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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan jangka panjang dan 

jangka pendek antara variabel fundamental makroekonomi yang terdiri dari 

emas, minyak, kurs dan indeks harga saham negara tujuan ekspor Indonesia 

yang terdiri dari indeks Dow Jones, indeks Nikkei225, indeks Shanghai Stock 

Exchange (SSE) dan Strait Time Indeks (STI) terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) selama periode 2005-2015. Metode penelitian menggunakan 

metode Error Correction Model (ECM) dengan teknik purposive sampling. 

Dengan hasil penlelitian bahwa hanya indeks Dow Jones dan STI yang 

berpengaruh signifikan dalam jangka pendek. Sedangkan emas, minyak, kurs, 

indeks Dow Jones, Nikkei225, SSE dan STI berpengaruh signifikan terhadap 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam jangka panjang. Dengan 24,14% 

ketidaksesuaian dalam model jangka panjang dan model jangka pendek dapat 

direduksi atau dikurangi pada periode 1 bulanan. 

  

 

Kata kunci: IHSG, Emas, Minyak, Kurs, Dow Jones, Nikkei225, SSE, STI, ECM. 
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ABSTRACK 

 

This study attempts to know relationships of long-term and short-term 

between variables fundamental macroeconomic consisting of gold, oil, exchange 

rate and stock price index destination country Indonesia export consisting of the 

Dow Jones, Nikkei225, Shanghai Stock Exchange ( SSE ) and Strait Time (STI) 

for composite shares price index  during the period 2005-2015. The methodology 

uses the error correction model (ECM) to technique purposive sampling. With 

results that only the Dow Jones and STI influential significant in the short term. 

While gold , oil , exchange rate , Dow Jones , Nikkei225 , SSE and STI influential 

significantly to composite stock price index in the long run. With 24,14 % 

nonconformity in the long-term model and short-term model could be reduced in 

the period 1 monthly. 

  

 

Keywords: IHSG, Gold, Oil, Kurs, Dow Jones, Nikkei225, SSE, STI, ECM 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada perekonomian modern seperti saat ini perusahaan sangat 

membutuhkan tambahan modal untuk meningkatkan kinerja oprasional 

perusahaan. Salah satu cara bagi perusahaan untuk mendapatkan tambahan 

modal adalah dengan menawarkan kepemilikan perusahaan berupa saham yang 

diperjual belikan di pasar modal. Pasar modal mempunyai fungsi sebagai sarana 

alokasi dana dengan memindahkan dana dari pemberi pinjaman ke peminjam 

(Hasibuan, dan Hidayat 2011). Berdasarkan fungsinya pasar modal dapat 

menjadi sarana investasi dan tambahan modal. Bagi perusahaan modal yang 

diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Sedangkan 

bagi investor yang menanamkan modalnya mengharapkan tingkat pengembalian 

berupa keuntungan dari investasinya walaupun memiliki resiko. Di Indonesia 

investor dapat berinvestasi di BEI (Bursa Efek Indonesia).  

Salah salah indeks yang sering digunakan investor sebagai acuan 

pergerakan harga saham adalah IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan). IHSG 

digunakan investor sebagai acuan karena IHSG berisi keseluruhan saham yang 

tercatat dibursa efek Indonesia. Oleh karena itu IHSG digunakan acuan sebagai 

kondisi perekonomian suatu Negara yang dilihat dari kondisi investasi di 

Indonesia dalam bentuk saham (Wijayanti, 2013). Naik turunnya IHSG 

menandakan baik buruknya perekonomian suatu Negara. Perubahan IHSG 

dapat disebabkan oleh faktor luar negri maupun dalam negri. Berdasarkan uraian 

diatas terdapat fakkor kondisi luar negri maupun dalam negri yang dapat 

dijadikan informasi bagi investor untuk menentukan keputusan berinvestasi. 
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sedangkan bagi pemerintah sebagai informasi pengambiilan kebijakan yang 

tepat. 

Saat ini Indonesia sangat aktif melakukan kegiatan perdagangan 

Internasional kususnya ekspor dan impor. Nilai ekspor migas maupun non migas 

di indoneisa setiap tahunya meningkat. Mulai tahun 1980-2014 total nilai ekspor 

Indonesia mengalami peningkatan rata-rata sekitar 6,8% disetiap tahunya (bps, 

diolah). Perubahan nilai ekspor dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan 

yang aktif melakukan kegiatan ekspor. Perubahan pendapatan perusahaan akan 

di respon oleh pengambilan keputusan investor untuk menjual atau membeli 

saham. Aksi jual dan beli inilah yang akan mengakibatkan perubahan harga 

saham. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Natassyari (2006) dalam Sumartini 

dan Denny (2012), yang menyatakan bahwa nilai ekspor bersih yang paling 

berpengaruh di pasar modal dalam jangka pendek.  Nilai ekspor menurut Negara 

tujuan disajikan pada tabel 1.1 sebagai berikut : 

 
Tabel 1. 1 : Nilai ekspor menurut Negara tujuan periode 2009 sampai 2014 

No Negara Tujuan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rata-rata 

1 Jepang 19,299,659 25,487,404 32,494,902 28,968,748 26,677,721 20,808,718 15,373,715 

2 
Republik Rakyat 
Cina 

11,572,849 15,575,316 23,334,483 21,523,958 22,425,902 17,303,165 11,173,567 

3 Singapura 11,172,922 14,098,088 16,436,646 16,138,036 15,724,945 15,643,970 8,921,461 

4 Amerika Serikat 10,802,392 14,237,606 16,738,696 14,765,254 15,622,135 16,502,799 8,866,888 

5 Korea Selatan 8,225,553 12,522,041 14,660,195 14,269,733 11,260,652 10,068,157 7,100,633 

6 India 7,561,412 9,662,084 13,474,347 12,500,114 12,969,881 12,242,603 6,841,044 

7 Malaysia 6,847,510 9,332,358 10,902,141 11,000,552 10,475,415 9,455,113 5,801,309 

8 Thailand 3,262,470 4,546,910 5,562,626 6,491,644 6,051,348 5,762,720 3,167,772 

9 Australia 3,353,560 4,338,753 5,670,124 4,718,100 4,344,740 5,000,046 2,742,532 

10 Belanda 2,956,816 3,716,824 5,041,998 4,546,620 4,099,858 3,981,353 2,434,347 

11 Filipina 2,446,407 3,171,312 3,716,979 3,667,656 3,774,591 3,887,862 2,066,481 

12 Jerman 2,379,496 3,035,439 3,288,714 3,064,521 2,862,481 2,820,475 1,745,113 

13 Hong Kong SAR 2,116,123 2,484,581 3,179,127 2,644,935 2,646,008 2,760,064 1,583,084 

14 Italia 1,659,244 2,359,740 3,155,722 2,279,792 2,121,981 2,288,020 1,386,450 

15 Vietnam 1,449,705 1,933,452 2,333,066 2,266,668 2,558,864 2,443,990 1,298,574 

Sumber : bi.go.id, diolah 2015 
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 Berdasarkan 15 Negara tujuan ekspor terbesar Indonesia, diambil 4 Negara 

tujuan ekspor yang terdiri dari Jepang, China, Singapura dan Amerika Serikat 

yang menjadi fokus penelitian ini. Pemilihan 4 Negara tujuan ekspor tersebut 

berdasarkan nilai rata-rata ekspor terbesar periode 2009-2014. Pada 6 tahun 

terakhir ini 4 Negara tersebut menjadi Negara tujuan ekspor terbesar Indonesia. 

Perubahan perekonomian yang terjadi di 4 negara tersebut dapat mempengaruhi 

perekonomian di Indonesia, baik melalui kegiatan ekspor atau aliran modal. 

Untuk mengukur kinerja perekonomian suatu Negara dapat dilihat melalui indeks 

saham di Negara tersebut (Witjaksono, 2009). Untuk Jepang, indeks yang 

digunakan adalah indeks Nikkei225. Indeks ini dipilih karena digunakan acuan 

para investor yang ingin berinvestasi dibursa efek Tokyo. Indeks ini juga 

dijadikan patokan dijepang sebagai patokan kinerja bursa sahamnya. Selain itu 

perusahaan yang tercatat di indeks Nikkei225 terdiri dari perusahaan yang 

beroprasi di Indonesia. 

Untuk Amerika Serikat indeks yang digunakan adalah indeks Dow Jones. 

Selain indeks pasar saham tertua di Amerika, Indeks Dow Jones juga merupakan 

rata-rata indeks saham terbersar di dunia, jadi perubahan Indeks Dow Jones 

dapat mempengaruhi perubahan indeks saham dunia seperti Indonesia. 

Perusahan yang terdapat di indeks Dow Jones pada umumnya merupakan 

perusahaan multinasional. Kegiatan operasi perusahaannya terbesar diseluruh 

dunia seperti, CocaCola, Exxon Mobil, Citigrup, Procter dan gamble merupakan 

beberapa perusahaan yang tercatat di indeks Dow Jones dan beroprasi di 

Indonesia. Indeks Dow Jones mencerminkan kondisin perekonomian di Amerika 

Serikat. Dengan kondisi perokonomian yang baik, akan menggerakan 

perekonomian Indonesia dari segi ekspor maupun aliran modal asing yang 

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

dalam Witjaksono, 2010). 
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Untuk China indeks yang digunakan adalah bursa saham Shanghai yang 

dikenal dengan Shanghai Stock Exchange (SSE). SSE merupakan bursa saham 

terbesar di Republik Rakyat Tiongkok yang mencerminkan kondisi perekonomian 

di China. Indeks ini juga digunakan sebagai patokan investor yang akan 

berinvesstasi. Perubahan perekonomian di China dapat mempengaruhi 

pergerakan IHSG dari segi perdagangan maupun aliran modal asing. Anjloknya 

bursa saham di china dapat mempengaruhi perubaha harga saham di Indonesia, 

karena menurunnya bursa saham di China dapat berpotensi menurunnya 

permintaan ekspor karena China salah satu mitra dagang terbesar Indonesia 

Untuk Singapura indeks yang digunakan adalah Strait Time Indeks (STI). STI 

merupakan sebuah indeks pasar saham berdasarkan kapitalisasi bursa efek di 

Singapura. Indeks ini digunakan untuk memonitor dan mendata perubahan 

harian dari 30 perusahaan terbesar di pasar saham Singapura. Indeks STI juga 

merupakan indikator utama dari performa pasar di Singapura. Singapura 

merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, perubahan 

perekonomian di Singapura akan memepengaruhi perubahan IHSG dari segi 

perdagangan Internasionalnya. 

Adapun pergerakan indeks IHSG, Dow Jones, Nikkei225, SSE dan STI 

Selama periode bulanan pada tahun Januari 2005 – Oktober 2015 disajikan pada 

grafik 1.1 sebagai berikut :   
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Grafik 1. 1 : Pergerakan IHSG, Dow Jones, Nikkei225, SSE, STI Periode 

2005-2015 

Sumber : yahoo.finance, diolah 2015 
 
Grafik 1.1 menunjukan pergerakan ke 5 indeks harga saham yang terdiri 

dari IHSG, Dow Jones, Nikkei225, SSE, dan STI pada periode bulanan 2005-

2015. Grafik diatas menggabarkan pergerakan ke 5 indeks harga saham masing-

masing Negara. Penurunan Indeks Dow Jones, Nikkei 225, SSE, dan STI pada 

periode akhir 2007 sampai awal 2009 di ikuti oleh menurunya IHSG. Ketika 

indeks Dow Jones dan Nikkei225 mengalami kenaikan di pertengahan 2009 

samapai awal 2015 kenaikan tersebut juga diikuti oleh IHSG. Sedangkan indeks 

SSE dan STI masih mengalami penurunan. Indeks SSE baru mengalami 

kenaikan di pertengahan tahun 2014 sedangkan indeks STI tidak mengalami 

kenaikan yang signifinan. Ke 5 indeks ini cenderung memiliki pergerakan yang 

sama hal ini menandakan keterkaitan antara indeks Dow Jones, Nikkei225, SSE 

dan STI terhadap IHSG.     

Selain indeks harga saham Negara tujuan ekspor Indonesia yang dapat 

mempengaruhi perubahan IHSG, faktor-faktor fundamental makroekonomi juga 

dapat mempengaruhi pergerakan IHSG. Dalam penelitian ini faktor-faktor 
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fundamental makroekonomi yang digunakan adalah harga emas dunia, harga 

minyak dunia dan nilai tukar kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. 

Perusahaan di Indonesia aktif dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor, 

salah satu faktor yang memperlancarkan kegiatan ekspor dan impor tersebut 

adalah adanya mata uang sebagai alat transaksi. Mata uang yang sering 

digunakan dalam perdagangan internasional adalah Dollar Amerika Serikat. 

Perusahaan yang aktif melakukan kegiatan ekspor dan impor, kestabilan nilai 

kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat menjadi hal yang sangat penting. 

Karena dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan perubahan harga saham. 

Pergerakan kurs dan IHSG disajikan pada grafik 1.2 sebagai berikut : 

 

Grafik 1. 2 : Pergerakan IHSG dan Kurs Rupiah terhadap US Dollar Periode 

Januari 2005 – Oktober 2015 

 
Sumber : bi.go.id dan yahoo.finace : diolah 2015 
 
Grafik 1.2 diatas menggambarkan pergerakan kurs dan IHSG. Pada awal 

tahun 2008 samapai awal tahun 2009 nilai tukar kurs Rupiah terhadap Dollar 

terus mengalami pelemahan dan melemahnya nilai tukar ini di ikuti oleh 

menurunnya IHSG. Dan pada pertengahan tahun 2009 nilai tukar kurs Rupiah 

terhadap Dollar kembali mengalami penguatan. Menguatnya nilai tukar Rupiah 
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ini di respon dengan menguatnya IHSG. Dan pada awal tahun 2015 kurs Rupiah 

terus mengalami penurunan pada puncaknya pada 29 September 2015 

mencapai Rp 14728, Nilai ini merupakan penurunan nilai tukar Rupiah terhadap 

Dollar terparah pada 10 tahun terakhir ini. Melemahnya nilai tukar ini juga 

direspon oleh IHSG yang terus mengalami penurunan dari awal tahun 2015 

sampai Oktober 2015. Hal ini menandakan bahwa perubahan nilai tukar Rupiah 

terhadap Dollar dapat mempengaruhi pergerakan IHSG. 

Hubungan antara kurs dan indeks harga saham dilakukan oleh Tsai (2012) 

dengan hasil penelitian bahwa antara pasar valuta asing dan bursa saham 

berhubungan negatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Du dan Hu 

(2012) menunjukan bahwa valuta asing tidak berpengaruh terhadap harga 

saham. Penelitia ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Beer dan Habein (2008) menemukan bahwa pasar valas berhubungan positif 

dengan pasar saham untuk Negara Kanada, Jepang, Amerika Serikat dan India. 

Selain nilai tukar energi juga berperan terhadap perkembangan 

perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan sekitar 7,73% perusahaan yang 

tercatat di BEI terdiri dari sektor tambang (Bursa Efek Indonesia, diolah 2015). 

Ketika harga minyak dunia naik maka akan meningkatkan pendapatan bagi 

perusahaan sektor tambang dan hal ini dapat mempengaruhi meningkatnya 

IHSG. Pada pertengahan tahun 2015 harga minyak dunia mengalami penurunan 

hingga 46 US$ per barellnya ini merupakan harga terendah pada 5 tahun 

terakhir. Penurunan minyak dunia ini di respon oleh menurunnya IHSG. Hal ini 

menandakan bahwa harga minyak dunia dapat mempengaruhi pergerakan 

IHSG. Dan hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nguyen dkk, 

(2011) Perubahan harga minyak akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi 

dan selanjutnya akan mempengaruhi perubahan harga saham.   
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Selain minyak, emas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

pergerakan bursa saham. Dikarenakan emas merupakan salah satu alternatif 

investasi yang cenderung aman dan bebas resiko (Sunariyah, 2006 dalam 

Witjaksono, 2010). Oleh sebab itu, kenaikan harga emas akan mendorong 

penurunan indeks harga saham karena investor yang semula berinvestasi di 

pasar modal akan mengalihkan dananya untuk berinvestasi di emas yang relatif 

lebih aman daripada berinvestasi di bursa saham yang beresiko. Harga emas 

digunakan sebagai alternatif investasi ketika harga saham mengalami 

penurunan. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Singh (2014), 

hasil penelitian bahwa harga emas digunakan sebagai alternatif terbaik untuk 

investasi yang menghambat kenaikan harga saham. Sedangkan hubungan harga 

minyak dan harga saham dilakukan oleh Gay (2008) menemukan hasil bahwa 

nilai tukar dan harga minyak tidak berhubungan signifikan dengan pasar saham. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nguyen dkk (2011) 

dengan hasil penelitian hubungan positif jangka pendek antara harga minyak dan 

pasar saham di Negara Qatar, UEA, dan Arab Saudi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Andiyasa (2014) Hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa indeks Dow Jones, indeks Shanghai, dan 

indeks UK:FT100 berpengaruh positif terhadap pergerakan IHSG, sedangkan 

variabel indeks Nikkei 225, harga minyak dunia, harga emas dunia, dan kurs 

USD/IDR berpengaruh negatif terhadap pergerakan IHSG. Hasil penelitin ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan Witjaksono (2010) hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa variabel tingkat suku bunga SBI, dan kurs Rupiah 

berpengaruh negatif terhadap IHSG. sedangkan variabel harga minyak dunia, 

harga emas dunia, Indeks Nikkei 225 dan Indeks Dow Jones berpengaruh positif 

terhadap IHSG. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ozcan (2012) dengan 

hasil penelitian bahwa variabel makroekonomi yang meliputi suku bunga, indeks 
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harga konsumen, jumlah uang beredar, nilai tukar, harga emas, harga minyak, 

defisit transaksi berjalan dan volume ekspor berhubungan ekuilibrium jangka 

panjang dengan industri ISE. Selanjutnya penelitian tentang hubungan jangka 

panjang dan jangka pendek antara fundamental makroekonomi dan indeks 

Negara tujuan ekspor Indonesia terhadap Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) belum banyak diteliti. 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini mengambil judul “Pengaruh 

Fundamental Makroekonomi dan Indeks Negara Tujuan Ekspor Indonesia 

Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat gap antara variabel dependen terhadap variabel 

independen. Selain fenomena gap yang terdapat dalam penelitian ini, pada 

penelitian terdahulu terdapat hasil yang berbeda dalam hubungan variabel 

dependen dengan variabel independennya. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh 

objek penelitian yang berbeda baik dari periode penelitian maupun pengambilan 

sampel penelitian. Berdasarkan perbedaan tersebut penelitian ini tertarik untuk 

menganalisis pengaruh fundamental makroekonomi dan indeks Negara tujuan 

ekspor Indonesia terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Berdasarkan uraian diatas pada latar belakang permasalahan  dan beberapa 

penelitian terdahulu yang menunjukan pengaruh yang berbeda antar satiap 

variabelnya maka rumusan masalah yang terbentuk “Apakah terdapat pengaruh 

hubungan jangka panjang atau jangka pendek antara fundamental 

makroekonomi dan indeks Negara tujuan ekspor Indonesia terhadap Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG)?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan maka tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara harga emas 

dunia, harga minyak dunia, nilai tukar kurs, indeks Dow Jones, indeks Nikkei 

225, indeks Shangha Stock Exchange, dan Strait Time Indeks  terhadap Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG)   

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain : 

1. Bagi pembaca/Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau berita 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) yang dapat dijadikan keputusan 

berinvestasi di pasar modal Indonesia. 

2. Bagi Pemerintah 

Pembahasan dari penelitain ini diharapkan dapat menambah 

informasi bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang tepat. 

3. Peneliti 

Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

kususnya dibidang pasar modal dan sebagai pembanding bagi hasil 

penelitian.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Teori Makroekonomi 

Teori makroekonomi merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang 

membahas tentang kebijakan pemerintah baik kebijakan moneter dan kebijakan 

fiskal. Dalam kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan 

investasi, neraca perdagangan dan pembayaran suatu Negara, perubahan harga 

dan upah, tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar. Makroekonomi 

memperhatikan interaksi antara tenaga kerja, perputaran barang dan asset-asset 

ekonomi yang mengakibatkan terjadinya kegiatan perdagangan setiap individu 

atau negara (Dornbusch, 2006 dalam Witjaksono, 2010). Dalam teori 

makroekonomi terdapat peranan pasar dan uang dalam perekonomian.  

Menurut pandangan aliran Keynes ,“Pasar, dalam kenyataannya, tidaklah 

seperti yang dibayangkan kaum Klasik, di mana struktur pasar cenderung  

monopolistik, informasi tidak sempurna. Sementara  input dan output  yang 

dipertukarkan juga heterogen.  Kondisi ini menyebabkan harga cenderung  kaku 

(rigid), dalam arti sulit berubah dalam seketika”. Dan menurut pandangan Keynes 

,“fungsi uang Menurutnya uang bukan hanya sekadar alat transaksi (medium of 

exchange), tetapi juga sebagai penyimpan nilai (store of value).” Fungsi 

penyimpan nilai inilah yang memungkinkan uang digunakan sebagai alat 

memperoleh keuntungan melalui tindakan spekulasi, selain untuk transaksi dan 

berjaga jaga Karena itu uang tidak bersifat netral, dalam arti uang dapat 

mempengaruhi variabel-variabel riil (output dan kesempatan kerja)”. 

Dalam fungsinya pasar dan uang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian 

suatu Negara. Kondisi makroekonomi suatu negara merupakan salah satu faktor 
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yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang ada di negara 

tersebut (Samsul, 2008 dalam Witjaksono, 2010). Faktor-faktor makroekonomi 

yang dapat menyebabkan perubahan saham maupun kinerja perusahaan antara 

lain baik secara langsung maupun tidak langsung adalah (Samsul, 2008 dalam  

Witjaksono, 2010 ) :  

1. Tingkat suku bunga domestik,  

2. Kurs valuta asing,  

3. Kondisi perekonomian internasional,  

4. Siklus ekonomi suatu Negara, 

5. Tingkat inflasi,  

6. Peraturan perpajakan, 

7. Jumlah uang yang beredar.  

Ketika kondisi perekonomian suatu Negara mengalami perubahan positif 

ataupun negatif hal ini akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 

investor untuk menjual dan membeli saham. Aksi jual beli saham ini yang akan 

mempengaruhi peruabahan harga saham dan akhirnya berpengaruh terhadap 

Indeks harga saham di suatu Negara. Seperti penelitian yang dilakukan Ozcan 

(2012) dengan judul ”The Relationship Between Macroeconomic Variabel and 

ISE Industry Index” menemukan hasil bahwah kointegrasi johansen menunjukan 

variable makroekonomi berhubungan ekuilibrium jangka panjang dengan indeks 

industry ISE.  

 

2.1.2  Pasar Modal 

Pasar modal adalah tempat atau sarana bertemunya antara permintaan 

dan penawaran dalam instrumen keuangan jangka panjang, umumnya lebih dari 

satu tahun (Samsul, 2006 dalam Andiyasa, 2014). Jadi secara keseluruhan 

pasar modal merupakan tempat bertemunya seseorang yang membutuhkan 
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dana dan seorang yang kelebihan dana. Seorang yang membutuhkan dana bisa 

disebut sebagai emiten yang mengeluarkan surat berharga dan orang yang 

kelebihan dana dapat disebut sebagai investor yang menanamkan modalnya.  

Pasar modal sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, 

seperti yang disampaikan oleh Singh (2014), pasar saham adalah indikator 

utama pertumbuhan dan pembangunan suatu negara. Dalam fungsinya pasar 

modal menyediakan tempat bagi para investor yang kelebihan dana untuk 

menanamkan modalnya dengan harapan mendapatkan keuntungan. Sedangkan 

bagi pihak perusahaan yang mendapatkan modal dapat digunakan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan. Ketika pasar modal disutau Negara baik maka 

akan membantu pertumbuhan perekonomian suatu Negara tersebut. Pasar 

modal lebih dikenal sebagai bursa efek dan di Indonesia dikenal dengan Bursa 

Efek Indonesia. 

