketika nilai kurs Rupiah mengalami peningkatan, IHSG justru mengalami
penurunan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan
investasi, investor akan mempertimbangkan nilai Indeks FTSE 100. Hal ini mengindikasikan
bahwa investor di Indonesia sangat mempertimbangkan pergerakan indeks FTSE 100
sebagai dasar acuan keputusan investasi.
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Pengaruh S&P/ASX 200 terhadap IHSG
Hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Diduga S&P/ASX 200
berpengaruh positif terhadap IHSG”. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa
hipotesis 5 diterima. S&P/ASX 200 berpengaruh signifikan terhadap IHSG dengan arah
hubungan yang positif antara kedua variabel tersebut. S&P/ASX 200 berpengaruh positif
signifikan terhadap IHSG pada periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2019.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, nilai ekspor Indonesia dengan negara
tujuan Australia untuk tahun 2017-2019 dalam juta US$ secara berturut-turut 2.524,4; 2.819,6;
dan 2.328,6. Komoditas yang dihasilkan Indonesia memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda
dengan komoditas sejenis yang diproduksi Australia. Hal ini mengindikasikan bahwa
hubungan antara Australia dan Indonesia lebih terfokus pada perdagangan ekuitas sehingga
dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi fluktuasi S&P/ASX 200 maka terjadi pula fluktuasi
pada IHSG. Ketika nilai S&P/ASX 200 meningkat, nilai IHSG juga meningkat. Dengan
demikian, dalam pengambilan keputusan investasi, seringkali nilai Indeks S&P/ASX 200
menjadi salah satu bahan pertimbangan. Hasil penelitian Kustina, Anwar, dan Mawar P
(2018) menemukan bahwa S&P/ASX 200 berpengaruh positif signifikan terhadap IHSG. Hal
ini mengindikasikan bahwa investor di Indonesia sangat mempertimbangkan pergerakan
indeks S&P/ASX 200 sebagai dasar acuan keputusan investasi.
Pengaruh EGX 30 terhadap IHSG
Hipotesis keenam yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Diduga EGX 30 berpengaruh
terhadap IHSG”. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa hipotesis 6 diterima. EGX
30 berpengaruh signifikan terhadap IHSG dengan arah hubungan yang negatif antara kedua
variabel tersebut. EGX 30 berpengaruh negatif signifikan terhadap IHSG pada periode
Januari 2017 sampai dengan Desember 2019. Mesir merupakan salah satu negara penghasil
minyak dunia. Seperti halnya Indonesia, Mesir juga mengekspor minyak ke beberapa
negara. Minyak merupakan komoditas yang juga diperdagangkan secara efek. Hal ini berarti
Mesir dan Indonesia bersaing dalam perdagangan minyak sekaligus perdagangan efek.
Witjaksono (2010) juga menemukan bahwa harga minyak dunia berpengaruh positif
terhadap IHSG. Ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, IHSG mengalami
kenaikan pula, berlaku pula sebaliknya. Dengan demikian, investor akan
mempertimbangkan nilai Indeks EGX 30 dalam pengambilan keputusan investasi. Ketika
nilai Indeks EGX 30 meningkat, nilai IHSG menurun. Begitu pula sebaliknya. Hal ini
mengindikasikan bahwa investor di Indonesia sangat mempertimbangkan pergerakan
indeks EGX 30 sebagai dasar acuan keputusan investasi.

Penutup dan Saran
Kesimpulan
Variabel independen berupa indeks harga saham global yang meliputi keenam indeks dari
berbagai negara (Nikkei 225, HSCI, KOSPI, FTSE 100, S&P/ASX 200, dan EGX 30) secara
simultan mempengaruhi variabel dependen berupa IHSG. Hipotesis 1, 2, dan 3 ditolak,
sementara hipotesis 4, 5, dan 6 diterima. Nikkei 225 dan KOSPI secara parsial tidak
mempengaruhi IHSG. Sedangkan HSCI, FTSE 100, S&P/ASX 20, dan EGX 30 secara parsial
berpengaruh terhadap IHSG. HSCI dan S&P/ASX 200 mempengaruhi IHSG dengan arah
positif serta FTSE 100 dan EGX 30 mempengaruhi IHSG dengan arah negatif. Variabel
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independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 81,8%, sementara sebesar 18,2%
dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini.
Saran
1. Bagi investor yang akan mulai berinvestasi di Bursa Efek Indonesia, alangkah lebih baik
sebelum berinvestasi untuk memperhatikan tujuh variabel indeks yakni Nikkei 225,
HSCI, KOSPI, FTSE 100, S&P/ASX 200, EGX 30, dan IHSG.

2. Bagi Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, alangkah lebih baik untuk
memperhatikan pergerakan dari keenam indeks global tersebut. Dengan
memperhatikan pergerakan keenam indeks global tersebut, perusahaa terdaftar akan
dapat memprediksi pergerakan IHSG sehingga dapat merencanakan langkah-langkah
untuk menghadapi pergerakan IHSG tersebut.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya
a. Data yang dijadikan sampel dapat berupa data harian sehingga hasil penelitian
yang akan didapat bisa lebih akurat.

b. Sebaiknya menambahkan variabel selain indeks global yang dinilai dapat
berpengaruh lebih terhadap IHSG.
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