   

2.1.3   Integrasi Pasar Modal 

 Integrasi di pasar modal dapat terjadi jika diantara Negara-negara 

membiarkan arus modal masuk dan keluar secara bebas. Dan investor dapat 

membeli dan menjual asset di kedua pasar. Akibatnya asset yang sebanding 

diperdagangkan di kedua pasar berada pada harga yang sama (Setiawan, 2011). 

Sedangkan pengertian menurut teori Capital Asset Pricing Model,“yaitu bahwa 

pasar modal dikatakan sudah terintegrasi apabila surat berharga dengan 

karakteristik resiko yang sama memiliki harga yang sama, walaupun 

diperdagangkan di pasar modal yang berbeda (Kane dkk, 2006 dalam 

Witjaksono, 2010)”. Dengan demikian ketika ada kedua pasar modal atau lebih 

telah terintegrasi maka harga surat berharga yang diperdagangkan dipasar 

modal yang terintegrasi memiliki harga yang sama. Ketika pasar modal antara 

Negara telah teintegrasi maka akan memiliki faktor-faktor resiko yang sama. 
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Seperti yang disampaikan oleh Setiawan (2011), ”berita buruk disuatu pasar 

modal yang terintegrasi dapat memicu turunya harga saham, sehingga investor 

harus bisa memeperkirakan resiko berdasarkan tingkat pengembalian yang 

diharpkan”.  

Banyak penelitian yang dilakukan mengenai integrasi pasar modal dunia, 

diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Drimbetas (2010) dengan judul 

penelitian “Volatility Linkages among India, Hongkong, and Singapore Stock 

Markets” dengan hasil penelitian semua pasar diperiksa sangat terintegrasi, 

bereaksi informasi umum yang sebagian besar berasal dari pasar Amerika 

Serikat selanjutnya, hasil menunjukan bahwa pasar hongkong yang paling efisien 

kemudian diikuti oleh pasar india dan Singapura. Integrasi pasar modal juga 

mempunyai manfaat diantaranya dapat membantu investor untuk membeli 

saham diharga yang terbaik. Dan hal ini juga akan membantu pengembangan 

pasar modal dari segi masuknya modal asing yang membantu tambahan modal 

bagi perusahaan – perusahaan yang terkait. Jadi dapat disimpulkan ketika 

adanya kebebasan melakukan investasi diberbagai Negara. Maka pasar modal 

disuatu Negara akan mempunyai hubungan yang kuat dengan pasar modal di 

Negara lain yang terkait. Hal ini juga didukung dengan hasil yang dilakukan oleh 

penelitian terdahulu tentang integrasi pasar modal.     

 

2.1.4 Indeks Harga Saham Gabungan IHSG 

Indeks Harga saham Gabungan merupakan suatu nilai atau acuan yang 

digunakan  untuk mengukur kondisi kinerja saham yang tercatat di bursa efek 

Indonesia. IHSG diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983 sebagai 

indikator atau acuan pergerakan saham yang terjadi di bursa efek. Perhitungan 

IHSG menggunakan semua perusahaan yang tercatat di bursa efek Indonesia 



15 
 

 

(Andiyasaa, 2014). Ada 2 metode dalam perhitungan IHSG (Ang,1997 dalam 

Witjaksono, 2010) :  

1. Metode rata-rata (Average Method) 

Metode yang menggunakan harga saham-saham yang masuk dalam 

indeks tersebut dijumlah kemudian dibagi dengan satu factor pembagi 

IHSG  = ∑PS / Divisor 

Keterangan : 

IHSG  = Indeks Harga Saham Gabungan 

∑PS   = Total harga saham 

Divisor  = Harga dasar saham 

2. Metode rata-rata tertimbang (Weighted AverageMethod) 

Metode yang menggunakan bobot dalm perhitungan indeks disamping 

harga pasar saham-saham yang tercatat dan harga dasar saham yang 

dilakukan dalam perhitungan indeks pada mumumnya adalah jumlah saham 

yang dikeluarkan 

Ada 2 metode untunk menghitung jumlah rata-rata tertimbang 

1) Pasche 

Metode ini membandingkan kapitalisasi pasar seluruh saham dengan nilai 

dasar didalam sebuah indeks. Jadi semakin besar kapitalisasi suatu saham 

maka akan semakin berpengaruh terhadap perubahan harga pada saham 

yang bersangkutan. 

Indeks =
∑         

∑          
 

Keterangan: 

Ps   = Harga saham sekarang 

SS   = Jumlah  saham yang beredar 

Pbase = Harga dasar saham 
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2) Laspreyes 

Metode ini menggunakan jumlah saham yang dikeluarkan pada hari 

dasar dan tidak berubah selamanya walaupun ada pengeluaran saham baru. 

Indeks =
∑         

∑          
 

Keterangan: 

Ps   = Harga saham sekarang 

SS   = Jumlah  saham awal 

Pbase  = Harga dasar saham 

Jadi Indeks Harga Saham Gabungan mencerminkan kondisi 

perekonomian di Indonesia. Ketika perekonomian di Indonesia mengalami 

penurunan maka akan terkoreksi oleh IHSG. Dan hal ini digunakan oleh para 

investor sebagai patokan untuk melihat kondisi perekonomian di suatu 

Negara sebagai keputusan untuk melakukan keputusan investasi. 

 

2.1.5 Harga Emas Dunia 

 Harga emas yang dijakdikan patokan di seluruh dunia adalah standart 

emas di London yang disebut dengan London Gold Fixing. System ini 

menentukan harga emas dua kali sehari dengan cara lelang diantara kelima 

member yang terdiri dari : Bank of Nova Scottia, Barclays Capital, Deutche Bank, 

HSBC, Societe Generale. Setelah mendapatkan suatu harga tertentu ke lima 

anggota ini mengabarkan kepada dealer. Dan dealer inilah yang berhubungan 

langsung dengan pembeli sebenarnya. Dan dari sinlah harga emas terbentuk 

berdasarkan permintaan dan penawaran. Apabila permintaan lebih banyak dari 

pada penawaran maka harga emas akan naik, begitu pula sebaliknya 

(Witjaksono, 2010). Penentuan harga emas dilakukan dua kali sehari pada pukul 

10.30 (harga emas Gold A.M) dan pada pukul 15.00 (harga emas Gold P.M). 
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penentuan harga emas menggunakan mata uang Dollar Amerika Serika, 

Poundsterling Inggris, dan Euro. Dan pada umumnya Gold P.M dianggap 

sebagai harga penutupan pada hari perdagangan dan digunakan sebagai 

patokan harga emas diseluruh dunia (Andiyasa, 2014). 

 

2.1.6 Harga Minyak Dunia 

 Terdapat 2 harga minya dunia yang dijdikan patokan dunia yaitu minyak 

Brend dan West Texas Intermediate (WTI). Minyak Brent merupakan harga 

minyak yang dijadikan patokan dunia. Minyak ini berasal dari pertambangan laut 

utara yang dibuka pada tahun 1970 yang terletak pada pantai Norway dan 

Scotland. Harga minyak brent dijadikan harga patokan mulai tahun 1971 untuk 

40% dari tingkatan minyak diseluruh dunia, terutama untuk minyak Rusia-Ural 

(Andiyasa, 2014). Sejak tahun 2007 produksi minyak di laut utara kususnya 

minyak brent mengalami pelemahan. Karena itu WTI dijadikan salah satu harga 

patokan minyak dunia selain minyak Brent. Minyak yang diperdagangakan di 

West Texas Intermediate merupakan minyak mentah yang berkualitas tinggi. 

minyak WTI memiliki kadar belerang yang rendah sehingga bagus untuk 

digunakan bahan bakar (Witjaksono, 2010).  

 

2.1.7 Nilai Tukar Mata Uang (Kurs) 

  Nilai tukar mata uang atau kurs merupakan perbandingan nilai atau 

harga antara nilai mata uang suatu Negara dengan Negara lain. Sedangkan 

menurut Andiyasa (2014), Nilai tukar rupiah atau kurs merupakan perbanddingan 

nilai mata uang rupiah atau harga mata uang rupiah dengan nilai atau harga 

mata uang lain. Menurut Dornbusch dan Fischer (2004) dalam Andiyasa (2014), 

terdapat 4 jenis transaksi nilai tukar mata uang yaitu : 
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1. Selling Rate (kurs jual) : kurs yang sudah ditentukan oleh suatau bank 

dengan tujuan untuk penjualan valuta asing tertentu. 

2. Middle Rate (kurs tengah) : merupakan nilai mata uang antara kurs jual 

dan kurs beli valuta asing terhadap mata uang nasional dan ditetapkan 

oleh bank sentral. 

3. Buying Rate (kurs beli) : kurs yang sudah ditentukan suatu bank dengan 

tujuan untuk pembelian valuta asing tertentu. 

4. Flate Rate (kurs flat) : kurs yang berlaku dalam transaksi jual beli 

dibank, dimana dalam kurs tersebut sudah diperhitungkan biaya-biaya 

lainnya. 

Nilai tukar kurs mata uang suatu Negara menggambarkan kondisi 

perekonomian suatau Negara. Berubahnya nilai tukar mata uang terjadi karena 

adanya faktor permintaan dan penawaran. Ketika nilai tukar kurs rupiah 

terdepresiasi oleh mata uang luar negri maka hal ini menggambarkan  kondisi 

perekonomian di Indonesia sedang melemah. Dan melemahnya perekonomian 

dapat menurunkan Indeks harga saham. 

 

2.1.8  Indeks Dow Jones 

Indeks Dow Jones merupakan salah satu indeks utama di Amerika 

Serikat. Indeks ini mempersentasikan dari kegiatan perekonomian di Amerika 

Serikat. Indeks ini dapat menggambarkan mengenai kondisi perekonomian di 

Amerika. Perusahaan yang tercatan di Indeks Dow Jones merupakan perusahan 

besar yang beroprasi secara global (Witjaksono, 2010). Rata-rata  industri Dow 

Jones (Dow Jones Industrial Average – DJIA) adalah 30 perusahaan “blu chip” 

yang dihitung sejak tahun 1896. Awalnya DJIA dihitung dengan rata-rata 

sederhana atas saham yang ada didalam indeks. Jika terdapat 30 saham di 

dalam indeks maka harganya dijumlah dan dibagi 30. Persentase perubahan 
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DJIA menunjukan persentase perubahan harga rata-rata dari ke 30 saham yang 

tercatat di Indeks Dow Jones (Marcus,dkk 2006 dalam Andiyasa, 2010). Dengan 

rata-rata indeks terbesar didunia maka pergerakan indeks Dow Jones dapat 

mempengaruhi indeks harga saham global seperti Indonesia. 

 

2.1.9 Indeks Nikkei 225 

 Indeks Nikkei 225 merupakan Indeks terbersar di bursa efek Tokyo. Sejak 

tahun 7 September 1950 indeks ini dihitung harian oleh Nihon Keizai Shimbun 

(Nikkei). Metode perhitungan menggunakan perhitungan harga rata-rata (dalam 

yen). Saham yang ada pada Indeks Nikkei 225 merupakan saham yang paling 

aktif diperdagangkan di Bursa Efek Tokyo (Andiyasa, 2014). Indeks Nikkei 225 

dijadikan acuan investor yang akan berinvestasi di pasar modal Tokyo. Indeks ini 

mencerminkan kondisi perekonomian di Jepang. Jadi ketika perekonomian 

dijepang terjadi perubahan maka akan dikoreksi oleh Indeks Nikkei 225.  

 

2.1.10  Indeks Shanghai Stock Exchange 

  Shanghai Stock Exchange (SSE) adalah indeks statistik otoritatif yang 

banyak dijadikan patokan investor di dalam negri maupun di luar negri untuk 

mengukur kinerja pasar modal China. SSE terdiri dari 75 indeks termasuk 69 

indeks saham, 5 indeks obligasi, dan satu indeks dana yang meliputi beberapa 

seri seperti ukuran pasar, sektor gaya, strategi yang terus menerus ditingkatkan. 

Indeks SSE diterbitkan pada tanggal 15 Juli 1991. Indeks SSE digunakan untuk 

mengukur pasar modal Shanghai yang dapat menggambarkan kinerja dan 

pergerakan perusahaan dari berbagai sektor. Jadi indeks ini digunakan sebagai 

acuan investor yang akan berinvestasi dipasar modal China (Andiyasa, 2014). 
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2.1.11 Indeks Strait Time Indeks (STI) 

 The Strait Time Index (STI) Merupakan indek utama di singapura yang 

menggantikan Strait Time Industrial Indeks (STII), dan mulai difungsikan pada 

tanggal 31 Agustus 1998. Strait Time Indeks terdiri dari 50 saham yang terdaftar 

di Bursa Efek Singapura Trading Limited , yang sebelumnya dikenal sebagai 

bursa efek singapura. Dan sekarang telah menjadi salah satu bursa utama di 

singapura dengan 40% dari kapitalisasi pasar yang berasal dari perusahaan 

asing (Drimbetas, dkk, 2010). Strait Time Indeks mencerminkan kondisi 

perekonomian di Singapura khususnya pasar modal. STI dijadikan acuan 

investor yang akan menanamkan modalnya di bursa efek Singapura.  

 

2.2 Hubungan Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu dapat di jelaskan 

mengenai pengaruh variable dependen terhadap variable independen. Hal ini 

dapat memberikan gambaran tentang pengaruh makroekonomi yang 

mencangkup harga emas dunia, harga minyak dunia, kurs valuta asing dan 

indeks harga saham tujuan ekspor yang mencangkup indeks Dow Jones, indeks 

Nikkei 225, indeks Sanghai Stock Exchange, Indeks Strai Time terhadap Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG). 

 

2.2.1  Hubungan Harga Emas Dunia Terhadap IHSG 

Emas digunakan sebagai standart nilai yang masih dianggap sebagai 

penyimpanan nilai kekayaan dan diterima secara universal. Selain ituseseorang 

berkeyakinan bahwa emas dapat memberikan perlindungan, sebagai lindung 

nilai atau save haven. Perlindungan nilai dilakukan terhadap resiko yang 

meningkat di pasar modal (Singh, 2014). Seperti yang diungkapkan oleh Dermot 

(2010) dalam Qaisar dkk (2015) “emas berbeda dengan asset lainya, dalam hal 
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ini emas  bereaksi positif terhadap pasar saham yang terkena guncangan”. 

Harga emas merupakan alternatif investasi bagi investor ketika pasar saham 

terkena guncangan. Ketika di pasar saham mengalami penurunan investor lebih 

memilih berinvestasi di emas karena memiliki resiko yang rendah dibandingkan 

dengan pasar saham. Seperti yang diungkapkan oleh Mansor (2011) dalam 

Qisar dkk (2015) “dalam sejarah menunjukan bahwa tren harga emas selalu jauh 

lebih tinggi dibandingkan pasar saham yang mengalami penurunan”. 

Jadi ketika harga emas naik maka investor cenderung menanamkan 

modalnya di emas dari pada di pasar saham yang memiliki resiko lebih tinggi. 

Dan arus modal keluar ini yang menyebabkan terjadinya perubahan Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG). Hal ini juga diperkuat oleh hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Singh (2014) dengan judul “Emperical Relationship Between 

Selected India Stock Market” dengan hasil penelitian bahwa harga emas 

digunakan sebagai alternatif terbaik untuk investasi yang menghambat harga 

saham dari pasar saham. Dan juga didukung oleh penelitian Qaisar, (2015) 

dengan judul “Long Run Relationship and Short Term Casual Dinamic Linkages 

between Indian Stock Market and Gold Price” yang mendapatkan hasil 

penelitian, berpengaruh jangka pendek hubungan dinamis duarah antara harga 

emas dan harga saham.      

 

2.2.2 Hubungan Harga minyak Dunia Terhadap IHSG 

Minyak yang dijadikan tolak ukur penelitian ini adalah minyak brent blend. 

Brent blend merupakan kombinasi dari minyak mentah dari 15 ladang minyak 

yang berbeda dilaut utara. Minyak brend memiliki kandungan yang ringan dan 

manis sehingga baik untuk membuat bensin dan juga minyak brend dijadikan 

patokan global. Naik turunnya harga minyak dipengaruhi oleh sisi penawaran 

dan permintaan. Naik turunya harga minyak akan berpengaruh terhadap kinerja 
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perusahaan yang bergerak dibidang tambang. Perubahan harga minyak akan 

berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi dan selanjutnya akan mempengaruhi 

perubahan harga saham (Nguyen, 2011). 

Ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan maka akan direspon oleh 

naiknya harga saham perusahaan tambang. Perusahaan tambang yang terctat di 

IHSG mencapai 7,73% dari kesuluruhan perusahaan yang tercatat di  Bursa Efek 

Indonesia. Pengaruh hubungan harga minyak dunia terhdap IHSG diperkuat oleh 

penilitian yang dilakukan oleh Hayo dan Kutan (2004) dalam penelitian yang 

berjudul “The Impact of News, Oil Prices, and Global Market Developments on 

Russian Financial Markets”, dengan hasil penelitian bahwa pasar modal di rusia 

sangat sensitif dengan perubaha harga minyak dunia. Dan juga penelitian yang 

dilakukan oleh  Nguyen,dkk (2011) dengan judul “Futher Evidence on the 

Responses of Stock Prices in GCC Countries to Oil Price Shocks” menemukan 

hasil bahwa terdapat hubungan jangka pendek yang positif atara harga minyak 

dan harga saham di negara GCC. sedangkan untuk Bahrain menemukan 

hubungan jangka panjang yang positif. 

 

2.2.3 Hubungan Kurs Terhadap IHSG 

Kurs mata uang asing mengalami perubahan secara terus menerus pada 

setiap periodenya dan tidak stabil. Perubahan nilai mata uang dipengaruhi 

karena adanya perubahan permintaan dan penawaran atas satu nilai mata uang 

asing dari waktu ke waktu. Perubahan nilai tukar mempengaruhi daya saing 

internasional dan neraca perdagangan yang berdampak terhadap pendapatan rill 

dan output (Dornbusch dan Fischer, 1980 dalam Cipollini dkk, 2008). Perubahan 

pendapatan dan output  akan berpengaruh terhadap keputusan investasi dan 

konsumsi saat ini. 
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Selain itu dapat dilahat dari segi aktivitas perusahaan di Indonesia masih 

banyak perusahaan yang bahan bakunya impor dari luar negri. Dan 

perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh nilai tukar. Ketika nilai rupiah 

terdepresiasi maka harga bahan baku yang diimpor akan mahal yang akan 

mempengaruhi kenaikan bahan baku produksi dan akan mengurangi keuntungan 

perusahaan. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya penurunan harga saham 

yang selanjutnya akan menurunkan Indeks Harga Saham Gabungan. Hal ini juga 

diperkuat oleh Tsai (2012) dengan judul penelitian “The reliationship between 

stock price index and exchange rate in Asia market : A quantile regression 

approach” yang memperoleh hasil penelitian bahwa terdapat hubungan negatif 

antara nilai tukar terhadap indeks harga saham. 

 

2.1.4 Hubungan Indeks Harga Saham Tujuan Ekspor Indonesia Terhadap 

IHSG 

Perdagangan internasional terjadi terutama disebabkan karena 

perbedaan harga disetiap masing-masing Negara. Perbedaan harga ini terjadi 

karena perbedaan biaya produksi di setiap Negara. Menurut teori dukungan 

Heckscher-Ohlin mengungkapkan ”bahwa suatau Negara yang memiliki pasokan 

barang yang berlimpah akan mengakibatkan harga barang yang lebih murah 

dengan biaya produksi yang lebih rendah yang memungkinkan barang tersubut 

dijual lebih murah di pasar internasional. Ketika Negara-negara ini melakukan 

perdagangan internasional maka masing-masing akan memperoleh harga yang 

lebih rendah untuk barang-barang dengan faktor produksi yang relatif langka di 

Negara meraka sendiri dan keduanya akan memperoleh keuntungan dari 

transaksi” Ball (2014). 

Kenaikan atau penurunan ekspor akan berpengaruh terhadap 

pendapatan perdagangan internasional. Selain mempengaruhi pendapatan 
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Negara, naik turunya ekspor juga dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan 

yang aktif dalam melakukan ekspor yang selanjutnya akan akan direspon 

investor sebagai informasi keputusan membeli atau menjual saham. Aksi jual 

dan beli ini dapat berpengaruh terhadap perubahan harga saham. Indonesia 

merupakan salah satu negara yang aktif melakukan kegiatan  ekspor.  Negara 

tujuan ekspor terbesar di Indonesia selama periode tahun 2009 samapai 2014 

adalah Singapura, Jepang, Amerika Serikat dan China (bi.go.id,diolah 2015). 

Ketika kondisi perekonomian negara tujuan ekspor Indonesia mengalami 

perubahan maka akan berpengaruh terhadap permintaan ekspor dan selanjutnya 

akan menurunkan pendapatan perusahaan yang mengekspor barang 

produksinya. Dan hal ini dapat mempengaruhi perubahan Indeks Harga Saham 

Gabungan. Kondisi perekonomian suatu negara dapat dilihat dari Indeks harga 

saham di negara tersebut. Indeks Negara tujuan ekspor Indonesia sebagai 

berikut : 

 

4.1.2.1 Hubungan Indeks Dow Jones terhadap IHSG 

Indeks Dow Jones merupakan  rata-rata indeks saham terbesar di dunia. 

Oleh karena itu pergerakan Indeks Dow Jones Dapat mempengaruhi seluruh 

indeks saham di dunia termasuk IHSG (Andiyasa, 2014). Ketika indeks Dow 

Jones mengalami penurunan yang menandakan memburuknya perekonomian di 

Amerika Serikat, hal ini dapat berpengaruh terhadap menurunnya permintaan 

ekspor kepada Indonesia. Menurunnya permintaan ekspor dapat mempengaruhi 

perubahan Indeks Harga Saham Gabungan dari segi menurunya pendapatan 

perusahaan yang aktif melakukan kegiatan ekspor. Jadi ketika indeks Dow Jones 

yang menggambarkan kondisi perekonomian Amerika Serikat mengalami 

perubahan hal ini dapat mempengaruhi pasar modal di Indonesia dengan IHSG 

sebagai acuannya. Hubungan antara indeks Dow Jones dengan IHSG diperkuat  
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penelitian yang dilakukan oleh Witjaksono (2010), dengan hasil penelitian bahwa 

indeks Dow Jones berhubungan positif dengan IHSG. 

 

2.1.4.2 Hubungan Indeks Nikkei 225 terhadap IHSG 

Indeks Nikkei 225 mencerminkan kondisi perekonomian di Jepang. 

Perusahan yang tercatat di Indeks Nikkei 225 merupakan perusahaan besar 

yang beroprasi secara global termasuk di Indonesia.Ketika kondisi perekonomian 

di Jepang membaik sebagai salah satu Negara tujuan ekspor Indonesia. Dengan 

membaiknya pertumbuhan ekonomi Jepang dapat membantu mendorong 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui kegiatan ekspornya maaupun aliran 

modal masuk dari investasi langsung dan pasar modal (Sunariyah, 2006 dalam 

Witjaksono, 2010). Selain Jepang merupakan Negara tujuan utama Indonesia, 

pasar modal dunia telah terintegrasi karena adanya kebebasan melakukan 

transaksi dan aliran modal di setiap Negara. Seperti yang di ungkapkan oleh 

Samsul (2008) dalam Witjaksono (2010), bahwa pergerakan dan perubahan 

indeks pasar saham di suatau Negara dapat dipengaruhi oleh indeks-indeks 

pasar modal dunia. Hal ini disebabkan adanya kebebasan aliran perdagangan, 

informasi, dan deregulasi peraturan pasar modal yang menyebabkan investor 

dengan mudah untuk berinvestasi di pasar modal suatu Negara. Jadi pergerakan 

Indeks Nikkei 225 dapat memepengaruhi perubahan Indeks Harga Saham 

Gabungan. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Witjaksono (2010), dengan hasil penelitian bahwa Indeks Nikkei 225 

berpengaruh positif terhadap IHSG. 

 

2.1.4.3 Hubungan Indeks Shanghai Stock Exchange (SSE) terhadap IHSG 

Indeks SSE digunakan untuk mengukur kondisi perekonomian di china.  

Dalam dekade 10 tahun terkhir perdagangn antara Negara china dengan 
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Indonesia sangat meningkat kususnya dari segi permintaan ekspor Negara 

China. Dan China merupakan salah satu Negara tujuan ekspor terbesar 

Indonesia selama 10 tahun terakhir ini. Ketika di China terjadi perubahan kondisi 

perekonomian maka akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di 

Indonesia dari segi permintaan ekspor maupun aliran modal asing. Menurunya 

permintaan ekspor dan keluarnya modal asing dapat menurunkan kinerja 

perusahan-perusahaan di Indonesia dan dapat menurunkan harga saham. Hal ini 

juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Marjohan (2015) dengan judul 

“Effect of Stock Price Index in Global Stock against Composite Stock Price Index 

(CSPI) Study on the Indonesia Stock Exchange“ dengan hasil penelitian bahwa 

indeks Dow Jones, indeks Nikkei225, indeks Hang Seng dan Indeks Shanghai 

berpengaruh signifikan terhadap Indonesia Stock Exchange. Jadi ketika Indeks 

SSE yang mencerminkan kondisi perekonomian di China mengalami  perubahan, 

maka dapat mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Hal ini juga 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Andiyasa (2014), dengan hasil 

penelitian bahwa indeks Shanghai Stock Exschange berpengaruh positif 

terhadap IHSG.  

 

2.1.4.4 Hubungan Strait Time Indeks (STI) terhadap IHSG 

Negara Singapura juga merupakan tujuan ekspor terbesar bagi 

Indonesia. Perubahan perekonomian dinegara Singapura akan menyababkan 

perubahan perekonomian di Indonesia dari segi permintaan ekspor maupun arus 

modal asing. Berubahnya ekspor dan arus modal dapat menurunkan kinerja 

perusahaan dan akan menurunkan harga saham yang selanjutnya dapat 

menurunkan IHSG. Integrasi pasar modal dan hubungan antara pasar modal 

juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Drimbetas dkk (2010) dengan judul 

“Volatility Linkages among India, Hongkong dan Singapore Stock Market” 
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dengan hasil penelitian bahwa pasar modal di empat negara ini saling 

berhubungan bereaksi informasi umum yang sebagian besar berasal dari pasar 

Amerika Serikat. Selanjutnya hasil menunjukan bahwa pasar hongkong yang 

paling efisien, diikuti oleh pasar india dan singapura. Jadi ketika Indeks STI yang 

mencerminkan kondisi perekonomian di Singapura terjadi perubahan maka akan 

berpengaruh terhadap kondisi pasar modal di Indonesia. Karena selain 

dipengaruhi oleh permintaan ekspor, pasar modal dunia sudah terintegrasi yang 

diakibatkan oleh keluar masuknya modal asing dan bebasnya informasi yang 

didapatkan investor diberbagai Negara. 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Dibawah ini disajikan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai 

refrensi penelitian ini : 

Penelitian Drimbetas,dkk (2010) mengenai hubungan volatilitas antara 

tiga bursa pasar saham di Asia, yaitu India, Singapura dan Hong Kong, selama 

periode Juli 1997 sampai Oktober 2005. Dengan menggunakan model GARCH 

multivariat untuk mengidentifikasi sumber dan besarnya spillovers. Variabel yang 

digunakan Pasar India, Hongkong dan Singapura. Dengan  hasil penelitian yang 

menunjukan bahwa semua pasar diperiksa sangat terintegrasi, bereaksi 

informasi umum yang sebagian besar berasal dari pasar Amerika Serikat 

Selanjutnya, Hasil menunjukan bahwa pasar Hongkong yang paling efisien dan 

diikuti oleh pasar India dan Singapura. 

Penelitian Du dan Hu (2012) membahas apakah volatilitas valuta asing 

berpengaruh kepada faktor harga di pasar saham AS. Dengan menggunakan 

metodologi regresi cross-sectional serta pendekatan regresi data time-series dan 

variabel yang digunakan adalah Kurs valuta asing dan Pasar Saham AS. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa volatilitas valuta asing tidak berhubungan dengan 

pasar saham. 

Penelitian Nguyen, dkk (2011) menganalisis hubungan jangka pendek 

dan jangka panjang  antara harga minyak dan pasar saham di negara-negara 

GCC. Metodologi yang digunakan adalah cointegrationtests, long-term causality 

test, Vector Error Correction Model (VECM). Variabel yang digunakan adalah 

harga minyak dunia, pasar saham, Bahrain, Quait, Omar, Qatar, Saudi, UAE, 

MSCI. Berdasarkan analisis jangka pendek, hubungan positif yang kuat yang 

ditemukan di Qatar, UEA, dan Arab Saudi. Hasilnya menunjukan bahwa ketika 

ada hubungan kausalitas, umumnya berlangsung dari harga minyak ke pasar 

saham. Analisis jangka panjang menunjukkan bahwa kecuali untuk Bahrain, tidak 

ada hubungan jangka panjang antara pasar minyak dan saham di negara-negara 

GCC. Untuk Bahrain, menemukan hubungan jangka panjang yang positif, 

khususnya pasar saham dipengaruhi harga minyak. 

Penelitian Gay, (2008) dengan tujuan untuk menyelidiki hubungan waktu-

seri antara indeks pasar saham dan variabel ekonomi makro, nilai tukar dan 

harga minyak untuk Brasil, Rusia, India, dan China (BRIC)  dengan 

menggunakan model ARIMA Box-Jenkins. Variabel yang dingunakan adalah 

ekonomi makro, nilai tukar dan harga minyak untuk Brasil, Rusia, India, dan 

China (BRIC). Menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan yang 

ditemukan antara nilai tukar masing-masing dan harga minyak pada indeks pasar 

saham dari kedua negara BRIC, ini mungkin karena pengaruh faktor makro 

ekonomi domestik dan Internasional terhadap return pasar saham. 

Penelitian Beer (2008) meneliti hubungan antara harga saham dan nilai 

tukar untuk dua kelompok negara : negara berkembang dan negara maju. 

Penelitian ini menggunakan kerangka Exponentional umum Autoregressive 

Conditiona dan Heteroskedastisitas (EGARCH). Variable yang digunakan harga 
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saham dan nilai tukar menggunakan EGARCH untuk sembilan negara: AS, 

Kanada, Inggris dan Jepang dan lima negara Berkembang Asia: Hong-Kong, 

Singapura, Korea Selatan dan India. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

beberapa variabel berpengauh signifikan positif dari pasar valuta asing ke pasar 

saham untuk Kanada, Jepang, Amerika Serikat dan India. Temuan juga 

menunjukkan untuk negara-negara maju, tidak ada hubungan volatilitas di pasar 

saham dan pasar valas. Untuk negara berkembang, temuan menunjukkan 

sebaliknya. 

Penelitian Ozcan, (2012) membahas tentang hubungan antara variabel 

ekonomi makro dan Istanbul Stock Exchange (ISE). Metode yang digunakan 

adalah uji kointegrasi johansen digunakan untuk menentukan dampak dari 

variabel makroekonomi terhadap indeks ISE. Variable yang digunakan adalah 

variabel makroekonomi yang meliputi suku bunga, indeks harga konsumen, 

jumlah uang beredar, nilai tukar, harga emas, harga minyak, defisit transaksi 

berjalan dan volume ekspor. Hasil kointegrasi johansen menunjukkan bahwa 

variabel makroekonomi menunjukkan hubungan ekuilibrium jangka panjang 

dengan indeks industri ISE. 

Penelitian  Sulong (2011) menyelidiki interaksi antara harga saham dan 

variabel ekonomi makro di negara-negara Asia (Malaysia, Indonesia, Thailand, 

Singapura, Cina, India,Korea Selatan, Jepang dan Taiwan) dengan mengacu 

pada pasar Amerika Serikat sebagai patokan untuk melihat sensitivitas dan 

interdependacy dari pasar saham ke Asia negara dan variabel makroekonomi 

lainnya. Metodologi yang digunakan adalah kointegrasi, Vector Error Correction 

Model (VECM), dan Analisis Sensitivitas untuk menentukan interaksi antara 

variabel. Variabel yang digunakan : seperti CPI, GDP, jumlah uang beredar, nilai 

tukar, suku bunga dan harga gas minyak untuk pasar Asia seperti Cina, India, 

Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand dan Amerika 
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Serikat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pasar saham Malaysia lebih 

terintegrasi dengan negara-negara Asia setelah krisis keuangan tahun 1997. 

Selain itu hanya harga saham dan nilai tukar negara-negara Asia lainnya yang 

memiliki dampak yang paling besar ke pasar saham. 

Penelitian Tsai, 2012 membahas tentang hubungan antara indeks harga 

saham dan nilai tukar dengan menggunakan metode kuadrat kecil. Variabel yang 

digunakan adalah harga saham sebagai variabel penjelas, dan nilai tukar 

sebagai variabel dependen. bursa saham dan valuta asing di enam negara Asia 

(Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, dan Taiwan). Hasil 

menunjukkan pola yang menarik dalam hubungan kedua pasar ini di Asia, yang 

menunjukkan bahwa hubungan negatif antara saham dan pasar valuta asing 

lebih jelas ketika nilai tukar yang sangat tinggi atau rendah. 

Penelitian Singh (2014) menyampaikan hubungan antara variabel 

ekonomi makro dan pasar saham India. Metode yang digunakan adalah Granger 

kausalitas. Variabel yang dijelaskan dalam penelitian ini meliputi harga 

penutupan rata-rata bulanan dari BSE 100 dan CNX 100 sedangkan variabel 

penjelas yang Indeks Produksi Industri (IIP), Indeks Harga Grosir (WPI), Uang 

Beredar (M3), Bunga (IR), Defisit Perdagangan (TD), Kelembagaan Investasi 

Asing (FII), kurs (ER), Harga Minyak Mentah (CP) dan Harga Emas (GP). Hasil 

empiris menunjukkan dampak yang signifikan dari  variabel ekonomi makro di 

pasar saham India. Jadi modal asing memiliki dampak signifikan positif pada 

pasar saham. Harga emas digunakan sebagai alternatif terbaik untuk investasi 

yang menghambat harga saham. Ada hubungan kausal dari FII ke pasar saham. 

Selain ini,tidak ada hubungan kausal antara variabel-variabel. Dengan demikian, 

setiap gerakan dalam nilai investasi asing memiliki pengaruh pada pasar saham. 

Nilai tukar berdampak negatif pada pasar saham. Dengan penguatan dolar, mata 

uang India terdepresiasi di pasar Internasional. Pasar saham menurun karena 
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penurunan nilai rupee terhadap dolar AS. Apresiasi nilai rupee India sehubungan 

dengan Dolar AS perlu meningkatkan sehingga memudahkan bullish trend di 

pasar. 

Penelitian Qaisar,dkk (2015) meneliti hubungan jangka panjang dan 

jangka pendek antara harga emas dan indeks pasar saham India (BSE Sensex). 

Penelitian ini menerapkan augmented dickey-fuller unit root test, uji kointegrasi 

johansen dan granger kausalitastes. Variable yang digunakan adalah harga 

emas dan Indeks pasar saham Mumbai BSE sensex pada periode Agustus 2006 

hingga Mei 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua seri terintegrasi. 

Tidak ada hubungan jangka panjang antara harga emas dan indeks pasar saham 

Sensex BSE. Namun, hasil causalitas granger memberikan bukti hubungan 

jangka pendek dinamis dua arah antara harga emas dan BSE sensex. 

 

Tabel 2. 1 : Review Penelitian Terdahulu 

 No Judul Dan 

Penulis 

Tujuan Variable Dan 

Metode 

Hasil Penelitian 

1 Nikolas 

Sarrianidis, 

George 

Kenteos, 

Evangelos 

Drimbetas. 

2010. Volatility 

Linkages 

Among India, 

Hongkong and 

Singapore 

Stock Markets 

Menganalisis 

hubungan 

volatilitas 

antara tiga 

bursa pasar 

saham di asia, 

yaitu india, 

Singapura dan 

Hongkong, 

selama 

periode juli 

1997 sampai 

oktober 

2005 

 

 

 

 

 

 

Metodologi : 

Garch . 

Variabel: 

-pasar india         

pasar 

Hongkong 

pasar 

Singapura 

Menunjukan bahwa semua 

pasar diperiksa sangat 

terintegrasi, bereaksi 

informasi umum yang 

sebagian besar berasal 

dari pasar amerika serikat 

Selanjutnya, hasil 

menunjukan bahwa pasar 

Hongkong yang paling 

efisien, diikuti oleh pasar 

india dan Singapura. 
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 No Judul Dan 

Penulis 

Tujuan Variable Dan 

Metode 

Hasil Penelitian 

2 Ding Du, Ou 

Hu. 2012. 

Foreign 

Exchange 

Volatility And 

Stock Returns 

Makalah ini 

membahas 

apakah 

volatilitas 

valuta asing 

berpengaruh 

kepada 

FaKtor harga 

di pasar 

saham AS 

Metodologi : 

-regresi cross 

sectional 

-regresi time 

series. 

 

Variabel : 

-(y)kurs valuta 

asing 

-(x)pasar saham 

AS 

 

Makalah ini menunjukkan 

bahwa 

volatilitas valuta asing 

tidak berpengaruh 

terhadap harga saham. 

3 Mohamed El 

Hedi Arouria, 

Mondher 

Bellalahb, 

Duc Khuong 

Nguyen. 2011. 

Further 

Evidence On 

The 

Responses Of 

Stock Prices 

In GCC 

Countries To 

Oil Price 

Shocks 

Makalah ini 

bertujuan 

untuk 

menyelidiki 

apakah 

hubungan 

jangka pendek 

dan jangka 

panjang ada 

antara harga 

minyak dan 

pasar saham 

di negara-

negara GCC 

Metodologi : 

-cointegration 

tests, 

-long-term 

causality test 

-vector error 

Correction 

model (vECM). 

Variabel : 

-(y)harga 

minyak dunia 

Variabel (x) 

-pasar saham 

Bahrain 

-pasar saham 

Quait 

-pasar saham 

Omar 

-pasar saham 

Qatar 

-pasar saham 

Arab Saudi 

-pasar saham 

UAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan analisis 

jangka pendek, hubungan 

positif yang kuat yang 

ditemukan di Qatar, UEA, 

dan Arab Saudi.hasilnya 

menunjukan bahwa dalam 

uji kausalitas, terdapat 

hubungan harga minyak 

ke pasar saham. Analisis 

jangka panjang 

menunjukkan bahwa 

kecuali untuk Bahrain, 

tidak ada hubungan 

jangka panjang antara 

pasar minyak dan saham 

di negara-negara GCC. 

Untuk Bahrain,  

menemukan hubungan 

jangka panjang yang 

positif dan, khususnya, 

pasar saham dipengaruhi 

harga minyak. 
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 No Judul Dan 

Penulis 

Tujuan Variable Dan 

Metode 

Hasil Penelitian 

4. Robert D. 

Gay, Jr Nova 

Southeastern 

University, 

2008. 

Effect Of 

Macroeconomi

c Variables 

On Stock 

Market 

Returns 

For Four 

Emerging 

Economies: 

Brazil, Russia, 

India, And 

China 

Tujuan dari 

penelitian ini 

adalah untuk 

menyelidiki 

hubungan 

waktu-seri 

antara harga 

indeks pasar 

saham dan 

variabe 

lekonomi 

makronilai 

tukar dan 

harga minyak 

untuk brasil, 

rusia, india, 

dan china 

(BRIC) 

Metodologi: 

Modelarima 

box-jenkins. 

Variabel: 

-nilai tukar 

-harga minyak 

untuk Brasil, 

Rusia, India, 

dan 

China(BRIC) 

Tidak ada hubungan yang 

signifikan yang ditemukan 

antara nilai tukar masing-

masing dan harga minyak 

pada harga indeks pasar 

saham dari kedua negara 

BRIC, ini mungkin karena 

pengaruh faktor makro 

ekonomi domestik dan 

internasional terhadap 

return pasar saham. 

5. F Beer,F 

Habein An 

Assessment 

Of The Stock 

Market ,2008. 

And Exchange 

Rate 

Dynamics 

In 

Industrialized 

And Emerging 

Markets. 

Makalah ini 

bertujuan 

untuk 

mengeksplora

si hubungan 

antara harga 

saham dan 

nilai tukar 

untuk dua 

kelompok 

negara: 

negara 

berkembang 

dan Negara 

maju 

Metodoligi : 

-autoregressive 

-conditional 

heteroskedastisi

tas(egarch). 

Variabel : 

Harga saham 

dan nilai tukar 

sembilan 

negara: AS, 

Kanada, Inggris 

dan Jepang dan 

lima negara 

berkembang 

asia: Hong-

kong, 

Singapura, 

Korea selatan-, 

India dan 

Filipina 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  

berpengaruh signifikan 

positif dari pasar valuta 

asing ke pasar saham ada 

untuk Kanada, Jepang, 

Amerika Serikat dan India. 

Temuan juga 

menunjukkan untuk 

negara-negara maju, tidak 

ada hubungan volatilitas 

dipasar saham dan nilai 

tukar. Untuk negara 

berkembang, temuan 

menunjukkan sebaliknya 
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No Judul Dan 

Penulis 

Tujuan Variable Dan 

Metode 

Hasil Penelitian 

6 Ahmet Ozcan, 

2012. The 

Relationship 

Between 

Macroeconomi

c Variables 

And ISE 

Industry Index 

 

Dalam 

penelitian ini 

bertujuan 

untuk 

mengatuhi 

hubungan 

antara variabel 

ekonomi 

makro dan 

Istanbul Stock 

Exchange 

(ISE) 

Metodologi 

-uji kointegrasi 

johansen. 

Variable : 

-(y) Istanbul 

Stock Exchange 

(ISE) 

  (x) 

-suku bunga 

-indeks harga 

konsumen 

-jumlah uang 

beredar 

- nilai tukar 

-harga emas, 

-harga minyak 

-defisit transaksi 

berjalan 

-volume ekspor. 

Hasil kointegrasi johansen 

menunjukkan bahwa 

variabel makroekonomi 

menunjukkan hubungan 

ekuilibrium jangka panjang 

dengan indeks industri 

ISE. 

7. Noor Azlinna 

Azizan,  

Hasyaliny 

Sulong. 2011. 

The 

Preparation 

Towards 

Asean 

Exchange Link 

Between 

Malaysia 

Stock Market 

And Asia 

Countries 

Macroeconomi

cs Variables 

Interdependen

cy 

 

Penelitian ini 

bertujuan 

menyelidiki 

interaksi 

antara harga 

saham 

dan variabel 

ekonomi 

makro di 

negara-negara 

Asia 

(Malaysia, 

Indonesia, 

Thailand, 

Singapura, 

Chna, India, 

Korea selatan, 

Jepang dan 

Taiwan) 

dengan 

mengacu pada 

pasar Amerika 

Serikat untuk  

melihat 

sensitivitas 

dan 

interdependac

y  

Metodologi  : 

-kointegrasi 

-Vector Error 

Correction 

Model (VECM) 

 variabel  : 

(y)pasar  

amerika serikat 

(x) 

- cpi 

- gdp 

-jumlah uang 

beredar 

-nilai tukar 

- suku bunga 

-harga gas 

minyak untuk 

pasar asia 

seperti 

China, India, 

Indonesia, 

Jepang, Korea, 

Malaysia, 

Singapura, 

Taiwan, 

Thailand dan 

Amerika 

Serikat. 

Penelitian ini menunjukkan 

bahwa pasar saham 

Malaysia lebih terintegrasi 

dengan negara-negara 

Asia lainnya 

variabel ekonomi setelah 

krisis keuangan tahun 

1997. 

Selain itu hanya harga 

saham dan nilai tukar 

negara-negara Asia 

lainnya memiliki dampak 

yang paling besar ke 

pasar saham. 
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 No Judul Dan 

Penulis 

Tujuan Variable Dan 

Metode 

Hasil Penelitian 

8. Chun Tsai, 

2012.The 

Relationship 

Between 

Stock Price 

Index And 

Exchange 

Rate In Asian  

Markets: A 

Quantile 

Regression 

Approach. 

Penelitian ini 

bertujuan 

untuk 

memperkiraka

n 

hubungan 

antara indeks 

harga saham 

dan nilai tukar. 

Metodologi 

kuadrat kecil. 

Variabel : 

(y)indeks harga 

saham 

(x)nilai tukar. 

Bursa saham 

dan valuta asing 

di enam negara 

asia (Singapura, 

Thailand, 

Malaysia, 

Filipina, Korea 

selatan, dan 

Taiwan), 

Hasil hubungan kedua 

pasar inidi Asia, 

yang menunjukkan bahwa 

hubungan negatif antara 

saham dan  

pasar valuta asing lebih 

jelas ketika nilai tukar yang 

sangat tinggi atau rendah. 

9. Pooja Singh, 

2014. An 

Empirical 

Relationship 

Between 

Selected 

Indian 

Stock Market 

Indices And 

Macroeconomi

c Indicators 

 

Tujuan 

daripenelitian 

ini adalah 

untuk 

menyampaika

n hubungan 

antara variabel 

ekonomi 

makro dan 

pasar saham 

india. 

Metodologi :  

granger 

kausalitas. 

Variabel : 

(Y) harga 

penutupan rata-

rata bulanan 

dari bse 100 

dan 

cnx 100 

Variabel (X) 

-produksi 

industri (IIP) 

-indeks harga 

-grosir (WPI) 

-uang beredar 

-(m3), bunga 

-(IR) 

-defisit 

perdagangan 

(TD) 

-kelembagaan 

investasi asing 

(FII) 

- kurs (ER) 

- harga minyak 

mentah (CP) 

-harga 

emas(GP) 

 

 

 

Hasil empiris menunjukkan 

dampak yang signifikan 

dari variabel ekonomi 

makro 

di pasar saham india. Jadi 

modal asing  memiliki 

dampak signifikan positif 

pada pasar saham. 

Harga emas digunakan 

sebagai alternatif terbaik 

untuk investasi yang 

menghambat harga saham 

dari pasar saham. Nilai 

tukar berdampak negatif 

pada pasar saham. 
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Sumber : Kumpulan-kumpulan Jurnal Internasional (2015) 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah variable 

yang digunakan, obyek penelitian dan periode waktu penelitian. Pemilihan 

variable dalam penelitian ini mengambil berdasarkan penelitian terdahulu dengan 

menggunakan variable dependen Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Dan 

menggunakan 7 variabel independen yaitu harga emas dunia,harga minyak 

dunia, nilai kurs, indeks Dow Jones, indeks Nikkei225, indeks Shanghai Stock 

Exchange, Indeks Strait Time. Obyek penelitian ini mengambil fundamental 

makroekonomi dan indeks harga saham tujuan ekspor Indonesia.  

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan pada rumumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil 

penelitian terdahulu yang digunkakan sebagai dasar perumusan hipotesis. Untuk 

memudahkan penelitian dan pengumpulan data dibuat suatu kerangka pemikiran 

teoritis. Dalam kerangka pemikiran dijelaskan tentang pengaru harga emas 

NO Judul Dan 

Penulis 

Tujuan Variabel Hasil 

10.  Mohammad 

Athar Noor, 

Mohd Motasim 

Ali Khan, 

Tajdar 

Mohammad 

Qaisar, 2015 

Long Run 

Relationship 

And Short 

Term Causal 

Dynamic 

Linkages 

Between 

Indian Stock 

Market And 

Gold Prices 

 

Makalah ini 

meneliti 

hubungan 

jangka 

panjang dan 

jangka pendek 

kausal 

hubungan 

dinamis antara 

emas dan 

indeks pasar 

saham India 

(BSE Sensex). 

Metodologi : 

- dickey-fuller 

unit root test 

-uji 

kointegrasijohan

sen 

-granger 

kausalitastes  

variabel : 

-hargaemas 

-indekspasar 

saham mumbai 

BSE Sensex. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

semua seri terintegrasi 

dari urutan pertama yaitu  

tidak ada hubungan 

jangka panjang 

antara harga emas dan 

indeks pasar saham 

sensex BSE. Namun,hasil 

kausalitas granger 

memberikan bukti jangka 

pendek hubungan dinamis 

dua arah antaraharga 

emas 

dan BSE Sensex. 
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dunia,harga minyak dunia, nilai kurs, Indeks Dow Jones, Indeks Nikkei225, 

Indeks SSE, Indeks STI terhadap IHSG. Secara sistematis kerangka pemikira 

dapat dilihat di gambar 2.1 berikut ini : 

 

Gambar 2. 1: Kerangka Pemikiran Teoritis Pengaruh Variabel harga emas 

dunia, harga minyak dunia, nilai kurs, Indeks Dow Jones, Indeks Nikkei225, 

Indeks SSE, Indeks STI terhadap IHSG 

 

   

 

 

 

 

   

Sumber : Konsep penelitian yang diolah (2015) 

 

2.5 Hipotesis 

 Berdasarkan penelitian terdahulu, landasan teori dan pengaruh hubungan 

antara masing-masing variable maka mendapatkan rumusan sebagai berikut : 

1. H1 : Diduga harga emas berpengaruh negatif terhadap IHSG dalam 

jangka pendek 

2. H2 : Diduga harga minyak dunia berpengaruh positif terhadap IHSG 

dalam jangka pendek 

3. H3 : Diduga nilai tukar kurs berpengaruh negatif terhadap IHSG 

dalam jangka pendek 

4. H4 : Diduga indeks Dow Jones berhubungan positif terhadap IHSG 

dalam jangka pendek 

Harga Emas Dunia 

Kurs Mata Uang 

Indeks Dow Jones 

Harga Minyak Dunia 

Indeks Nikkei 225 

 Shanghai Stock Exchange 

Strait Time Indexs 

Indeks Harga 

Saham Gabungan 

(IHSG) 



38 
 

 

5. H5 : Diduga indeks Nikkei225 berhubungan positif terhadap IHSG 

dalam jangka pendek 

6. H6 : Diduga indeks SSE berpengaruh positif terhadap IHSG dalam 

jangka pendek  

7. H7 : Diduga indeks STI berpengaruh positif terhadap IHSG dalam 

jangka pendek 

8. H8 : Diduga harga emas berpengaruh negatif terhadap IHSG dalam 

jangka panjang 

9. H9 : Diduga harga minyak berpengaruh positif terhadap IHSG dalam 

jangka panjang 

10. H10 : Diduga nilai tukar kurs berpengaruh negatif terhadap IHSG 

dalam jangka panjang 

11. H11 : Diduga indeks Dow Jones berpengaruh positif terhadap IHSG 

dalam jangka panjang 

12. H12 : Diduga indeks Nikkei225 berpengaruh positif terhadap IHSG 

dalam jangka panjang 

13. H13 : Diduga indeks SSE berpengaruh positif terhadap IHSG dalam 

jangka panjang 

14. H14 : Diduga indeks STI berpengaruh positif terhadap IHSG dalam 

jangka panjang 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memahami objek yang 

diteliti untuk mencapai tujuan dari penelitian. Pemilihan metode yang digunakan 

dalam penelitian ini menyesuaikan dengan tujuan penelitian. Objek penelitian ini 

adalah variable fundamental makroekonomi dan 4 indeks negara tujuan ekspor 

Indonesia terbesar dengan IHSG sebagai variabel dependen. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan data skunder. Dan metode analisis 

yang digunkaan dalam penelitian ini merupakan metode ECM dengan tujuan 

untuk mengetahui hubungan jangka panjang atau jangka pendek antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini yang memfokuskan permasalahan yang 

dibahas yaitu menganalisis pengaruh fundamental makroekonomi dan indeks 

Negara tujuan ekspor terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Dalam 

variable fundamental makroekonomi yang menjadi fokus penelitian ini terdiri dari 

harga emas dunia, harga minyak dunia dan kurs valuta asing. Sedangkkan 

variable indeks harga saham negara tujuan ekspor meliputi 4 negara tujuan 

ekspor terbesar di Indonesia yang terdiri dari Indeks Dow Jones, Indeks 

Nikkei225, Indeks SSE dan indeks STI. Periode penelitian pada Oktober 2005 

sampai Oktober 2015.  
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3.2 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Data kuantitatif merupakan kumpulan informasi dalam bentuk angka yang dapat 

dihitung dan di nilai (Andiyasa, 2014). Dalam penelitian ini data kuantitatif terdiri 

dari data harga emas dunia, harga minyak dunia, kurs nilai tukar, indeks Dow 

Jones, indeks Nikkei 225, indeks SSE, indeks STI. Data yang digunakan ini 

merupakan data time series (data runtun waktu). Dalam penelitian ini data yang 

digunakan adalah data bulanan dengan periode Oktober 2005 – Oktober 2015. 

 Sumber data penellitian ini merupakan data sekunder, yang merupakan 

data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan di publikasikan ke masyarakat 

(Kuncoro, 2011 dalam Syafi’i, 2015). Tahun yang diguakan penelitian ini adalah 

tahun 2005 samapai 2015. Data diperoleh dari finance.yahoo, goldfixing, bi.go.id. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

 Subab ini menjelaskan tentang populasi dalam penelitian serta prosedur 

penggunaan sampling dalam menentukan objek penelitian. Populasi 

menggambarkan sejumlah objek dengan karakteristik yang sama sedangkan 

sampel digunakan untuk mewakili populasi. 

 

3.3.1 Populasi 

 Data yang digunakan pada penelitian ini mencangkup fundamental 

makroekonomi yang terdiri dari harga emas, harga minyak dunia, dan kurs nilai 

tukar dan 4 indeks neagara tujuan ekspor terbesar Indonesia yang mencangkup 

Negara Amerika Serikat, Jepang, China, dan Singapura. Dengan 40 negara 

tujuan ekspor Indonesia yang menjadi populasi penelitian ini. 
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3.3.2 Sampel 

 Pengambilan sampel penelitiian ini menggunakan metode purposive 

sampling yaitu teknik menentukan dengan berbagai pertimbangan (Sugiyono, 

2012 dalam Syafi’i, 2015). Pengambilan sampel dalam penelitian ini didasarkan 

metode pertimbangan dengan maksut dan tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Populasi  

 40 Indeks Negara tujuan ekspor Indonesia. 

2. Sampel  

 4 indeks Negara tujuan ekspor terbesar Indoneisa terdiri dari Negara 

Amerika Serikat, Jepang, China, Singapura dan variabel fundamental 

makroekonomi yang terdiri dari harga emas dunia, harga minyak dunia dan kurs 

valuta asing.   

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. 

Metode pengumpulan yang dilakukan berdasarkan metode dokumentasi, yaitu 

dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan mencatat data sekunder berupa 

historis data dari variable-variabel penelitian yang dipiliih. Meliputi harga 

penutupan IHSG, indeks Dow Jones, Indeks Nikkei 225, indeks  SSE, indeks STI 

dan juga harga emas, minyak dunia sedangkan kurs menggunnakan kurs tengah 

pada periode Oktober 2005 – Oktober 2015. 

 

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Opresional 

 Pada subbab ini dijelaskan terperinci variabel penelitian serta devinisi 

oprasional setiap variable penelitian. Deskripsi variable penelitian dan definisi 

oprasional yang menggambarkan variable penelitian sehingga variable tersebut 

bersifat spesifik dan terukur. 
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3.5.1 Definisi Oprasional Variabel 

 Definisi Definisi operasional merupakan penjabaran dari semua variabel 

serta indikator dalam penelitian secara terinci, sehingga variabel yang ada dapat 

diketahui pengukurannya (Trimulyanti, 2014 dalam Syafi’i, 2015). Definisi 

oprasional digunakan untuk menjelaskan tentang penelitian ini di setiap 

variabelnya yang akan membentuk rangkaian hipotesis. 

 

3.5.2.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen adalah variabel-variabel yang memiliki hasil pengaruh 

dari variabel independen (Creswell, 2013, dalam Syafi’i, 2015). Dalam penelitian 

ini variabel dependen adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Indeks 

Harga saham Gabungan merupakan suatu nilai atau acuan yang digunakan  

untuk mengukur kondisi kinerja saham yang tercatat di bursa efek Indonesia. 

Seperti di mayoritas bursa-bursa dunia, indeks IHSG dihitung dengan 

menggunakan metode rata-rata tertimbang berdasarkan jumlah saham yang 

tercatat (nilai pasar) atau market value (Buku panduan indeks, 2010).  

IHSG = 
           

           
 

Nilai pasar adalah nilai komulatif jumlah saham tercatat (yang digunakan untuk 

perhitungan indeks) dikali dengan harga pasar. Nilai pasar biasa disebut juga 

Kapitalisasi Pasar. Formula untuk menghitung Nilai Pasar adalah: 

Nlai Pasar = p1q1 + p2q2 + . . . +piqi +pnqn 

Keterangan: 

p = Closing price (harga yang terjadi) untuk emiten ke-i. 

q = Jumlah saham yang digunakan untuk penghitungan indeks (jumlah saham 

yang tercatat) untuk emiten ke-i. 
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n = Jumlah emiten yang tercatat di BEI (jumlah emiten yang digunakan untuk 

perhitunganindeks) 

Nilai Dasar adalah kumulatif jumlah saham pada hari dasar dikali dengan harga 

pada hari dasar. Contoh hari dasar untuk IHSG adalah tanggal 10 Agustus 1982. 

 

3.5.2.2 Variabel Independen  

 Variabel independen merupakan variabel prediktor atau penyebab karena 

mampu memprediksi serta menyebabkan perubahan variabel dependen 

(Kuncoro, 2011 dalam Syafi’i, 2015). Variabel independen dalam penelitian ini 

mencangkup : 

1. Harga Emas Dunia 

 Harga emas dunia adalah harga spot yang terbentuk dari akumulasi 

penawaran dan permintaan di pasar emas London. Harga emas yang digunakan 

adalah harga emas penutupan  (harga emas Gold P.M). Data harga emas dunia 

diambil dari www.goldfixing.com. Data yang digunakan adalah data rata-rata 

harga emas harian selama periode amatan antara tahun 2005-2015. 

2. Harga Minyak Dunia 

 Harga Minyak Dunia adalah harga spot pasar minyak dunia yang 

terbentuk dari akumulasi permintaan dan penawaran (Witjatsono, 2010). Pada 

penelitian ini harga minyak dunia yang digunakan adalah minyak brent yang 

menjadi patokan harga minyak dunia. Data harga minyak dunia diambil dari 

www.finance.yahoo.com. Data yang digunakan adalah data tiap akhir bulan 

selama periode tahun 2005-2015. 

3. Kurs Nilai Tukar 

 Kurs didefinisikan sebagai harga nilai mata uang luar negri dalam satuan 

nilai mata uang  dalam negri. Dalam penelitian ini menggunakan nilai kurs tengah 
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rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Data kurs diambil dari www.bi.go.id. Data 

yang digunakan adalah nilai kurs jual dengan data bulanan selama periode tahun 

2005-2010. 

4. Indeks  Dow Jones 

 Indeks Dow Jones merupakan salah satu indeks utama di Amerika 

Serikat. Indeks ini mempersentasikan dari kegiatan perekonomian di Amerika 

Serikat. Indeks ini dapat menggambarkan kondisi mengenai kondisi 

perekonomian di Amerika. Perusahaan yang tercatan di Indeks Dow Jones 

merupakan perusahan besar yang beroprasi secara global (Witjaksono, 2010). 

Perhitungan indeks Dow Jones mengguunakan metode rata-rata tertimbang 

dengan formula sebagai berikut : 

   Indeks =
           

           
 

Keterangan : 

Nilai pasar : Nilai pasar adalah nilai komulatif jumlah saham tercatat (yang 

digunakan untuk perhitungan indeks) dikali dengan harga pasar 

Nilai dasar : Nilai Dasar adalah kumulatif jumlah saham pada hari dasar dikali 

dengan harga pada hari dasar 

5. Indeks Nikkei 225 

 Indeks Nikei 225 merepakan indeks pasar saham di Bursa Efek Tokyo. 

Indeks ini dihitung harian oleh Nihon Keizai Shinbun (Nikkei) sejak 7 September 

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

yen) (Andiyasa, 2014). 

   Indeks =
           

           
 

  Keterangan : 

Nilai pasar : Nilai pasar adalah nilai komulatif jumlah saham tercatat (yang 

digunakan untuk perhitungan indeks) dikali dengan harga pasar 
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Nilai dasar : Nilai Dasar adalah kumulatif jumlah saham pada hari dasar dikali 

dengan harga pada hari dasar 

6. Indeks SSE  

 SSE adalah indeks statistic otoritatif yang banyak dijadikan patokan 

investor di dalam negri maupun di luar negri untuk mengukur kinerja pasar modal 

China. SSE terdiri dari 75 indeks termasuk 69 indeks saham, 5 indeks obligasi, 

dan satu indeks dana yang meliputi beberapa seri seperti ukuran pasar, sector 

gaya, strategi yang terus menerus ditingkatkan (Andiyasa, 2014). Perhitungan 

indeks SSE mengguunakan metode rata-rata tertimbang dengan formula sebagai 

berikut : 

   Indeks =
           

           
 

  Keterangan : 

Nilai pasar : Nilai pasar adalah nilai komulatif jumlah saham tercatat (yang 

digunakan untuk perhitungan indeks) dikali dengan harga pasar 

Nilai dasar : Nilai Dasar adalah kumulatif jumlah saham pada hari dasar dikali 

dengan harga pada hari dasar 

7. Indeks STI 

 The Strait Time Index (STI) Merupakan indek utama di singapura yang 

terdiri dari 50 saham yang terdaftar di Bursa Efek Singapura Trading Limited dan 

sekarang telah menjadi salah satu bursa utama di singapura dengan 40% dari 

kapitalisasi pasar yang berasal dari perusahaan asing (Drimbetas,dkk 2010). 

Perhitungan indeks Dow Jones mengguunakan metode rata-rata tertimbang 

dengan formula sebagai berikut : 

   Indeks =
           

           
 

  Keterangan : 
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Nilai pasar : Nilai pasar adalah nilai komulatif jumlah saham tercatat (yang 

digunakan untuk perhitungan indeks) dikali dengan harga pasar 

Nilai dasar : Nilai Dasar adalah kumulatif jumlah saham pada hari dasar dikali 

dengan harga pada hari dasar 

 

Tabel 3. 1 : Variabel Penelitian dan Definisi Oprasional 
 

Variabel Definisi Formula Skala 

Indeks 

Harga 

Saaham 

Gabungan 

(IHSG) 

Acuan yang digunakan  

untuk mengukur 

kondisi kinerja saham 

yang tercatat di bursa 

efek Indonesia. 

     IHSG = 
           

           
 Nominal 

Harga 

Emas 

Dunia 

Harga spot yang 

terbentuk dari 

akumulasi penawaran 

dan permintaan di 

pasar emas London.  

Harga emas yang 

digunakan adalah harga 

emas penutupan  

(harga emas Gold 

fixing). 

Nominal 

Harga 

Minyak 

Dunia 

Harga spot pasar 

minyak dunia yang 

terbentuk dari 

akumulasi permintaan 

dan penawaran. 

Harga minyak dunia 

yang digunakan adalah 

harga minyak brent yg 

menjadi patokan dunia 

pada harga penutupan 

 

Nominal 



46 
 

 

Variab  Devinisi Formula Skala 

Kurs Nilai 

Tukar 

Harga nilai mata uang 

luar negri dalam 

satauan nilai mata 

uang  dalam negri  

 

Kurs 

tengah=
                   

 
 

Nominal  

Indeks 

Dow Jones 

Indeks ini 

mempersentasikan dari 

kegiatan perekonomian 

di Amerika Serikat. 

Indeks ini dapat 

menggambarkan  

kondisi perekonomian 

di Amerika. 

Indeks =
           

           
 

 

Nominal 

Indeks 

Nikkei 225 

Indeks Nikei 225 

menggambarkan 

kondisi perekonomian 

di jepang. Indeks ini 

dihitung harian oleh 

Nihon Keizai Shinbun 

(Nikkei) 

Indeks =
           

           
 

 

Nominal 

Shanghai 

Stock 

Exchange 

Terdiri  dari 75 indeks 

dijadikan poatokan 

investor untuk 

mengukur kinerja 

pasar modal China   

Indeks =
           

           
 Nominal 
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Variabel Definisi  Formula  Skala 

Strait Time 

Indeks 

Merupakan indek 

utama di singapura 

yang terdiri dari 50 

saham yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Singapura. 

Indeks =
           

           
 Nominal 

Sumber : Berbagai buku dan penelitian terdahulu (2015) 

 

3.6 Metodhe Analisis Data 

Metode analisi dalam penelitian ini menggunakan metode eror correction 

model (ECM). Metode ECM digunakan untuk mengetahui hubungan jangka 

panjang dan jangka pendek antara variable independen dan dependen. Langkah 

pertama untuk menguji ECM adalah mengetahui stasioneritas data. Uji 

stasioneritas bertujuan untuk mengetahui varians atau rata-rata suatu data. 

Pengujian stassioneritas dapat dilakukan menggunakan uji akar unit (Unit Root 

Test) yang diperkenalkan oleh Dickey-Fuller (DF). Setelah pengujian 

stasioneritas selanjutnya dilakukan pengujian drajat integrasi. Pengujian drajat 

integrasi bertujuan untuk mengetahui pada drajat keberapakah data tersebut 

stasioner. Setelah uji drajart integrasi dilakukan uji kointegrasi dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah ada hubungan jangka panjang antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. Setelah itu dapat dilakukan uji ECM 

untuk mengetahui hubungan jangka pendek setiap variabel. 
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3.6.1 Uji Stasioneritas 

 Pengujian pertama yang harus dilakuan adalah pengujian stasioneritas. 

Hal ini dikarenakan data time series  bersifat stokastik atau memiliki tren yang 

tidak stasioner. Data dapat dikatakan stasioner bila memiliki rata-rata atau 

varians yang konstan sepanjang periode dan kovarian antara dua data runtut 

waktu hanya tergantung dari kelambanan antara dua periode waktu tersebut 

(Widarjono, 2013). Untuk pengujian stasioneritas dilakukan menggunakan uji 

akar unit (Unit Root Test).  dalam buku Gujarati dan Porter (2012) dalam uji unit 

root dengan menggunakan  persamaan : 

Yt = βYt-1 + ut  

Jika β=1, yaitu pada kasus unit root dan nilai Yt adalah nonstasioner, sedangkan 

ut adalah error term yang bersifat stasioner yang artinya selisih pertama dari 

sebuah data time series bersifat stasioner, maka dari itu sebelum uji ECM semua 

data harus stasioner pada drajat yang sama. Untuk menggunakan uji unit root 

dalam stasioneritas dapat mengurangi Yt-1 dari kedua sisi penawaran untuk 

memperoleh persamaan sebagai berikut : 

Yt - Yt-1 = βYt-1 - Yt-1 + ut  

Dapat ditulis sebagai berikut : 

∆Yt = Yt-1 + ut 

Untuk uji unit root yang sering digunakan adalah metode augmented dickey-fuller 

(ADF) (Gujarati dan Porter, 2012). Dengan milihat nilai probabilitasnya, apabila 

nilai probabilitas < α  (5%) maka data stasioner jika nilai probabilitas > α (5%) 

maka data tidak stasioner 

 

3.6.2 Uji Drajat Integrasi 

 Uji drajat integrasi dilakukan apabila data tidak stasioner pada drajat 

level. Uji drajat integrasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat pada drajat 
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keberapakah data stasioner. Uji ini akan melihat data stasioner pada drajat 

difference dengan dilihat nilai probabilitasnya > α (5%) maka tidak stasioner, jika 

nilai probabilitas < α (5%) maka stasioner. 

 

3.6.2 Uji Kointegrasi 

Sebelum melakukan uji kointegrasi data harus benar-benar stasioner 

pada drajat integrasi yang sama pada  setiap variabelnya. Kointegrasi 

merupakan regresi antara satu unit root time series dengan unit root time series 

lainnya (Gujarati dan Porter, 2012). Dalam model penelitian ini untuk menguji 

kointegrasi Engle-Granger pengujiannya menggunakan ADF. Uji kointegrasi 

dilakukan dengan pengujian unit root menggunakan uji augmented dickey-fuller 

(ADF) pada residual yang diestimasikan dari regresi kointegrasinya (Gujarati dan 

Porter, 2012). Pengujian ADF ini menunjukan bahwa residualnya adalah 

stasioner, bahkan apabila estimasi data menggunakan ADF pada beberapa lag, 

residualnya masih stasioner (Gujarati dan Porter, 2012). Dengan melihat nilai 

probabiliatsnya > α 0,05 (5%) maka tidak terjadi kointegrasi dan jika 

probabiliatsnya < α 0,05 (5%) maka terjadi kointegrasi. Bila tidak terjadi 

kointegrasi, berarti tidak dapat dilakukan pengujian analisis dinamis ECM (Error 

Correction Model) karena dinyatakan tidak akan ada implikasi pada hubungan 

jangka panjang. 

 

3.6.3 Error Correction Model (ECM) 

Dalam penelitian ini digunakan Error Correction Model (ECM) untuk  

menjelaskan spesifikasi dinamis dalam melihat hubungan jangka pendek 

maupun  jangka panjang. Karena ECM  merupakan model yang menjelaskan 

hubungan dalam jangka panjang dan mengoreksi ketidakseimbangan yang 

mungkin saja ada dalam jangka pendek (Gujarati dan Porter, 2012). Jika yang 
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terjadi tidak berintegrasi pada derajat yang sama, maka untuk mengetahui 

variabel yang digunakan tersebut berkointegrasi atau tidak adalah dengan 

melihat nilai koefisien dari ECT (Error Correction Term) dalam model ECM. 

Apabila koefisien ECT signifikan, maka variabel itu berkointegrasi (Wijayanti, 

2013). Model ECM yang digunkan dalam penelitian ini merupakan model Egle 

Granger. Persamaan model ECM Egle Granger dapat di tulis sebagai berikut : 

∆Yt = β0 +β1 ∆X1t + α2ECt + et 

Dimana ECt = (Yt-1 - β0 – β1 Xt-1) 

Dalam model persamaan diatas koefisien α merupakan koefisien jangka 

pendek sedangkan β1 merupakan koefisien jangka panjang, ∆ merupakan 

perbedaan dari kesalahan pada periode sebelumnya,  β adalah Koefisien regresi 

Sedangkan ECt meupakan koreksi kesalahan ketidak seimbangan periode 

sebelumnya (Eror Correction Term). Koefisien koreksi ketidak seimbangan α 

dalam bentuk nilai absolut menjelaskan seberapa cepat waktu diperlukan untuk 

mendapatkan nilai keseimbangan.  

Sesuai penjelasan diatas, maka dapat ditampilkan persamaan ECM 

sesuai dengan hipotesis yang diperoleh, yaitu : 

∆Yt = β0 +β1 ∆X1t + β2 ∆X2t + β3 ∆X3t + β4 ∆X4t + β5 ∆X5t + β6 ∆X6t + 

β7 ∆X7t+ β8 ECT 

Keterangan : 

Yt : Indeks Harga Saham Gabungan pada periode ke-t  

X1t : Harga emas dunia pada periode ke-t 

X2t : Harga minyak dunia pada periode ke-t 

X3t : Kurs nilai tukar pada periode ke-t 

X4t : Indkes Dow Jones pada periode ke-t 

X5t : Indeks Nikei225 pada periode ke-t 

X6t : Indeks Shanghai Stock Exchange pada periode ke-t 
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X7t : Stock Exchange Indexs pada periode ke-t  

∆ : Perbedaan dari kesalahan pada periode sebelumnya 

β1 - β8 : Koefisien regresi  

ECT : koreksi kesalahan ketidak seimbangan periode sebelumnya 

(Eror Correction Term) 

Dalam  ECM memasukan koefisien Eror Correction Term (ECT) dalam 

model. Koefisien ECT bertujuan untuk mengoreksi kesalahan pada jangka 

pendek dan jangka panjang untuk menuju titik keseimbangan. Jadi nilai koefisien 

ECT akan memprediksi seberapa cepat model akan kembali ke titik 

keseimbangan dan nilai koefisien ECT harus signifikan bertanda negatif yang 

menuju kembali ke titik keseimbangan (Gujarati dan Porter, 2012).  

 

3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

 Untuk memperoleh hasil yang valid penelitian menggunakan  uji asumsi 

klasik dengan tujuan untuk memperoleh hasil regresi yang valid. Penelitian ini   

menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji 

heterokesdastisitas. Hal ini dikarenakan penelittian ini menggunakan data time 

series. 

 

1) Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui data terdistribusi 

normal atau tidak, dapat menggunakan analiisi grafik dan statistik 

(Ghozali, 2005 dalam Witjaksono, 2010). Jika data menyebar disekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka data tersebut 
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dapat dikatakan terdistribusi normal (Gujarati, 2003 dalam Witjaksono, 

2010) 

 

2) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antara variabel bebas. Dalam model regresi yang baik 

seharusnya tidak ada hubungan antara variabel bebas. Jika model 

regresi terdapat multikolinearitas maka tingkat signifikan yang digunakan 

untuk menolak hipotesis nol akan semakin besar dan probabilitas 

menerima hipotesis nol juga semakin besar. Untuk mendeteksi ada 

tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dati nilai R2 

dari estimasi model sangat tinggi tetapi t stastistik kecil dan hasil regresi 

cenderung tidak signifikan. Selain itu uji multikolinearitas juga dapat 

dilihat dari matriks korelasinya. Jika masing-masing variabel bebas 

berkorelasi lebih besar dari 80% maka terdapat indikasi multikolinearitas 

(Gujarati, 2003 dalm Witjaksono, 2010)  

 

3) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

ke-t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena adanya observasi yang muncul pada periode penelitian, dan 

berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini 

sering ditemukan pada data urut waktu atau time series. Model regresi 

yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Durbin Watson (DW test). 

Nilai uji Durbin-Watson dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson 

untuk mengetahui keberadaan korelasi positif atau negatif (Gujarati, 

2012, dalam Syafi’I, 2015).Dasar yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan secara umum diperlihatkan dalam tabel 3.2. 

 

Tabel 3. 2 : Tabel Durbin-Watson (D-W) 

Keterangan Kesimpulan 

Kurang dari 1,34(<dl)  Ada autokorelasi 

1,34 – 1,85 (dl – du)  Tanpa kesimpulan 

1,85 – 2.15(du – 4-du)  Tidak ada autokorelasi 

2,15 – 2.66 (4-du – 4-dl)  Tanpa kesimpulan 

Lebih dari 2,66 (>4-dl)  Ada autokorelasi 

Sumber : Gujarati (2012)  

 

4) Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokesdatisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan 

yang lain. Jadi heterokedastisitas terjadi apabila pada nilai residual dari 

model tidak memiliki varians yang konstans. Untuk uji heterokedastisitas 

dapat menggunakan metode White,s General Heterocedasticity. Dalam 

pengujian ini membandingkan p-value dari Obs*R-squared atau n.R2. jika 

p-value < α = 0,05 (5%) maka ada heterokedastisitas dan jka p-value > α 

= 0,05 (5%) maka tidak ada heterokedastisitas 



54 
 

 

3.6.5 Uji t statistik 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan pengaruh atau hubungan satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Hipotesis dalam pengujian t-statistic adalah :  

H0 : secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

H1 : secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

Untuk uji t dapat dilihat melalui Membandingkan nilai statistik t dengan 

titik kritis menurut table (Widarjono, 2013). Apabila nilai t-stastistik  lebih tinggi 

dibandingkan t table maka H1 diterima dan H0 di tolak. Tingkat signifikasi yang 

diuji dalam penelitian ini sebesar 5%. Selain menggunakan t stastistik untuk 

melihat pengaruh variabel, dapat dilihat berdasarkan p-value. Jika p-value > α 

maka H0 diterima. 

 

3.6.6 Uji F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen (Kuncoro, 2011, dalam Witjaksono, 2010). Uji F dilakukan 

untuk melihat apakah semua variable-variabel independent yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variable dependen. 

Pengujian ini dilakukan dengan derajat kepercayaan sebesar 5%. Hipotesis uji F 

sebagai berikut  

H0  : variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel 

dependen 

H1 : variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel 

dependen 

uji F dilihat dari membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F 

menurut tabel. Bila nilai F hitung > F tabel, maka H0 ditolak dan menerima H1.  
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3.6.7 Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi (R2) menjelaskan seberapa besar proporsi 

variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen (Widarjono, 

2013). Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variable dependen.. Koefisien 

determinasi (R2) berkisar diantara nol sampai satu (0 < R2< 1) (Kuncoro 2011 

dalam Witjaksono, 2010). Nilai R yang kecil berarti kemampuan menerangkan 

variabel independen terhadap dependen terbatas. Sedangkan nilai yang 

mendekati 1 berarti variable independen dapat memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan dalam menjelaskan perubahan variabel dependen.  
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BAB IV 

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 

 Pada penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah indeks Negara 

tujuan ekspor terbesar Indonesia dan variabel makroekonomi dengan Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menjadi variabel dependennya. Dalam 

subab ini menggambarkan kondisi pergerakan IHSG, indeks Negara tujuan 

ekspor Indonesia dan variabel makroekonomi. Kondisi yang digambarkan yang 

dicerminkan melalui rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan 

standart deviasi.  

 

4.1.1 Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

 Pada penelitian ini nilai IHSG yang digunakan adalah harga pada saat 

penutupan. Nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selalu berfluktuasi 

sesuai dengan keadaan perekonomian suatau Negara, perekonomian global, 

jumlah permintaan dan penawaran dan berbagai faktor lainnya. Berikut ini 

disajikan hasil stastistik deskriptif IHSG selama periode 2005 – 2015 yang sudah 

diolah menggunakan eviews 7. 

 

Tabel 4. 1 : Statistika Deskriptif IHSG 
 

 

 

 

 

Sumber : Hasil olahan Eviews (2016) 

Keteranagan IHSG 

Mean 3238.88 

Maximum 5519 

Minimum 1066 

Std Dev 1326.32 
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Berdasarkan hasil perhitungan diatas pada periode pengamatan selama 

10 tahun mulai 10 Oktober 2010 sampai 10 Oktober 2015 dengan jumlah data 

sebanyak 121. Didapatkan hasil bahwa nilai tertinggi pergerakan IHSG sebesar 

5519 terjadi pada maret 2015. Sedangkan nilai terendah dari pergerakan IHSG 

sebesar 1066 terjadi pada Oktober 2005. Sementara nilai rata-rata IHSG sebesar  

3238,88 dengan standar deviasi sebesar 1326.32. Dengan nilai standar deviasi 

yang cukup besar menandakan pergerakan IHSG yang berfluktuasi tajam. 

Pergerakan IHSG dapat dilihat melalui grafik sebagai berikut. 

 

Grafik 4. 1 : Pergerakan IHSG periode Oktober 2005 Sampai Oktober 2015 

Sumber : Hasil olahan Eviews (2016) 

 Pada periode pengamatan pergerakan IHSG selalu berfluktuasi dari 

tahun ke tahun. Pada akhir tahun 2005 sampai akhir tahun 2007 IHSG terus 

mengalami penguatan. Hal ini salah satunya didorong oleh naiknya nilai ekspor 

sebesar 20,1% dengan total nilai mencapai $86,6 miliar. Pertumbuhan ekspor 

disebabkan oleh naiknya ekspor migas maupun ekspor non migas. Pertumbuhan 

ekspor migas tersebut dipicu oleh naiknya  harga minyak dunia yang mendorong 

naiknya pertumbuhan ekspor komoditi migas. Ekspor migas padatahun 2005 

tumbuh mencapai 15,3% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi $20,4 miliar.  
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Dan pada tahun 2006 naiknya nilai ekspor disebabkan oleh meningkatnya 

permintaan ekspor dari Negara tujuan ekspor dengan pangsa ekspor terbesar 

adalah Jepang (15,2%), AS (13,2%), Singapura (9,8 %), China (9,8%). 

Sedangkan tahun 2007 kenaikan ekspor meningkat sebesar 14,0% menjadi $118 

miliar yang disebabkan oleh peningkatan harga komoditas (Laporan tahunan 

Bank Indonesia tahun 2005, 2006, 2007). Selain meningkatnya ekspor stabilnya 

nilai kurs rupiah juga salah satu faktor yang menyebabkan IHSG mengalami 

kenaikan pada tahun 2005 samapai 2007. Stabilnya nilai kurs rupiah ini 

disebabkan oleh meningkatnya nilai ekspor dan masuknya aliran modal asing. 

Selain itu kondisi ekonomi global yang kondusif dan membaiknya fundamental 

makroekonomi yang didukung oleh kebijakan moneter yang konsisten dan 

kebijakan fiskal yang berhati-hati.  

Tetapi pada  pertengahan tahun 2008 IHSG terus mengalami penurunan 

hingga November 2008 nilai IHSG mencapai 1242. Penurunan yang tajam ini 

disebabkan oleh terjadinya krisis yang terjadi di Amerika Serikat yang 

berpengaruh terhadap perdagangan dan financial. Dari segi perdagangan, 

kinerja ekspor semakin menurun yang diakibatkan oleh perlambatan 

pertumbuhan ekonomi Negara mitra dagang utama ekspor Indonesia. 

Sedangkan dari segi transaksi keluarnya arus modal asing yang mengakibatkan 

terdepresiasinya nilai tukar dan menurunnya bursa saham (Laporan tahunan 

Bank Indonesia tahun 2008). Membaiknya perekonomian global setelah krisis 

2008 direspon oleh meningkatnya IHSG sampai pertengahan tahun 2013 yang 

selanjutnya IHSG mengalami penurunan. Menurunya IHSG disebabkan karena 

perlambatan pertumbuhan perekonomian di China yang berpengaruh terhadap 

kinerja ekspor, lantaran China merupakan salah satu mitra dagang terbesar 

Indonesia. Selain China, Singapura mengalami tren penurunan kinerja ekspor 

seiring masih melemahnya permintaan domestik di AS (Laporan tahunan Bank 
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Indonesia tahun 2013). Selanjutnya IHSG pada awal tahun 2015 kembali 

mengalami penurunan. Penurunan IHSG ini disebabkan oleh berbagai faktor 

diantaranya adalah anjloknya harga minyak dunia dan didorong oleh 

melemahnya nilai tukar rupiah. Pelemahan nilai tukar rupiah disebabkan oleh 

keluarnya arus modal dari investor asing. 

 

4.1.2 Perkembangan Harga Emas Dunia 

 Harga emas dunia merupakan harga yang terbentuk dari akumulasi 

penawaran dan permintaan di pasar emas London. Pada penelitian ini harga 

emas yang digunakan adalah harga emas penutupan pada sore hari (harga 

emas Gold P.M). Perubahan harga emas juga disebabkan oleh kondisi 

perekonomian global yang dapat mempengaruhi jumlah permintaan dan 

penawaran. Berikut ini disajikan hasil analisis deskriptif harga emas pada periode 

Oktober 2005 – Oktober 2015 yang sudah diolah menggunakan Eviews 7. 

 

Tabel 4. 2 : Stastistika Deskriptif Harga Emas Dunia 

 

Keteranagan 
Harga Emas 

Dunia 

Mean 1129,31 

Maximum 1772 

Minimum 470 

Std dev 363,60 
Sumber : Hasil olahan Eviews (2016) 

 Berdasarkan hasil perhitungan diatas pada periode pengamatan selama 

10 tahun mulai Oktober 2005 – Oktober 2015 dengan jumlah data 121. 

Didapatkan hasil dengan nilai tertinggi pergerakan harga emas dunia sebesar 

$1772 pada September 2011. Sedangkan harga terendah sebesar $470 terjadi 

pada Oktober 2005. Sementara nilai rata-rata harga emas dunia sebesar 
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$1129,31 dengan standar deviasi sebesar 363,60. Nilai santadar deviasi yang 

menandakan pergerakan harga emas dunia yang cenderung berfluktuasi. 

Pergerakan harga emas dunia disajikan pada grafik sebagai berikut.    

 

Grafik 4. 2 : Pergerakan Harga Emas Dunia Periode Oktober 2005 – Oktober 

2015 

Sember : Hasil olahan Eviews (2016) 

 Pada grafik diatas menggambarkan pergerakan harga emas dunia pada 

periode pengamatan. Pada periode Oktober 2005 sampai maret 2008 harga 

emas dunia berfluktuasi mengalami kenaikan yang disebabkan oleh stabilnya 

perekonomian global. Melemahnya perekonomian global yang terjadi 

dikarenakan terjadinya krisis di Amerika Serikat pada tahun 2008 yang 

mengakibatkan harga emas dunia mengalami penurunan. Dan pada periode 

Februari 2009 sampai Oktober 2012 harga emas dunia terus mengalami 

kenaikan yang disebabkan oleh aliran dana dari investor yang berasal dari pasar 

modal maupun pasar uang mengalihkan dananya di pasar emas. Pengalihan 

dana ini dikarenakan untuk menghindari ketidak pastian perekonomian global. 

Harga emas dunia kembali mengalami penurunan pada akhir tahun 2012 sampai 

Oktober 2015. Seiring dengan membaiknya perekonomian global investor 

kembali menanamkan modalnya di pasar modal yang menyebabkan arus modal 
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keluar dari pasar emas yang mengakibatkan menurunnya harga emas dunia. 

Tetapi pada pertengahan tahun 2015 harga emas mulai mengalami kenaikan 

yang diakibatkan oleh berpindahnya arus modal dari pasar modal dan pasar 

uang ke pasar emas. Perpindahan modal ini menjadi alternative ketika pasar 

modal terkena guncangan. 

 

4.1.3 Perkembangan Harga Minyak Dunia 

 Harga minyak dunia yang digunkan pada penelitian adalah harga miyak 

brent yang merupakan harga minyak patokan dunia. Harga minyak brent yang 

digunakan adalah harga minyak yang terbentuk dari hasil akumulasi penawaran 

dan permintaan pada harga penutupan. Berikut ini disajikan hasil anailisis 

deskriptif pada periode amatan 2005 - 2015 yang sudah diolah menggunakan 

Eviews 7. 

  

Tabel 4. 3 : Statistika Deskriptif Harga Minyak Dunia 

Keteranagan 
Harga Minyak 

Dunia  

Mean 85,83 

Maximum 133 

Minimum 40 

Std dev 24,29 
Sumber : Hasil olahan Eviews (2016) 

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis diatas pada periode amatan 

selama 10 tahun mulai Oktober  2005 – Oktober 2015 dengan 121 jumlah data. 

Didapatkan hasil bahwa dalam pergerakan harga minyak dunia memiliki harga 

tertinggi sebesar $133 per barrelnya pada juli 2008. Sedangkan harga terendah 

sebesar $40 per barrelnya pada Desember 2008. Sementara harga rata-rata 

minyak dunia pada periode pengamatan sebesar $85,83 dengan nilai standar 
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deviasi 24,22 yang menunjukan harga emas cenderung berfluktuasi dengan 

tajam. Pergerakan harga minyak dunia disajikan pada grafik sebagai berikut. 

 

Grafik 4. 3: Pergerakan Harga Minyak Dunia Periode Oktober 2005 - Oktober 

2015 

Sumber : Hasil olahan Eviews (2016) 

 Pada grafik diatas menggambarkan pergerakan minyak dunia pada 

periode pengamatan yang selalu berfluktuasi. Pada Januari 2007 – Juli 2008 

harga minyak dunia terus meningkat. Mulai dari harga hanya $54 per barrel 

sampai $133 per barrelnya. Pergerakan harga minyak yang selalu meningkat 

tajam sangat menyimpang dari tren historisnya. Peningkatan harga minyak dunia 

ini disebabkan oleh tingginya permintaan, sedangkan pasokan minyak terbatas. 

Selain itu meningkatnya transaksi yang bersifat spekulatif mendorong semakin 

tingginya harga minyak dunia. Transaksi yang bersifat spekulatif ini disebabkan 

oleh adanya krisis yang terjadi di Amerik Serikat. Krisis yang terjadi tersebut 

membuat banyak investor untuk mencari alternatif penempatan modal salah 

satunya di pasar komoditas (terutama minyak). Namun pada perkembangan 

selanjutnya harga miinyak dunia menurun tajam hingga $40 per barrel yang 
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diikuti oleh krisis financial global yang mengakibatkan resesi dan menurunya 

permintaan minyak (Laporan tahunan Bank Indonesia tahun 2007 dan 2008).  

 Dengan membaiknya perekonomian global juga diikuti stabilnya harga 

minyak dunia mulai Januari 2009 Mei 2014. Tetapi pada bulan Juni 2014 harga 

minyak dunia mulai mengalami penurunan sampai Oktober 2015. Penurunan 

harga minyak dari $112 per barrelnya pada Juni 2014 menjadi $47 per barrelnya 

pada Agustus 2015. Penurunan yang sangat tajam ini terjadi karena menurunya 

permintaan minyak dunia yang disebabkan karena melambatnya pertumbuhan 

perekonomian di China dan Jepang, serta pemulihan perekonomian di kawasan 

eropa yang berjalan lambat. Selain itu produksi minyak dunia meningkat 

dipengaruhi oleh produksi minyak di AS yang meningkat dan kebijakan 

pelonggaran peraturan ekspor minyak oleh otoritas AS serta menurunnya tensi 

ketegangan geopolitik di Timur Tengah (Laporan tahunan Bank Indonesia tahun 

2014).  

 

4.1.4 Perkembangan Nilai Kurs Rupiah 

 Kurs Rupiah merupakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar 

Amerika Serikat. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah kurs tengah Rupiah 

terhadap Dolar. Nilai kurs rupiah selalu berfluktuasi sesuai dengan kondisi 

perekonomian dalam negri, perekonomian luar negri, kebijakan pemerintah dan 

tingkat permintaan dan penawaran. Berikut ini disajikan analisis deskriptif nilai 

kurs Rupiah terhadap Dolar pada periode 2005 - 2015 yang sudah di olah 

menggunakan Eviews 7. 
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Tabel 4. 4 : Stastistik Deskriptif Nilai Kurs Rupiah 
 

Keteranagan Nilai Kurs 

Mean 10072.53 

Maximum 14396 

Minimum 8532 

Std dev 1408,26 
Sumber : Hasil olahan Eviews (2016) 

Berdasarkan hasil diatas pada periode amatan selama 10 tahun mulai 

Oktober 2005 sampai Oktober 2015 dengan jumlah data 121. Didapatkan hasil 

bahwa nilai tertinggi kurs Rupiah sebesar Rp. 14396 per Dolar Amerika Serikat 

terjadi pada September 2015. Sedangkan nilai terendah kurs Rupiah sebesar 

Rp. 8532 per Dolar Amerika Serikat terjadi pada Agustus 2011. Sementara rata-

rata nilai kurs Rupiah  sebesar Rp 10072,53 per Dolar Amerika Serikat dengan 

standar deviasi sebesar 1408,26 yang menunjukan pergerakan fluktuasi kurs 

Rupiah. Pergerakan kurs Rupiah disajikan pada grafik sebagai berikut. 

 

Grafik 4. 4: Nilai Tukar Kurs Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat 

Periode Oktber 2005 – Oktober 2015 

Sumber : Hasil olahan Eviews (2016) 
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 Pada grafik diatas menggambarkan pergerakan nilai tukar kurs rupiah 

terhadap Dolar Amerika Serikat pada periode pengamatan. Pergerakan kurs 

pada tahun 2005 sampai pertengahan tahun 2008 cenderung stabil yang 

menandakan kinerja Bank Indonesia untuk menjaga kesetabilan kurs cukup baik. 

Tetapi pada Agustus 2008 Februari 2009 nilai tukar kurs Rupiah terhadap Dolar 

AS terus terdepresiasi mencapai Rp 11850. Terdepresiasinya nilai tukar rupiah 

ini dikarenakan terjadinya krisis perekonomian global yang menyebabkan aliran 

modal  keluar dari Indonesia. Arus aliran modal asing yang keluar dari Indonesia 

inilah yang menyebabkan terdepresiasinya nilai tukar rupiah. Seiring dengan 

membaiknya perekonomian global perkembangan nilai tukar rupiah juga ikut 

stabil pada tahun 2009 – 2011. 

Nilai tukar rupiah pada tahun 2013 mulai mengalami depresiasi sampai 

puncaknya pada bulan September 2015 yang mencapai Rp 14396. Pelemahan 

nilai tukar yang terjadi pada 2013 disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya 

yaitu menurunnya ekspor dan jalur finansial yang ditandai dengan berkurangnya 

aliran modal masuk. Melemahnya ekspor yang mengakibatkan menekan defisit 

transaksi berjalan sehingga menekan nilai tukar rupiah (Laporan tahunan Bank 

Indonesia tahun 2013). Selanjutnya nilai tukar rupiah yang terdepresiasi oleh 

dolar Amerika Serikat dikarenakan kuatnya apresiasi dolar AS terhadap hampir 

seluruh mata uang dunia. Penguatan dolar AS disebabkan oleh perbaikan 

perekonomian di AS dan rencana kenaikan suku bunga Fed Found Rate (FFR) 

(Laporan tahunan Bank Indonesia tahaun 2014). Dan melemahnya nilai tukar 

rupiah ini terjadi sampai puncaknya pada September 2015. Tetapi pada Oktober 

2015 nilai tukar rupiah terhadap dolar menurun menjadi Rp 13796. Apresiasi nilai 

tukar rupiah ini disebabkan oleh masuknya modal asing yang cukup besar 

kususnya di pasar modal dan penundaan kenaikan suku bunga The Fed. 

.    



65 
 

 

4.1.5 Perkembangan Indeks Dow Jones 

 Indeks Dow Jones merupakan indeks harga saham terbesar di Amerika 

Serikat. Indeks Dow Jones mencerminkan kondisi perekonomian di Amerika 

Serikat yang terdiri dari 30 perusahaan industri di Amerika Serikat yang 

beroperasi secara global. Dalam penelitian ini menggunakan harga penutupan 

pada indeks Dow Jones. Berikut ini disajikan hasil analisis deskriptif pada 

periode pengamatan 2005 – 2015 yang sudah diolah menggunakan Eviews 7. 

 

Tabel 4. 5 : Stastistik Deskriptif Indeks Dow Jones 

Keteranagan 
Dow 
Jones 

Mean 12858.24 

Maximum 18133 

Minimum 7063 

Std dev 2676.03 
Sumber : Hasil olahan Eviews (2016) 

 Berdasarkan hasil diatas pada periode pengamatan selama 10 tahun 

mualai Oktober 2005 – Oktober 2015 dengan jumlah data 121. Didapatkan hasil 

bahwa nilai tertinggi indeks Dow Jones sebesar 18133 terjadi pada bulan 

Februari 2015. Sedangkan nilai terendah sebesar 7063 terjadi pada bulan 

Februari 2009. Sementara rata-rata indeks Dow Jones pada periode 

pengamatan sebesar 12858,24 dengan standar deviasi 2676,03. Hal ini 

menunjukan indeks Dow Jones cenderung berfluktuasi. Pergerakan indeks Dow 

Jones disajikan pada grafik sebagai berikut. 
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Grafik 4. 5 : Pergerakan Indeks Dow Jones Peridoe Oktober 2005 – Oktober 

2015 

Sumber : Hasil olahan Eviews (2016) 

 Pada grafik 4.5 menunjukan pergerakan indeks Dow Jones pada periode 

pengamatan. Pada Oktober 2005 – Oktober 2007 indeks Dow Jones terus 

meningkat seiring dengan berkembangnya perekonomian Amerika Serikat. Pada 

tahun 2006 perekonomian AS tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 

sebelumnya. Pertumbuhan perekonomian AS didukung oleh pengeluaran 

konsumsi swasta, investasi nonbangunan, dan net ekspor. Perekonomian AS 

tumbuh 3,4% lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 3,2%. Dan pada 

November 2008 – Februari 2009 perekonomian AS jatuh dengan ditandainya 

anjloknya indeks Dow Jones sampai pada niali 7063 pada Februari 2009. 

Anjloknya indeks Dow Jones diawali dengan terjadinya defisit transaksi berjalan 

yang sangat besar di AS dan diikuti oleh naiknya harga minyak yang tajam yang 

disebabkan oleh tingginya permintaan global dan ulah spekulan di pasar 

komoditas. Selain itu diikuti oleh rendahnya suku bunga yang mendorong 

tumbuhnya kredit dan investasi secara berlebihan yang mengakibatkan 

terjadinya krisis subprime mortgage (Laporan tahunan Bank Indonesia tahun 

2007). 
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 Seiring dengan membaiknya perekonomian Amerika Serikat yang diikuti 

oleh terus meingkatnya indeks Dow Jones sampai dengan pertengahan tahun 

2011 yang kembali memburuk. Memburuknya perekonomian di AS disebabkan 

oleh berlanjutnya krisis utang pemerintahan. kebijakan fiskal dan moneter yang 

ekspansif yang dilakukan oleh pemerintahan AS belum dapat memulihkan 

kondisi perekonomiannya. Sehingga proses pemulihan perekonomian yang 

sempat membaik hingga awal tahun 2011 kembali terhambat. Pemerintahan AS 

melanjutkan kebijakan stimulus yang telah dilakukan pada tahun-tahun 

sebelumnya guna menompang perekonomian yang relative lemah. Otoritas 

moneter AS menahan suku bunga yang sangat rendah hingga 0,25%, selain itu, 

the Fed juga masih melanjutkan quantitative easing (Laporan tahunan Bank 

Indonesia tahun 2013). Perekonomian AS terus membaik ditandai dengan terus 

meningkatnya indeks Dow Jones sampai awal tahun 2015 yang kembali 

mengalami penurunan. Penurunan indeks Dow Jones pada awal tahun 2015 

disebabkan oleh melemahnya perekonomian di China yang merupakan mitra 

dagang Amerika Serikat. Melemahnya perekonomian China menyebabkan 

berkurangnya permintaan akan minyak, sedangkan produksi minyak di AS terus 

meningkat.         

 

4.1.6 Perkembangan Indeks Nikkei225 

 Indeks Nikkei 225 merupakan Indeks yang dijadikan patokan investor 

yang akan berinvestasi di bursa efek Tokyo. Indeks Nikkei225 terdiri dari 225 

perusahan yang aktif di Jepang. Indeks Nikkei juga dijadikan patokan untuk 

mengukur kondisi perekonomian di Jepang. Berikut ini disajikan hasil analisis 

deskriptif indeks Nikkei225 yang sudah di olah menggunakan eviews 7. 
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Tabel 4. 6: Stastistik Deskriptif Indeks Nikkei 225 

Keteranagn 
Indeks 

Nikkei225 

Mean 13124.64 

Maximum 20585 

Minimum 7568 

Std dev 3586.90 
Sumber : Hasil olahan Eviews (2016) 

 Berdasarkan hasil diatas pada periode pengamatan selama 10 tahun 

mulai Oktober 2005 - Oktober 2015 dengan jumlah data 121, dapat diperoleh 

hasil bahwa nilai tertinggi indeks Nikkei 225 sebesar 20585 terjadi pada bulan 

Juli 2015. Sedangkan nilai terendah Indeks Nikkei225 sebesar 7568 terjadi pada 

bulan Februari 2009. Sementara pada periode pengamatan rata-rata indeks 

Nikkei sebesar 13124,64 dengan standar deviasi sebesar 3586,90. Standar 

deviasi tersebut menunjukan pergerakan indeks Nikkei225 berfluktuasi. 

Pergerakan indeks Nikkei225 di sajikan pada grafik sebagai berikut. 

 

Grafik 4. 6: Pergerakan Indeks Nikkei225 Periode Oktober 2005 – Oktober 

2015 

Sumber : Hasil olahan Eviews (2016) 
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 Pada grafik 4.6 menggambarkan perkembangan indeks Nikkei pada 

periode pengamatan. Pada tahun 2006 perekonomian jepang menunjukan 

kinerja yang semakin baik dengan pertumbuhan mencapai 2,2%. Pertumbuhan 

perekonomian yang membaik ini direspon oleh meningkatnya indeks utama 

jepang Nikkei225.  Perlambatan perekonomian yang terjadi dijepang pada akhiir 

tahun 2007 disebabkan oleh melemahnya volume perdagangan dunia yang 

merupakan dampak dari tingginya kontribusi sektor internal di perekonomian 

jepang. Dan selanjutnya dilanjutkan terjadinya krisis perumahan di AS yang 

mempengaruhi perekonomian global. Dipasar keuangan perdagangan bursa 

saham melemah yang diakibatkan keluarnya modal investor. Dipertengahan 

2008 indeks Nikkei memasuki fase bearish sampai harga terendah pada Februari 

2009. Jepang menggunakan Kebijakan stimulus yang digunakan untuk 

mendorong perekonomiannya  sekitar 12 triliun yen pada tahun 2009. Pemulihan 

pada perekonomian Jepang cukup baik meskipun terkendala menurunnya kinerja 

ekspor pada pertengahan tahun 2010. Pada awal tahun 2010 kinerja ekspor 

jepang meningkat terutama permintaan ekspor dari China dan kebijakan fiskal 

yang dapat meingkatkan permintaan domestik. Tetapi pada pertengahan tahun 

2010 kinerja ekspor jepang menurun karena permintaan global menurun yang 

disebabkan oleh memburuknya perekonomian Negara maju dan menguatnya 

mata uang yen yang berdampak pada daya saing ekspor (Lporan keuangan 

Bank Indonesia tahun 2010). 

 Lambatnya peningkatan perekonomian yang terjadi dijepang 

mengakibatkan tidak meningkatnya arus modal masuk ke pasar saham jepang. 

Ditandai oleh pergerakan indeks Nikkei dari tahun 2009 sesudah krisis sampai 

tahun 2012 yang meneruskan trend bearish. Pada tahun 2011 melemahnya 

perekonomian dijepang disebabkan oleh bencana alam gempa, tsunami dan 

kebocoran nuklir yang terjadi dijepang. Hal ini mengakibatkan menurunnya 
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kinerja ekspor, jaringan suplai global dan rendahnya konsumsi domestik. Pada 

tahun 2013 pemerintahan jepang meluncurkan paket kebijakan Abenomics. 

Kebijakan ini dinilai sangat bagus  untuk mendorong perekonomian di Jepang 

terbukti bahwa perekonomian di Jepang tumbuh 1,6% lebih tinggi dibandingkan 

tahun sebelumnya.  

Meningkatnya perekonomian Jepang juga direspon oleh meningkatnya 

indeks Nikkei 225 yang mencapai 16291 pada akhir tahun 2013. Walaupun 

perekonomian Jepang sempat melambat pada tahun 2014 yang disebabkan oleh 

konsumsi yang menurun akibat kenaikan pajak penjualan dan melemahnya nilai 

tukar yen(Laporan tahunan Bank Indonesia tahun 2014). Tetapi pergerakan 

indeks Nikkei225 terus naik sampai 20585 pada Juli 2015 yang merupakan nilai 

tertinggi selama periode pengamatan 10 tahun September 2015 indeks Nikkei 

mengalami penurunan yang disebabkan oleh melemahnya perekonomian di 

China yang mengakibatkan berimbasnya kepada Negara-negara kawasan Asia 

seperti Jepang. Selain itu perlambatan perekonomian yang terjadi di Jepang 

disebabkan oleh tingkat investasi swasta yang menurun.  

 

4.1.7 Perkembangan Indeks Shanghai Stock Exchange (SSE) 

 Shanghai Stock Exchange (SSE) merupakan indeks terbesar di China 

yang digunakan acuan investor yang akan berinvestasi di bursa efek Shanghai. 

Indeks SSE mencerminkan kondisi perekonomian di China. Berikut di sajikan 

hasil analisis deskripti indeks SSE pada periode pengamatan yang sudah diolah 

menggunakan Eviews 7. 
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Tabel 4. 7 : Stastistik Deskriptif Shanghai Stock Exchange (SSE) 

 

Keteranagn SSE 

Mean 2690,48 

Maximum 5955 

Minimum 1093 

Std dev 924,66 
Sumber : Hasil olahan Eviews (2016) 

 Berdasarkan hasi analisis diatas dengan periode pengamatan selama 10 

tahun mulai Oktober 2005 – Oktober 2015 dengan jumlah data 121, didapatkan 

hasil bahwa nilai tertinggi indeks SSE sebesar 5955 terjadi pada bulan Oktober 

2010. Sedangkan nilai terendah indeks SSE sebesar 1093 terjadi pada bulan 

Oktober 2005. Sementara nilai rata-rata indeks SSE selama periode pengamatan 

sebesar 2690,479 dengan nilai standar defiasi sebesar 924,66. Dengan nilai 

standar devisiasi yang cukup besar menandakan pergerakan indeks SSE 

berfluktuasi dengan tajam. Pergerakan indeks SSE disajikan pada grafik sebagai 

berikut. 

 

Grafik 4. 7 : Pergerakan Indeks SSE Periode Oktober 2005 – Oktober 2015 

 

Sumber : Hasil olahan Eviews (2016) 

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SSE



72 
 

 

 Pada grafik 4.7 menjelaskan tentang perkembangan indeks Shanghai 

Stock Exchange yang mencerminkan perekonomian di China. Indeks SSE pada 

Oktober 2005 - Oktober 2007 meningkat sangat tajam. Peningkatan indeks SSE 

ini dikarenakan meningkatnya perekonomian di China yang mencapai 10% 

didukung oleh peningkatan investasi dan ekspor. Kinerja sektor eksternal di 

China juga sangat kuat, hingga Desember 2006 neraca perdagangan china 

surplus $177,8 miliar atau naik 74,4% dibandingan periode yang sama ditahun 

sebelumnya. Dan selanjutnya pada tahun 2007 pergerakan indeks SSE terus 

meningkat hamper 100% pada tahun 2007 sampai puncaknya pada Oktober 

2007 mencapai 5955. Dengan laju pertumbuhan yang terus meningkat, PDB 

China tumbuh mencapai 11,4% pada tahun 2007 lebih tinggi pada tahun 

sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi di China didorong oleh tingginya permintaan 

domestik dan ekspor (Laporan tahunan Bank Indonesia tahun 2007). 

 Pada Oktober 2008 indeks SSE jatuh mencapai 1728, anjloknya indeks 

SSE juga disebabkan oleh krisis yang terjadi di Amerika Serikat. Krisis di AS 

berimbas terhadap menurunnya permintaan ekspor yang disebabkan oleh daya 

beli yang melemah. Tetapi China lebih mengandalkan permintaan domestik jadi 

walaupun terkena imbas dampaknya tidak sebesar Negara asia lainya. China 

mengeluarkan dana 4 triliun yuan atau 13,3 % dari PDB yang dialokasikan untuk 

pertumbuhan ekonomi terutama pembangunan infrastruktur (Laporan tahunan 

Bank Indonesia tahun 2009). Kebijakan ini mampu mendorong pertumbuhan 

industri terkait proyek infrastruktur pemerintah, sehingga dapat menggantikan 

peran ekspor yang masih tertekan  Dan perbaikan perekonomian yang dilakukan 

China juga direspon oleh mulai membaiknya kondisi bursa Shanghai. Dengan 

ditandainya mulai naiknya indeks SSE. 

 Seiring dengan membaiknya perekonomian Amerika serikat dan 

permasalahan krisis di Eropa mengakibatkan melambatnya pertumbuhan di 
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China, hal ini dapat dilihat dari pergerakaan indeks SSE dari tahun 2009 setelah 

krisis sampai pertengahan tahun 2014 tidak terdapat kenaikan yang signifikan 

dari indeks SSE tersebut. Pertumbuhan ekonomi China turun dari 9,3% pada 

tahun 2011 menjadi 7,9% pada tahun 2012 yang disebabkan oleh menurunnya 

permintaan ekspor dan penuruan pertumbuhan investasi yang cukup tajam. 

Pertumbuhan investasi menurun dari 25% pada tahun 2011 menjadi 20% di 

tahun 2012 (Laporan tahunan Bank Indonesia tahun 2012). Membaiknya 

perekonomian di China pada tahun 2013 – 2014 mengakibatkan naiknya indeks 

SSE walaupun perekonomian di China berjalan dengan lambat. Tetapi indeks 

SSE kembali anjlok pada pertengahan tahun 2015. Menurunnya indeks SSE 

dikarenakan pemerintah China menggunakan kebijakan rebalancing ekonomi, 

yaitu kebijakan untuk menggeser secara bertahap perekonomian yang bertumpu 

pada investasi menuju model ekonomi yang bertumpu kepada konsumsi yang 

sudah diterapkannya mulai tahun 2014. 

 

4.1.8 Perkembangan Strait Time Indeks (STI) 

 Strait Time Indeks (STI) merupakan indeks utama di Singapura yang 

terdiri dari 50 saham yang terdaftar di STI. Indeks ini dijadikan acuan investor 

luar negri maupun investor dalam negri yang akan berinvestasi di bursa saham 

singapura. Berikut ini disajikan hasil analisis deskriptif indeks STI pada periode 

pengamatan yang sudah diolah menggunakan Eviews 7. 
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Tabel 4. 8 : Stastistika Deskriptif STI 

Keteranagn STI 

Mean 2940,50 

Maximum 3806 

Minimum 1595 

Std dev 439,84 
Sumber : Hasil olahan Eviews (2016) 

 Berdasarkan hasil analisis diatas dengan periode pengamatan selama 10 

tahun mulai Oktober 2005 – Oktober 2015 dengan jumlah data 121, didapatkan 

hasil bahwa indeks STI memiliki nilai maksimal sebesar 3806 terjadi pada bulan 

Juli 2007. Sedangkan nilai terendah sebesar 1595 terjadi pada bulan Februari 

2009. Sementara selama periode pengamatan rata-rata indeks STI sebesar 

2940,50 dengan nilai standar deviasi sebesar 439,84. Dengan nilai standar 

deviasi dapat menjelaskan tentang seberapa besar pergerakan fluktuasi indeks 

STI. Pergerakan indeks STI disajikan dalam grafik sebagai berikut. 

 

Grafik 4. 8 : Pergerakan Indeks STI Periode Oktober 2005 – Oktober 2010 

 

Sumber : Hasil olahan Eviews (2016) 
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 Pada grafik diatas menggambarkan tentang perkembangan Strait Time 

Indeks yang merupakan indeks utama di Singapura. Masuknya lairan modal 

asing pada tahun 2005 membuat indeks STI meningkat sebesar 16,22%. Indeks 

STI terus meningkat sampai tahun 2007. Peningkatan STI disebabkan oleh 

menguatnya mata uang dolar singapura terhadap dolar AS yang mengakibatkan 

harga impor relatif lebih murah yang dapat meningkatkan pendapatan perusahan 

dari segi biaya produksi yang lebih rendah. Tetapi pada akhir tahun 2007 indeks 

STI terus menurun yang disebabkan oleh melemahnya ekspor. Menurunya 

ekspor disebabkan oleh menurunya permintaan dari Negara-negara maju 

terutama Amerika Serikat yang pada periode tahun 2008 mengalami krisis. 

Membaiknya perekonomian global juga diikuti oleh membaiknya indeks 

STI yang sempat turun pada akhir tahun 2011. Penurunan indeks STI 

disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan perekonomian Negara maju yang 

mengakibatkan menurunnya permintaan ekspor. Indeks STI mengalami 

penurunan lagi pada pertengahan tahun 2015. Penurunan indeks STI 

dikarenakan melonjaknya harga minyak dunia yang disebabkan oleh menurunya 

permintaan dan bertambahnya produksi minyak. Naiknya harga ninyak dunia 

menyebabkan menurunnya pendapatan perusahaan di Singapura dalam 

menambahnya biaya produksi yang akhirnya akan mempengaruhi pendapatan 

perusahaan. Dengan menurunnya pendapatan perusahaan maka akan 

mengakibatkan keluarnya modal dari investor yang menyebabkan indeks STI 

mengalami penurunan.     

 

4.2 Analisis Hasil Estimasi 

4.2.1 Uji Stasioneritas 

 Dalam pengujian estimasi ECM langkah pertama yaitu melakukan uji 

stasioneritas data. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan data 
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time series (runtut waktu) yang sering terdapat data yang tidak stasioner karena 

bersifat stokastik. Uji stasioneritas bertujuan untuk mengetahui data yang 

memiliki varians yang konstan dan cenderung mendekati rata-rata. Untuk 

pengujian stasioneritas dapat dilakukan dengan menggunakan uji akar-akar unit 

(unit root test). Pengujian stasioneritas data dilakukan terhadap seluruh variabel 

penelitian dengan menggunakan metode augmented dickey-fullertest (ADF), 

yang sudah diolah menggunakan Eviews 7. Hasil pengujian stasioneritas dapat 

dilihat pada table berikut ini. 

 

Tabel 4. 9: Hasil Pengujian Akar-akar Unit Dengan Metode ADF 

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)  
Series: IHSG, GOLD, OIL, KURS, DOWJONES, NIKKEI225, SSE, STI 
     
     Method  Statistic Prob.** 

ADF - Fisher Chi-square  16.8553  0.3950 

     Series Prob. Lag   Max Lag Obs 

IHSG  0.5955  0  12  120 

GOLD  0.3363  0  12  120 

OIL  0.1212  1  12  119 

KURS  0.8921  3  12  117 

DOWJONES  0.9153  0  12  120 

NIKKEI225  0.8761  0  12  120 

SSE  0.0639  2  12  118 

STI  0.1972  0  12  120 

     
     Sumber : Hasil olah Eviews (2015) 

Keterangan : 

*** SIGNIFIKAN PADA DERAJAT KEPERCAYAAN 1%  

** SIGNIFIKAN PADA DERAJAT KEPERCAYAAN 5%  

*SIGNIFIKAN PADA DERAJAT KEPERCAYAAN 10% 

 

 Berdasarkan hasil uji akar-akar unit diatas yang dilakukan dengan 

menggunakan metode augmented dickey-fuller (ADF). Didapatkan hasil nilai 

probabilitas semua variabel penelitian > 0,05  yang berarti semua variabel dalam 

penelitian ini tidak stasioner pada drajat level. Jika dalam model tidak setasioner 

pada drajat level maka dilakukan uji drajat integrasi untuk mengetahui stasioner 

data pada setiap variabel. 
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4.2.2 Uji Drajat Integrasi 

 Uji drajat integrasi bertujuan untuk mengetahui pada drajat keberapakah 

data tersebut stasioner. Berikut disajikan hasil estimasi uji drajat integrasi yang 

sudah diolah menggunakan Eviews 7. 

 

Tabel 4. 10 : Hasil Uji Drajat Integrasi 

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)  
Series: IHSG, GOLD, OIL, KURS, DOWJONES, NIKKEI225, SSE, STI 
     
Method  Statistic Prob.** 

ADF - Fisher Chi-square  369.228  0.0000 

     Series Prob. Lag   Max Lag Obs 

D(IHSG)  0.0000  0  12  119 

D(GOLD)  0.0000  0  12  119 

D(OIL)  0.0000  0  12  119 

D(KURS)  0.0001  2  12  117 

D(DOWJONES)  0.0000  0  12  119 

D(NIKKEI225)  0.0000  0  12  119 

D(SSE)  0.0000  1  12  118 

D(STI)  0.0000  0  12  119 

          
Sumber : Hasil olahan Eviews (2015) 

Keterangan : 

*** SIGNIFIKAN PADA DERAJAT KEPERCAYAAN 1%  

** SIGNIFIKAN PADA DERAJAT KEPERCAYAAN 5%  

*SIGNIFIKAN PADA DERAJAT KEPERCAYAAN 10% 
 
 

 Berdasarkan hasil uji drajat integrasi diatas, didapatkan hasil bahwa nilai 

probabilitas dari semua variabel yang ada dalam model < 0,05 (signifikan drajat 

kepercayaan 5%). Dapat dijelaskan bahwa seluruh variabel yang diestimasi 

dalam penelitian ini stasioner pada drajat yang sama (drajat first difference), 

sehingga selanjutnya dapat dilakukan pengujian kointegrasi. 

 

4.2.3 Uji Kointegrasi 

 Setelah dilakukan uji stasioneritas dan didapatlan hasil bahwa semua 

variabel dalam model berada pada drajat stasioner yang sama maka dapat 
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dilakukan uji kointegrasi. Uji kointegrasi bertujuan untuk mengetahui hubungan 

jangka panjang dari model tersebut. Pengujian kointegrasi Egle-Granger 

dilakukan dengan metode augmented dickey-fuller (ADF) dengan menguji 

residual dari persamaan dalam model. 

Tabel 4. 11 : Hasil Uji Kointegrasi 

Null Hypothesis: D(RESID) has a unit root  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)  
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -11.61118  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.486064  

 5% level  -2.885863  

 10% level  -2.579818  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(RESID(-1)) -1.071038 0.092242 -11.61118 0.0000 

C -3.136611 14.83587 -0.211421 0.8329 
     
     Sumber : Hasil olahan Eviews (2015) 

Keterangan : 

*** SIGNIFIKAN PADA DERAJAT KEPERCAYAAN 1%  

** SIGNIFIKAN PADA DERAJAT KEPERCAYAAN 5%  

*SIGNIFIKAN PADA DERAJAT KEPERCAYAAN 10% 

 

 Pada hasil estimasi diatas didapatkan hasil nilai probabilitas augmented 

dickey-fuller test statistic sebesar 0,00 < 0,01. Hal ini dapat dijelaskan bahwa 

semua variabel penelitian yang ada pada model saling berkointegrasi dengan 

drajat yang sama. Berarti IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan), harga emas 

dunia, harga minyak dunia, nilai tukar kurs, indeks Dow Jones, indeks Nikkei225, 

indeks SSE (Shanghai Stock Exchange) dan indeks STI (Strait Time Indeks) 

saling berkointegrasi dalam jangka panjang. Jika semua variabel dalam 

penelitian sudah terintegrasi pada drajat yang sama maka selanjutnya dapat 

dilakukan uji error Correction model-ECM. 
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4.2.4 Uji Error Correction Model (ECM) 

 Setelah variabel berkointegrasi pada drajat yang sama maka dapat 

dilakukan pengujian error correction model (ECM). Uji ECM dimaksutkan untuk 

mengetahui pengaruh hubungan jangka panjang dan hubungan jangka pendek 

antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut disajikan hasil 

uji ECM dengan data time series (runtut waktu) dengan periode bulanan 2005:10 

- 2015:10 yang sudah diolah menggunakan Eviews 7. 

 

Tabel 4. 12: Hasil Uji Error Correction Model- ECM 

Dependent Variable: D(IHSG)   

Method: Least Squares   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 21.31140 11.35718 1.876469 0.0632 

D(EMAS) 0.364649 0.262175 1.390864 0.1670 

D(MINYAK) -0.403156 1.793577 -0.224778 0.8226 

D(KURS) -0.039118 0.045847 -0.853233 0.3954 

D(DOWJONES) 0.062149 0.034514 1.800699 0.0745 

D(NIKKEI225) -0.006316 0.021592 -0.292546 0.7704 

D(SSE) -0.055245 0.044459 -1.242607 0.2166 

D(STI) 0.650072 0.125524 5.178855 0.0000 

RES -0.241442 0.054166 -4.457427 0.0000 
     
     R-squared 0.557017     Mean dependent var 28.24167 

Adjusted R-squared 0.525090     S.D. dependent var 173.0553 

S.E. of regression 119.2588     Akaike info criterion 12.47251 

Sum squared resid 1578717.     Schwarz criterion 12.68157 

Log likelihood -739.3505     Hannan-Quinn criter. 12.55741 

F-statistic 17.44673     Durbin-Watson stat 1.853828 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Sumber : Hasil olahan Eviews (2015) 

Keterangan : 

*** SIGNIFIKAN PADA DERAJAT KEPERCAYAAN 1%  

** SIGNIFIKAN PADA DERAJAT KEPERCAYAAN 5%  

*SIGNIFIKAN PADA DERAJAT KEPERCAYAAN 10% 

 

 Pada tabel diatas yang menjelaskan tentang estimasi hubungan jangka 

pendek antara variaber emas, minyak, kurs, Dow Jones, Nikkei225, SSE dan STI 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Berdasarkan hasil estimasi 

diatas dapat terbentuk model persamaan regresi sebagai berikut. 
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Persamaan regresi yang terbentuk : 

Persamaan 4.1 

∆IHSGt =  21.31 + 0.36 ∆Emast - 0.40 ∆Minyakt - 0.04 ∆Kurst + 0.06 

∆Dow Jonest

*
 – 0.01 ∆Nikkei225t – 0,05 ∆SSEt + 0,65 ∆STIt

**
- 0.24ECT 

 Pada tabel 4.11 estimasi ECM jangka pendek, pada uji F didapatkan nilai 

probabilitas F-statistik 0.00 < 0,05 (signifikan drajat kepercayaan 5%). Dapat 

dijelaskan bahwa variabel emas, minyak, kurs, Dow Jones, Nikkei225, SSE dan 

STI secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel Indeks Harga 

Saham Gabungan dalam jangka pendek. Dan nilai r-squared dari estimasi ECM 

sebesar 0.56, hal ini berarti bahwa 56% variasi IHSG dapat dijelaskan oleh 

variabel emas, minyak, kurs, Dow Jones, Nikkei225, SSE, STI dalam jangka 

pendek, dan sisanya 54% dapat dijelaskan oleh variabel – variabel lain di luar 

model. Jadi hasil penelitian ini sesuai dengan teori integrasi pasar modal, bahwa 

pasar modal di Indonesia telah terintegrasi oleh pasar modal di Amerika Serikat, 

Jepang, China dan Singapura. Nilai r-squared yang rendah sebesar 56% 

dikarenakan dalam model ECM variabel estimasi berbentuk first difference, 

sehingga nilai r-squared lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai r-squared 

pada estimasi bentuk drajat level (Aliman 2000 dalam Satria 2009). 

 Nilai res dalam hasil estimasi ECM merupakan nilai penyesuaian jangka 

pendek ke jangka panjang menuju titik keseimbangan atau dapat disebut dengan 

error Correction term (ECT). Nilai koefisien residual sebesar -0.24 dengan niali 

probabilitas 0,00 < 0,05 (drajat signifikan kepercayaan 5%). Maka dapat dikatan 

model estimasi ECM pada table 4.11 sudah valid. Nilai residual yang negatif 

yang menandakan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan yang terkena 

guncangan variabel eksogen akan bergerak kembali ke titik keseimbangan. Nilai 

koefisien residual -0.24 merupakan kecepatan dalam model untuk kembali ke titik 
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keseimbangan akibat terkena guncangan oleh variabel eksogen. Jadi dapat 

dikatakan bahwa 24,14% ketidaksesuaian dalam model jangka panjang dan 

model jangka pendek dapat direduksi atau dikurangi pada periode 1 bulanan. 

Dari tabel 4.11 estimasi jangka pendek diperoleh bahwa indeks Dow 

Jones dan Strait Time Indeks yang berpengaruh jangka pendek terhadap IHSG. 

Inteprestasi dari hasil estimasi jangka pendek model ECM dari persamaan 4.1 

adalah sebagai berikut 

a) Besarnya koefisien konstanta pada jangka pendek sebasar 21.31 dan 

bertanda positif menyatakan bahwa tanpa adanya pengaruh dari 

variabel independen, maka Indeks Harga Saham Gabungan bernilai 

sebasar 21.31 poin dalam jangka pendek. 

b) Nilai koefisien variabel indeks Dow Jones sebesar 0.06 dengan nilai 

probabilitas sebesar 0.07 < 0,10 (signifikan drajat kepercayaan 10%). 

Maka dapat dijelaskan bahwa variabel indeks Dow Jones berpengaruh 

signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam 

jangka pendek. Dengan nilai koefisien sebesar 0.06 yang bertanda 

positif. Menjelaskan bahwa ketika indeks Dow Jones naik 1 poin 

dengan asumsi bahwa emas, minyak, kurs, Nikkei225, SSE dan STI 

nilainya konstan atau tetap maka akan menyebabkan IHSG naik 

sebesar 0.06 rata-rata. Maka hasil penelitian ini menerima H4 bahwa 

indeks Dow Jones berpengaruh positif terhadap IHSG dalam jangka 

pendek 

c) Nilai koefisien variabel indeks STI sebesar 0.65 dengan nilai 

probabilitas sebesar 0.00 > 0,05 (signifikan drajat kepercayaan 5%) 

Maka dapat dijelaskan bahwa variabel indeks STI berpengaruh 

signifikan positif terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 
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dalam jangka pendek. Dengan nilai koefisien sebesar 0.65 yang 

bertanda positif. Menjelaskan bahwa ketika indeks STI naik 1 poin 

dengan asumsi bahwa emas, minyak, kurs, Dow Jones, Nikkei225, 

SSE nilainya konstan atau tetap maka akan menaikan Indeks Harga 

Saham Gabungan sebesar 0.65 rata-rata. Maka hasil penelitian ini 

menerima H7 bahwa indeks Dow Jones berpengaruh positif terhadap 

IHSG dalam jangka pendek. 

Untuk melihat koefisien hubungan jangka panjang antara varriabel 

independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan metode Egle-

Granger dapat menggunakan model persamaan kuadrat terkecil (model OLS) 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4. 13: Hasil Estimasi Koefisien Jangka Panjang 

Dependent Variable: IHSG   

Method: Least Squares   

Date: 12/28/15   Time: 01:28   

Sample: 2005M10 2015M10   

Included observations: 121   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -5553.388 433.2114 -12.81912 0.0000 

EMAS 1.789256 0.167537 10.67977 0.0000 

MINYAK -3.021061 1.536098 -1.966711 0.0517 

KURS 0.267475 0.035673 7.497869 0.0000 

DOWJONES 0.172605 0.038370 4.498486 0.0000 

NIKKEI225 -0.060605 0.022661 -2.674439 0.0086 

SSE -0.145071 0.034797 -4.169103 0.0001 

STI 1.123321 0.147569 7.612159 0.0000 
     
     R-squared 0.974516     Mean dependent var 3238.884 

Adjusted R-squared 0.972938     S.D. dependent var 1326.328 

S.E. of regression 218.1885     Akaike info criterion 13.67242 

Sum squared resid 5379504.     Schwarz criterion 13.85727 

Log likelihood -819.1817     Hannan-Quinn criter. 13.74750 

F-statistic 617.3201     Durbin-Watson stat 0.573137 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Sumber : Data olahan penulis (2016) 

Keterangan : 

*** SIGNIFIKAN PADA DERAJAT KEPERCAYAAN 1%  
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** SIGNIFIKAN PADA DERAJAT KEPERCAYAAN 5%  

*SIGNIFIKAN PADA DERAJAT KEPERCAYAAN 10% 

 

 Berdasarkan nilai r-squared dari estimasi jangka panjang sebesar 0.97, 

dan nilai Prob (F-statistic) sebesar 0,00 < 0,01 (drajat signifikan kepercayaan 

5%). Hal ini berarti bahwa  variabel emas, minyak, kurs, Dow Jones, Nikkei225, 

SSE, STI berpengaruh terhadap IHSG dengan 97% variasi IHSG dapat 

dijelaskan oleh variabel independen dalam model dan sisanya 3% dapat 

dijelaskan oleh variabel – variabel lain di luar model. Berdasarkan table 4.12 

diperoleh model persamaan jangka panjang sebagai berikut : 

 

Persamaan 4.2 

IHSGt = -5553.39 + 1.79 Emast
*** - 3.02 Minyakt

*
 + 0.27 Kurst

*** + 0.17 

Dow Jonest
*** - 0.06 Nikkei225t

*** - 0.16 SSEt
***+ 1.12 STIt 

*** 

 

 Berdasarkan persamaan model jangka panjang diatas dapat dilihat 

pengaruh dalam jangka panjang setiap variabel dependen secara parsial atau 

sendiri-sendiri terhadap variabel dependen. Intepretasi dari model persamaan 

4.2 adalah sebagai berikut : 

a) Koefisien konstanta pada persamaan jangka panjang sebasar -5553.39 dan 

bertanda negatif menyatakan bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel 

independen, maka Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bernilai sebasar  

-5553.39 poin dalam jangka panjang. 

b) Nilai koefisien variabel emas sebesar 1.79  dengan nilai probabilitas sebesar 

0.00 < 0,01 (drajat kepercayaan 1%). Maka dapat dijelaskan bahwa variabel 

emas berpengaruh signifikan positif terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) dalam jangka panjang. Dengan nilai koefisien sebesar 

1.79  yang bertanda positif. Menjelaskan bahwa ketika harga emas dunia 
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naik $1 AS dengan asumsi bahwa minyak, kurs, Dow Jones, Nikkei225, SSE 

dan STI nilainya konstan atau tetap maka Indeks Harga Saham Gabungan 

akan naik sebesar 1.79 rata-rata. Jadi hasil penelitian ini menolak H8 bahwa 

diduga harga emas berpengaruh negatif terhadap IHSG dalam jangka 

panjang.  

c) Nilai koefisien variabel minyak sebesar -3.02 dengan nilai probabilitas 

sebesar 0.05 < 0,10 (drajat kepercayaan 10%). Maka dapat dijelaskan bahwa 

variabel minyak berpengaruh signifikan negatif terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) dalam jangka panjang. Dengan nilai koefisien 

sebesar -3.02 yang bertanda positif. Menjelaskan bahwa ketika harga minyak 

dunia naik $1 AS dengan asumsi bahwa emas, kurs, Dow Jones, Nikkei225, 

SSE dan STI nilainya konstan atau tetap maka akan menurunkan Indeks 

Harga Saham Gabungan sebesar -3.02 rata-rata. Maka hasil penelitian ini 

menolak H9 bahwa diduga harga minyak dunia berpengaruh positif terhadap 

IHSG dalam jangka panjang. 

d) Nilai koefisien variabel kurs sebesar 0.27 dengan nilai probabilitas sebesar 

0.00 < 0,01 (drajat kepercayaan 1%). Maka dapat dijelaskan bahwa variabel 

emas berpengaruh signifikan positif terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) dalam jangka panjang. Dengan nilai koefisien sebesar 

0.27 yang bertanda positif. Menjelaskan bahwa ketika kurs naik 1 poin 

dengan asumsi bahwa emas, minyak, Dow Jones, Nikkei225, SSE dan STI 

nilainya konstan atau tetap maka Indeks Harga Saham Gabungan akan naik 

sebesar 0.27 rata-rata. Maka hasil penelitian ini menolak H10 bahwa diduga 

kurs mata uang berpengaruh negatif terhadap IHSG. 

e) Nilai koefisien variabel Dow Jones sebesar 0.17 dengan nilai probabilitas 

sebesar 0.00 < 0,01 (drajat kepercayaan 1%). Maka dapat dijelaskan bahwa 

variabel indeks Dow Jones berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga 
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Saham Gabungan (IHSG) dalam jangka panjang. Dengan nilai koefisien 

sebesar 0.17 yang bertanda positif. Menjelaskan bahwa ketika indeks Dow 

Jones naik 1 poin dengan asumsi bahwa emas, minyak, kurs, Nikkei225, 

SSE dan STI nilainya konstan atau tetap maka Indeks Harga Saham 

Gabungan akan naik sebesar 0.17 rata-rata. Maka hasil penelitian ini 

menerima H11 diduga indeks Dow Jones berhubungan positif terhadap IHSG. 

f) Nilai koefisien variabel Nikkei225 sebesar -0,06 dengan nilai probabilitas 

sebesar 0.00 < 0,01 (drajat kepercayaan 1%). Maka dapat dijelaskan bahwa 

variabel Nikkei225 berpengaruh signifikan negatif terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) dalam jangka panjang. Dengan nilai koefisien 

sebesar -0,06 yang bertanda negatif. Menjelaskan bahwa ketika indeks 

Nikkei225 naik 1 poin dengan asumsi bahwa emas, minyak, kurs, Dow 

Jones, SSE dan STI nilainya konstan atau tetap maka Indeks Harga Saham 

Gabungan akan naik sebesar 1.03 rata-rata. Maka hasil penelitian ini 

menolak H12 bahwa diduga indeks Nikkei225 berhubungan Positif terhadap 

IHSG. 

g) Nilai koefisien variabel SSE sebesar -0,16 dengan nilai probabilitas sebesar 

0.00 < 0,01 (drajat kepercayaan 1%). Maka dapat dijelaskan bahwa variabel 

Nikkei225 berpengaruh signifikan positif terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) dalam jangka panjang. Dengan nilai koefisien sebesar -

0,16 yang bertanda negatif, Menjelaskan bahwa ketika indeks SSE naik 1 

poin dengan asumsi bahwa emas, minyak, kurs, Dow Jones, Nikkei225 dan 

STI nilainya konstan atau tetap maka Indeks Harga Saham Gabungan akan 

turun sebesar -0,16 rata-rata. Mak hasil penelitian ini menolak H13 bahwa 

diduga indeks SSE berpengaruh positif terhadap IHSG 

h) Nilai koefisien variabel indeks STI sebesar 1.12 dengan nilai probabilitas 

sebesar 0.00 < 0,01 (drajat kepercayaan 1%). Maka dapat dijelaskan bahwa 
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variabel indeks STI berpengaruh signifikan negatif terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) dalam jangka panjang. Dengan nilai koefisien 

sebesar 1.12 yang bertanda positif. Menjelaskan bahwa ketika indeks STI 

naik 1 poin dengan asumsi bahwa emas, minyak, kurs, Dow Jones, 

Nikkei225 dan SSE nilainya konstan atau tetap maka Indeks Harga Saham 

Gabungan akan naik sebesar 1.12 rata-rata. Jadi hasil penelitian ini 

menerima H14 dengan diduga indeks STI berpengaruh positif terhadap IHSG. 

 

4.2.5 Uji Asumsi Klasik 

 Agar hasil penelitian ini dapat diterima secara ekonometrik maka 

dilakukan uji asumsi klasik agar memenuhi syarat blue (best, linier, unbias, 

estimator) dari model kuadrat terkecil (OLS). Pengujian asumsi klasik yang 

dilakukan dalam penelitian ini antara lain uji normalitas, multikolinearitas, 

autokorelasi dan heterokedastisitas. 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu 

atau residual terdistribusi normal. Dalam model persamaan yang baik maka 

variabel pengganggu harus terdistribusi normal. Berikut disajikan hasil dari uji 

normalitas menggunakan eviews 7 

Tabel 4. 14 : Hasil Uji Normalitas 

 
Sumber : Hasil olahan Eviews (2016) 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-400 -300 -200 -100 0 100 200 300

Series: Residuals

Sample 2005M11 2015M10

Observations 120

Mean       8.70e-15

Median   16.56341

Maximum  330.9157

Minimum -473.8240

Std. Dev.   125.0648

Skewness  -0.743505

Kurtosis   4.637223

Jarque-Bera  24.45850

Probability  0.000005
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Berdasarkan tabel diatas didapatkan nilai probabilitas sebesar 0,00 < 

0,05 (tingkat signifikan kepercayaan 5%). Maka dapat dikatakan bahwa 

dalam model ini residual atau kesalahan pengganggu terdistribusi normal. 

 

b) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah setiap variabel 

independen atau variabel bebas didalam model saling berhubungan atau 

tidak. Didalam model yang baik setiap variabel bebas tidak saling 

berhubungan. Berikut disajikan hasil uji multikolinearitas yang sudah diolah 

menggunakan Eviews 7 

 

Tabel 4. 15 :Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 DEMAS DMINYAK DKURS 
DDOWJO

NES 
DNIKKEI2

25 
DSSE DSTI 

DEMAS 1.000000 0.223152 -0.224269 -0.179572 -0.244550 -0.001240 -0.070840 

DMINYAK 0.223152 1.000000 -0.353497 0.257110 0.216783 0.023183 0.290143 

DKURS -0.224269 -0.353497 1.000000 -0.339444 -0.229377 -0.111283 -0.410959 

DDOWJONES -0.179572 0.257110 -0.339444 1.000000 0.642520 0.395021 0.699639 

DNIKKEI225 -0.244550  0.216783 -0.229377  0.642520  1.000000  0.354967  0.659506 

DSSE -0.001240  0.023183 -0.111283  0.395021  0.354967  1.000000  0.516796 

DSTI -0.070840  0.290143 -0.410959  0.699639  0.659506  0.516796  1.000000 

Sumber : Hasil olahan Eviews (2016) 

Berdasarkan hasil estimasi multikolinearitas diatas dapat dilihat bahwa 

setiap variabel bebas berkorelasi kurang dari (<) 0,8 (80%). Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa masing-masing variabel bebas tidak saling berhubungan 

dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam dalam model ini terbebas dari 

masalah multikolienaritas. 

 

c) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat dalam model apakah terdapat 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ke-t dengan kesalahan 
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pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah model yang 

terbebas dari masalah autokorelasi. Berikut disajikan hasil estimasi uji 

autokorelasi dengan metode Durbin-Watson yang sudah di olah 

menngunakan eviews 7. 

 

Tabel 4. 16 : Uji Durbin-Watson 

Autokorelasi 

Positif 

Tidak Dapat 

Diputuskan 
Bebas Autokorelasi 

Tidak Dapat 

Diputuskan 

Autokorelasi 

Negatif 

 
  

1.983556 

  

         1,7089         1,8168            2,1832         2,2911 

Observations : 121 

Dl : 1,8168 

dU : 2,1832 

Durbin-Watson stat : 1.983556  

Sumber : Hasil olahan Eviews (2016) 

 Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai Durbin-Watson stat sebesar 

1.983556. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam model penelitian ini terbebas dari 

masalah autokorelasi atau setiap variabel dalam model tidak terdapat korelasi 

kesalahan pengganggu pada periode sebelumya. 

 

d) Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk untuk melihat apakah didalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual yang konstan. 

Dalam model persamaan yang baik maka residual dari persamaan 

mempunyai varian yang konstan. Berikut disajikan hasil estimasi uji 



89 
 

 

heterokedastisitas dengan menggunakan metode White,s General 

Heterocedasticity yang sudah diolah menggunakan Eviews 7. 

 

Tabel 4. 17 : Hasil Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.507545     Prob. F(7,113) 0.1717 

Obs*R-squared 10.33477     Prob. Chi-Square(7) 0.1704 

Scaled explained SS 10.13434     Prob. Chi-Square(7) 0.1811 
     

   

Sumber : Hasil olahan Eviews (2016) 

 Berdasaran hasil estimasi diatas didapatkan nilai Prob.Chi-Square dari 

Obs*R-squared sebesar 0.1704 > 0,05 (tingkat drajat kepercayaan 5%). Jadi 

dapat dikatakan bahwah dalam model regresi ini terbebas dari masalah 

heterokedastisitas atau nilai residual dari persamaan memiliki varian yang 

konstas. 

 

4.3 Analisis Ekonomi Hasil Penelitian 

 Berdasarkan analisis pengaruh variabel fundamental makroekonomi dan 

indeks harga saham tujuan ekspor Indonesia terhadap IHSG dengan 

menggunkan model ECM diperoleh hasil koefisien sebesar 21,31 dengan 

probabilitas f-statistik sebesar 0,00 < 0,5 dan nilai ECT -0,24. Jadi didapatkan 

hasil bahwa variabel maroekonomi dan indeks harga saham tujuan ekspor 

Indonesia berpengaruh positif signifikan dalam jangka pendek dan terkointegrasi 

dalam jangka panjang terhdap IHSG dengan 24% kesalahan dalam jangka 

panjang dan jangka pendek akan dikurangi dalam periode 1 bulanan. Jadi 

kenaikan secara bersama-sama vaariabel fundamental makroeonomi yang terdiri 

dari emas, minyak, kurs dan indeks harga saham Negara tujuan ekspor 

Indonesia yang terdiri dari Dow Jones, Nikkei225, SSE dan STI akan 

meningkatkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).      
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Sehingga hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Andiyasa (2014) dengan hasil indeks Dow Jones, indeks Shanghai, dan indeks 

UK:FT100 berpengaruh positif terhadap pergerakan IHSG. Dan penelitian yang 

dilakukan oleh Witjaksono (2010) dengan hasil harga minyak dunia, harga emas 

dunia, Indeks Nikkei 225 dan Indeks Dow Jones berpengaruh positif terhadap 

IHSG. Dan penelitian yang dilakukan oleh Drimbetas (2010) dengan hasil bahwa 

pasar modal di Hongkong Singapura dan India telah terintegrasi.  Dan penelitian 

yang dilakukan Ozcan (2012) dengan hasil penelitian bahwa variabel 

makroekonomi berhubungan ekuilibrium jangka panjang dengan industri ISE. 

Jadi ketika koondisi fundamental makro ekonomi dan indeks harga saham 

Negara tujuan ekspor Indonesia sedang membaik atau stabil maka akan 

meningkatkan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan.  

Berdasarkan hasil penelitian pada periode pengamatan, dalam jangka 

panjang harga emas dunia berpengaruh positif terhadap IHSG. Tetapi harga 

emas dunia tidak berpengaruh terhadap IHSG dalam jangka pendek. Tidak 

berpengaruhnya harga emas terhadap IHSG dalam jangka pendek dikarenakan 

bahwa kenaikan harga emas dalam jangka pendek tidak langsung direspon 

investor untuk memindahkan dananya di pasar emas. Jadi dalam jangka pendek 

investor lebih memilih berinvestasi di pasar modal walaupun pasar emas 

mengalami kenaikan karena berinvestasi di pasar modal memiliki tingkat 

keuntungan yang lebih tinggi walaupun resiko yang dialaminya juga tinggi. 

Tetapi dalam jangka panjang ketika harga emas dunia ini naik maka akan 

menaikan pendapatan perusahaan tambang. Dikarenakan perusahaan tambang 

yang tercatat di BEI sekitar 7,73% dari tolal keseluruhan. Naiknya pedapatan 

perusahaan tambang maka akan di respon oleh investor untuk berinvestasi di 

sektor tambang. aliran modal masuk di sektor tambang inilah yang dapat 

meningkatkan harga saham perusahaan sektor tambang dan selanjutnya dapat 
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mendorong naiknya Indeks Harga Saham Gabungan. Hubungan positif antar 

emas dan IHSG juga dapat diterangkan pada pergerakan harga emas dunia 

pada grafik 4.2 yang menandakan ketika kondisi ekonomi global stabil pada 

tahun 2005-2007 hal ini juga ditandai meningkatnya harga emas dunia dan ketika 

terjadi krisis ekonomi global pada tahun 2008 harga emas dunia juga ikut 

menurun. Dan pada periode setelah krisis tahun 2009-2011 harga emas dunia 

terus naik diikuti oleh membaiknya perekonomian global. Jadi pergerakan harga 

emas dunia dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Ketika harga emas 

dunia ini naik, hal ini menandakan membaiknya perekonomian global dengan 

ditandainya permintaan akan investasi emas meningkat. Dan membaiknya 

perekonomian suatu Negara dicerminkan oleh indeks harga saham dinegara 

tersebut.  penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh  

Selain itu hubungan positif antara harga emas dan IHSG juga dapat 

dikarenakan prilaku investor yang melakukan diversifikasi portofolio saham 

dengan emas. Karena dirasakan investor berinvestsi dipasar modal memiliki 

resiko yang besar. Investor melakukan penyebaran resiko portofolionya dengan 

menanamkan dananya di pasar emas. Jadi hubungan positif antara harga emas 

dunia dan IHSG dapat disebabkan oleh prilaku investor melakukan diversifikasi 

portofolionya ke pasar emas. Witjaksono (2010) dengan hasil penelitian bahwa 

harga emas dunia berpengaruh positif terhadap IHSG.                                                                                              

Berdasarkan penelitian pada periode pengamatan didapat kan hasil 

bahwa minyak berhubungan negatif dengan IHSG dalam jangka panjang 

sedangka dalam jangka pendek tidak berhubungan dengan IHSG. Pergerakan 

harga minyak tidak begitu diperhitungkan oleh investor dalam jangka pendek 

dikarenakan investor yang berinvestasi di pasar modal bersifat jangka panjang. 

Tetapi dalam jangka panjang pergerakan harga minyak dunia berhubungan 

positif terhadap IHSG hal ini dikarenakan masih tingginya ketergantungan 
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Indonesia terhadap produk olahan minyak. Hal ini terbukti dalam laporan tahunan 

Bank Indonesia tahun (2008) yang menyatakan bahwa peranan impor bahan 

bakar minyak mempunyai porsi penyumbang impor terbesar hampir 30% dari 

total keseluruhan impor terdiri dari impor bahan bakar minyak.  

Jadi ketika harga minya dunia naik maka pemerintah akan menaikan 

harga bahan bakar minyak yang selanjutnya akan menaikan harga barang dan 

jasa, sehingga permintaan barang dan jasa akan menurun. Menurunnya 

permintaan barang dan jasa akan mengakibatkan menurunnya pendapatan 

perusahaan dan selanjutnya akan direspon oleh investor untuk menjual 

sahamnya dikarenakan pendapatan investasinya menurun. Aksi jual investor 

inilah yang dapat menurunkan Indeks Harga saham Gabungan. Hasil penelitian 

ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Andiyasa (2014) menemukan 

bahwa harga minyak dunia berpengaruh negative dengan IHSG.       

Berdasarkan penelitian pada periode pengamatan didapatkan hasil 

bahwa nilai tukar kurs berpengarauh positif dalam jangka panjang dan tidak 

berpengaruh dalam jangka pendek. Ketika kurs rupiah terdepresiasi maupun 

terapresiasi dalam jangka pendek tidak direspon oleh IHSG. Dikarenakan nilai 

tukar kurs rupiah selalu berubah-ubah dengan waktu yang cepat. Perubahan 

tersebut menjadi kurang direspon oleh investor asing yang menanamkan 

modalnya di Indonesia yang bersifat jangka panjang, sehingga dalam jangka 

pendek kurs tidak berpengaruh terhadap IHSG.  

Tetapi dalam jangka panjang kurs berpengaruh positif terhadap IHSG, 

hasil ini berbeda dengan hipotesis yang diajukan. Pengaruh kurs terhadap IHSG 

positif dalam jangka panjang dikarenakan ketika nilai tukar rupiah terdepresiasi 

maka asset yang diperjualkan di Indonesia akan lebih murah, sehingga modal 

masuk dari investor asing akan meningkat. Menigkatnya modal asing yang 

masuk ke Indonesia dapat meningkatkan permintaan saham dan meningkatkan 
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harga saham yang selanjutnya akan meningkatkan Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG). Selain meningkatnya modal asing ketika kurs terdepresiasi 

maka akan meningkatkan tingkat ekspor karena harga barang dalam negri akan 

lebih murah ketika dijual di luar negri. Meningkatnya ekspor dapat meningkatkan 

pendapatan perusahaan dan investor akan merespon dengan meningkatnya 

modal yang masuk yang selanjutnya akan meningkatkan IHSG. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Beer dan Habein (2008) dengan 

hasil penelitian bahwapasar valuta asing berpengaruh signifikan positif ke pasar 

saham Negara Kanada, Jepang, Amerika Serikat dan India. 

Hasil penelitian pada periode pengamatan, dalam jangka panjang dan 

jangka pendek bahwa indeks Dow Jones berpengaruh positif signifikan terhadap 

IHSG. Pengaruh positif indeks Dow Jones terhadap IHSG dalam jangka panjang 

dan jangka pendek dapat disebabkan karena indeks Dow Jones merupakan 

indeks harga saham dengan rata-rata terbesar di dunia dan perusahaannya 

beroperasi secara global. Sehingga pergerakan indeks Dow Jones akan 

mempengaruhi pergerakan indeks global termasuk IHSG. Berpengaruhnya 

indeks Dow Jones terhadap IHSG juga dikarenakan perusahaan-perusaahan 

yang listed di BEI dan menjalin kerjasama dengan perusahaan Amerika Serikat 

bahkan mempunyai kepemilikan asing (Maski, 2009 dalam Albab, 2015). Jadi 

ketika perubahan perekonomian yang negatif di Amerika Serikat dapat 

berdampak terhadap tingkat likuiditas Amerika Serikat. Hal ini akan 

mengakibatkan investor asing akan menarik dananya dengan melakukan aksi 

jual yang akan diikuti investor domestik, sehingga terjadi panic selling atau 

penjualan besar-besaran dikarenakan adanya kepanikan di pasar saham.  

Selain itu Amerika serikat merupakan mitra dagang Indoneisa yang 

merupakan salah satu Negara tujuan utama ekspor Indonesia. Ketika 

perekonomian di AS terjadi krisis maka dalam jangka panjang akan berpengaruh 
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terhadap permintaan ekspor. Menurunnya ekspor akan dapat mengakibatkan 

pendapatan perusahaan akan menurun sehingga dapat menurunkan Indeks 

Harga Saham Gabungan. Hal ini terbukti ketika terjadi krisis tahun 2008 

permintaan ekspor Indonesia menurun lantaran perlambatan perekonomian 

dinegara mitra dagang Indonesia (Laporan tahunan bank Indonesia tahun 2008). 

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Albab (2015) 

dengan hasil bahwa dalam jangka panjang dan jangka pendek indeks Dow 

Jones berpengaruh positif terhadap IHSG dan Wijayanti (2013) dengan hasil 

bahwa indeks Dow Jones berpengaruh dalam jangka panjang terhadap Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG).    

 Berdasarkan hasil penelitian pada periode pengamatan, bahwa indeks 

Nikkei225 berhubungan negatif dalam jangka panjang terhadap IHSG tetapi tidak 

berhubungan dalam jangka pendek. Tidak berhubungannya indeks Nikkei225 

terhadap IHSG dalam jangka pendek hal ini dapat diakibatkan karena dalam 

periode penelitian ini pada tahun 2008 terjadi krisis global dimana jepang terkena 

dampaknya dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi di jepang. Menurut IMF 

dalam Wjayanti (2013), pertumbuhan perekonomian dijepang pada tahun 2008 

hanya 1,4% sedangkan perekonomian di Indonesia mampu tumbuh mencapai 

6,0% pada tahun yang sama. Juga apat dilihat perbandingan pertumbuhan 

indeks harga saham IHSG dan Nikkei pada grafik 4.1 dan grafik 4.4. pada grafik 

4.4 mencerminkan perkembangan indeks Nikkei 225 saat sesudah terjadi krisis 

mengalami pertumbuhan yang lambat pada tahun 2008 – 2012 indeks Nikkei 

belum mampu untuk up tren. Sedangkan IHSG pada tahun 2010 sudah mampu 

up tren. Hal ini membuktikan bahwa kondisi fundamental di Indonesia lebih kuat 

daripada di jepang, sehingga penurunan indeks Nikkei225 tidak berdampak 

signifikan terhadap IHSG dalam jangka pendek.  
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Hal ini juga yang membuktikan bahwa hubungan indeks Nikkei225 

terhadap IHSG dalam jangka panjang berhubungan negatif. Ketika pada masa 

setelah terjadi krisis tahun 2009-2011 perekonomian Indonesia sudah mampu 

untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan Jepang yang pada periode yang sama 

dimulai pada tahun 2008 dengan menurunnya nilai ekspor jepang. Dan berlanjut 

pada tahun 2011 perekonomian jepang belum mampu untuk tumbuh dengan 

adanya msalah hutang yang mencapai 200% dari total GDP dan ditambah 

adanya becana alam tsunami yang menghantam jepang mengakibatkan 

gangguan besar disektor manufaktur (Andiyasa, 2014). Jadi saat IHSG sudah 

mampu untuk up tren ditahun 2009-2011 indeks Nikkei225 masih mengalami 

penurunan. Hal inilah yang mangakibatkan indeks Nikkei berhubungan negatif 

dengan IHSG. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Andiyasa (2014) dengan hasil bahwa indeks Nikkei225 berpengaruh negatif 

terhadap IHSG.   

 Berdasarkan penelitian pada periode pengamatan, mendapatkan hasil 

bahwa indeks SSE berhubungan negatif dalam jangka panjang terhadap IHSG, 

tetapi tidak berhubungan dalam jangka pendek. Tidak berhubungan indeks SSE 

dalam jangka pendek dapat disebabkan dalam periode penelitian ini pada tahun 

2008 terjadi krisis global yang berdampak terhadap melemahnya indeks harga 

saham global salah satunya adalah indeks SSE. Anjloknya bursa saham China 

pada tahun 2008 terus berlanjut sampai tahun 2014 yang baru mengalami fase 

up tren yang dapat dilihat pada grafik 4.7. Sedangkan indeks IHSG mampu up 

tren dengan cepat pada tahun 2009. Hal inilah yang mengakibatkan pergerakan 

indeks SSE tidak berpengaruh dalam jangka pendek terhadap IHSG. Dan 

perbedaan pertumbuhan perekonomian dinegara China dan Indonesia setelah 

terjadi krisis juga dapat berpengaruh negatif antara indeks SSE terhdap IHSG 

dalam jangka panjang.  
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Perlambatan pertumbuhan di China dapat dilihat dari pergerakaan indeks 

SSE dari tahun 2009 setelah krisis sampai pertengahan tahun 2014 tidak 

terdapat kenaikan yang signifikan dari indeks SSE tersebut. Pertumbuhan 

ekonomi China turun dari 9,3% pada tahun 2011 menjadi 7,9% pada tahun 2012 

yang disebabkan oleh menurunnya permintaan ekspor dan penuruan 

pertumbuhan investasi yang cukup tajam. Pertumbuhan investasi menurun dari 

25% pada tahun 2011 menjadi 20% di tahun 2012 (Laporan tahunan Bank 

Indonesia tahun 2012). Kondisi perekonomian di China berbanding terbalik 

dengan kondisi perekonomian di Indonesia. Pada periode yang sama setelah 

krisis perekonomia Indonesia pada tahun 2009 sudah mampu tumbuh dengan 

ditandainya up-trennya IHSG sampai tahun 2014 sedangkan perekonomian di 

China belum mampu tumbuh dengan ditandainya masih menurunnya indeks 

SSE.  

Hubungan antara SSE dan IHSG yang negatif ini juga dijelaskan oleh 

Tamara (2013) yang menyatakan dalam teori pesinyalan (signaling theory), 

bahwa informasi atau guncangan yang terjadi di bursa saham China khususnya 

SSE akan direspon dengan arah yang berbeda oleh investor dan pelaku pasar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Jadi ketika indeks SSE mengalami penurunan maka 

akan direspon oleh investor yang semula berinvestasi di Bursa Efek China akan 

mengalihkan dananya di Bursa Efek Indonesia yang dirasakan lebih 

menguntungkan berinvestasi di Indonesia daripada di China. Perpindahan dana 

inilah yang dapat menurunkan indeks SSE dan meningkatkan IHSG. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tamara (2013) dengan 

hasil bahwa indeks SSE berhubungan negative terhadap IHSG.     

Sedangkan dalam jangka panjang indeks SSE berpengaruh positif 

signifikan terhadap IHSG. Hal ini disebabkan karena China merupakan salah 

satu mitra dagang tersebasar Indonesia dengan tujuan ekspor terbesar ke 2  
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Indonesia pada periode 2009 – 2014. Jadi perubahan perekonomian di China 

yang ditandai dengan menurunnya indeks SSE akan mengakibatkan 

menurunnya permintaan ekspor ke Indonesia. Melemahnya permintaan ekspor 

akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan perushaan yang aktif dalam 

kegiatan ekspor yang selanjutnya akan direspon oleh keputusan investor untuk 

menjual sahamnya dikarenakan menurunnya pendapatan investasinya. 

Keluarnya arus modal inilah yang dapat mengakibatkan menurunnya harga 

saham yang selanjutnya menurunkan IHSG. Hal ini sesuai dengan laporan Bank 

Indonesia Tahun 2013, yang menyatakan bahwa menurunya kinerja 

perekonomian di Indonesia disebabkan karena perlambatan pertumbuhan 

perekonomian di China yang berpengaruh terhadap kinerja ekspor, lantaran 

China merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Dan hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Andiyasa (2014), 

dengan hasil penelitian bahwa indeks Shanghai Stock Exschange berpengaruh 

positif terhadap IHSG.  

Berdasarkan penelitian pada periode pengamatan didapatkan hasil 

bahwa indeks STI berhubungan positif signifikan dalam jangka pendek dan 

jangka panjang terhadap IHSG. Pengaruh positif STI terhadap IHSG dapat 

dikarenakan Singapura merupakan salah satu Negara tujuan ekspor terbesar 

Indonesia. Ketika di Singapura terjadi perlemahan perekonmian maka akan 

berpengaruh terhadap melemahnya permintaan ekspor Indonesia. Melemahnya 

ekspor inilah yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan yang selanjutnya 

akan direspon oleh investor untuk menjual sahamnya lantaran pendapatan 

investasinya menurun. Berkurangnya modal dari investor inilah yang dapat  

menurunkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).  
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Selain itu Singapura juga menjadi investor Penanam Modal Asing (PMA) 

terbesar di Indonesia. Hal ini tercermin dari nilai investasi Negara-negara ASEAN 

yang mencapai 13,5 miliar dolar AS atau 60,6% dari total PMA dengan 

Singapura yang menjadi investor terbesar di Indonesia (Laporan Bank Indonesia 

tahun 2014). Jadi ketika dinegara Singapura mengalami resesi yang 

mengakibatkan menurunnya indeks STI maka akan mengakibatkan investor 

singapura yang menanamkan modalnya di Indonesia menarik dananya secara 

besar-besaran. Keluarnya modal asing inilah yang akan mengakibatkan 

menurunnya harga saham di Indonesia yang selanjutnya akan melemahkan 

Indeks Harga saham Gabungan. Jadi perubahan perekonomian di Singapura 

yang tercermin dengan indeks STI perlu diwaspadai karena dapat 

mempengaruhi bursa saham Indonesia dalam jangka pendek dan jangka 

panjang. 

Jadi dapat dikatakan bahwa ketika indeks STI mengalami kenaikan maka 

akan meningkatkan IHSG dari segi ekspor dan aliran modal asing dari singapura 

ke pasar modal Indonesia dan hubungan ini berlanjut dalam jangka panjang yang 

akan miningkatkan IHSG. Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa pasar modal 

Indonesia telah terintegrasi dengan pasar modal di Singapura. Yang dapat 

dinyatakan bahwa harga saham dengan karakteristik yang sama diperdagangkan 

di pasar modal yang berbeda berada dengan faktor-faktor resiko yang sama.   

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Drimbetas (2010) 

dengan hasil penelitian bahwa pasar modal Hongkong, India dan Singapura telah 

terintegrasi.      
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Kondisi fundamental makroekonomi dan indeks harga saham Negara 

tujuan ekspor Indonesia dapat mempengaruhi perubahan perekonomian 

Indonesia yang tercermin dari IHSG. Penelitian ini berfokus terhadap variabel 

fundamental makroekonomi yang terdiri dari harga emas dunia, harga minyak 

dunia dan kurs sedangkan indeks harga saham Negara tujuan ekspor indoneisa 

terdiri dari Jepang (Nikkei225), China (SSE), Singapura (STI), Dow Jones 

(Amerika Serikat).  

Penelitian ini menggunakan metode error correction model (ECM) sesuai 

dengan tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan jangka panjang dan 

jangka pendek antara harga emas dunia, harga minyak dunia, nilai tukar kurs, 

indeks Dow Jones, indeks Nikkei 225, indeks Shangha Stock Exchange, dan 

Strait Time Indeks  terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Dengan 

hasil penelitian bahwa emas, minyak, kurs, Dow Jones, Nikkei225, SSE dan STI 

secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel IHSG dalam jangka 

pendekdan terkointegrasi dalam jangka panjang. Dengan 24,14% 

ketidaksesuaian dalam model jangka panjang dan model jangka pendek dapat 

direduksi atau dikurangi pada periode 1 bulanan. 

Untuk emas dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap IHSG 

karena investor lebih memilih berinvestasi di pasar modal walaupun pasar emas 

mengalami kenaikan karena berinvestasi di pasar modal memiliki tingkat 

keuntungan yang lebih tinggi walaupun resiko yang dialaminya juga tinggi. Tetapi 

dalam jangka panjang berhubungan positif dengan IHSG dapat dikarenakan 

prilaku investor yang melakukan diversifikasi portofolio saham dengan emas. 
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Harga minyak dunia tidak berpengaruh dalam jangka pendek terhadap 

IHSG dikarenakan pergerakan harga minyak dunia tidak begitu diperhitungkan 

oleh investor. Sedangakan dalam jangka panjang minyak berpengaruh negatif 

terhadap IHSG hal ini dikarenakan masih tingginya ketergantungan Indonesia 

terhadap produk olahan minyak. Jadi ketika harga minyak dunia naik maka 

bahan bakar minyak dalam negri akan meningkat sehingga dapat menurunkan 

pendapatan perusahaan dari segi menurunnya daya beli masyarakat. Yang 

selanjutnya menjadi keputusan investor untuk menjual sahamnya dan akan 

menurunkan IHSG.   

Kurs dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap IHSG, hal ini 

dapat disebabkan nilai tukar kurs selalu berubah-ubah dengan waktu yang cepat 

menjadi kurang direspon oleh investor asing yang menanamkan modalnya di 

Indonesia yang bersifat jangka panjang. Tetapi dalam jangka panjang kurs 

berpengaruh positif terhadap IHSG, hal ini dapat disebabkan ketika nilai tukar 

rupiah terdepresiasi maka asset dan harga barang yang diperjualkan di 

Indonesia akan lebih murah sehingga modal masuk dari investor asing dan 

permintaan ekspor akan meningkat, sehingga dapat meningkatkan IHSG 

 Indeks Dow Jones dalam jangka pendek dan jangka panjang 

berpengaruh positif terhadap IHSG, hal ini disebabkan Amerika serikat 

merupakan mitra dagang Indoneisa yang merupakan salah satu Negara tujuan 

utama ekspor Indonesia. Ketika perekonomian di AS terjadi krisis maka dalam 

jangka pendek akan berpengaruh terhadap menurunnya ekspor dan menurunnya 

tingkat likuiditas AS yang mengakibatkan menurunnya IHSG dan berlanjut ke 

jangka panjang. 

Indeks Nikkei225 dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap 

IHSG, hal ini disebabkan pada krisis ekonomi 2008 kondisi fundamental di 

Indonesia lebih kuat daripada di jepang, sehingga penurunan indeks Nikkei225 
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tidak berdampak signifikan terhadap IHSG dalam jangka pendek. Tetapi dalam 

jangka panjang berhubungan negatif dengan IHSG. Hal ini dapat disebabkan 

pada periode pengamatan penelitian pertumbuhan perekonomian Jepang lebih 

lambat dibandingkan perekonomian Indonesia. 

Indeks SSE dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap IHSG, hal 

ini disebabkan setelah anjloknya indeks harga saham di China dan Indonesia 

pada tahun 2008. Perekonomian Indonesia mampu tumbuh lebih cepat dari pada 

China. Sedangkan dalam jangka panjang SSE berpengaruh negatif terhadap 

IHSG, hal ini dapat disebabkan ketika indeks SSE mengalami penurunan maka 

akan direspon oleh investor yang semula berinvestasi di pasar modal China 

beralih ke pasar modal Indonesia. 

Indeks STI berpengaruh positif dalam jangka pendek dan jangka panjang 

terhadap IHSG. Hal ini disebabkan karena selain Singapura merupakan tujuan 

ekspor Indonesia, Singapura juga menjadi investor Penanam Modal Asing (PMA) 

terbesar di Indonesia. Jadi ketika indeks STI mengalami kenaikan maka akan 

meningkatkan IHSG dari segi ekspornya dalam jangka pendek sedangkan dalam 

jangka panjang juga akan meningkatkan IHSG dari segi masuknya aliran modal 

dari Singapura. 

 

5.2 Saran 

Pemerintah lebih dituntut untuk membuat kebijakan yang tepat ketika 

kondisi fundamental makroekonomi khususnya pasar emas, pasar minyak dan 

pasar valas terjadi guncangan. Selain fundamental makroekonomi, kondisi 

indeks harga saham Negara tujuan ekspor Indonesia juga patut diperhatikan 

khusus Amerika Serikat, Jepang, China dan Singapura. Untuk Singapura dan 

Amerika Serikat pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi perekonomian 
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Negara tersebut dikarenakan Amerika Serikat dapat mempengaruhi 

perekonomian di Indonesia dalam jangka pendek khususnya pasar modal. 

sedangkan untuk Singapura menjadi investor Penanam Modal Asing (PMA) 

terbesar di Indonesia. Perubahan perekonomian di Singapura dalam jangka 

pendek dan jangka panjang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia 

khususnya pasar modal. Sedangkan untuk Amerika Serikat perubahan 

perekonomian di AS dapat mempengaruhi permintaan ekspornya.  

Sedangkan untuk investor yang ingin berinvestasi di pasar modal 

Indonesia juga harus memperhatikan pergerakan harga emas, kurs, indeks Dow 

Jones, Nikkei225, SSE dan STI karena dapat mempengaruhi perubahan Indeks 

Harga Saham Gabungan. Selain itu seharusnya proporsi investor domestik lebih 

ditingkatkan daripada investor asing agar bursa saham di Indonesia tidak 

didominasi oleh investor asing. 

Untuk meneliti terkait dengan fundamental makroekonomi dan indeks 

Negara tujuan ekspor Indonesia dengan IHSG. Dapat menambahkan variabel 

yang terkait dengan makroekonomi yang berpengaruh terhadap IHSG. Untuk 

variabel Negara tujuan ekspor Indoneisa juga dapat ditambahkan dengan indeks 

Negara mitra dagang atau dapat dirubah dengan mengambil variabel indeks 

mitra dagang Indonesia berdasarkan net ekspornya dan memperpanjang periode 

waktu dengan menggunakan data harian atau mingguan supaya hasil yang 

diperoleh lebih akurat. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Data Variabel Penelitian 

Date IHSG Emas Minyak Kurs 
Dow 
Jones 

Nikkei225 SSE STI 

3-Jan-05 1045 424 44 9245 10490 11388 1192 2096 

1-Feb-05 1074 423 45 9245 10766 11741 1306 2119 

1-Mar-05 1080 434 53 9371 10504 11669 1181 2141 

1-Apr-05 1030 429 51 9539 10193 11009 1159 2125 

3-May-05 1088 422 48 9480 10467 11277 1061 2162 

1-Jun-05 1122 431 54 9616 10275 11584 1081 2213 

1-Jul-05 1182 424 57 9799 10641 11900 1083 2353 

1-Aug-05 1050 438 63 9986 10482 12414 1163 2275 

1-Sep-05 1079 456 62 10233 10569 13574 1156 2305 

3-Oct-05 1066 470 58 10093 10440 13607 1093 2217 

1-Nov-05 1097 477 55 10041 10806 14872 1099 2300 

1-Dec-05 1163 510 56 9857 10718 16111 1161 2347 

3-Jan-06 1232 550 62 9472 10865 16650 1258 2412 

1-Feb-06 1231 555 60 9253 10993 16205 1299 2482 

1-Mar-06 1323 557 62 9172 11109 17060 1298 2533 

3-Apr-06 1464 611 70 8937 11367 16906 1440 2611 

2-May-06 1330 675 69 8985 11168 15467 1641 2384 

1-Jun-06 1310 596 68 9363 11150 15505 1672 2435 

3-Jul-06 1352 634 73 9125 11186 15457 1613 2445 

1-Aug-06 1431 633 73 9094 11381 16141 1659 2482 

1-Sep-06 1535 598 62 9143 11679 16128 1752 2569 

2-Oct-06 1583 586 58 9187 12081 16399 1838 2702 

1-Nov-06 1719 628 59 9135 12222 16274 2099 2839 

1-Dec-06 1806 630 62 9087 12463 17226 2675 2986 

3-Jan-07 1757 631 54 9068 12622 17383 2786 3126 

1-Feb-07 1741 665 58 9068 12269 17604 2881 3104 

1-Mar-07 1831 655 62 9164 12354 17288 3184 3231 

2-Apr-07 1999 679 67 9098 13063 17400 3841 3361 

2-May-07 2084 667 67 8844 13628 17876 4110 3511 

1-Jun-07 2139 655 71 8984 13409 18138 3821 3548 

2-Jul-07 2349 665 77 9067 13212 17249 4471 3548 

1-Aug-07 2194 665 71 9367 13358 16569 5219 3393 

3-Sep-07 2359 713 77 9310 13896 16786 5552 3706 

1-Oct-07 2643 755 82 9107 13930 16738 5955 3806 

1-Nov-07 2688 806 92 9264 13372 15681 4872 3521 

3-Dec-07 2746 803 91 9334 13265 15308 5262 3482 

2-Jan-08 2627 890 92 9406 12650 13592 4383 2982 
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1-Feb-08 2722 922 95 9181 12266 13603 4349 3026 

3-Mar-08 2447 968 104 9185 12263 12526 3473 3007 

1-Apr-08 2305 910 109 9209 12820 13850 3693 3148 

1-May-08 2444 889 123 9291 12638 14339 3433 3193 

2-Jun-08 2349 889 132 9296 11350 13481 2736 2948 

1-Jul-08 2305 940 133 9163 11378 13377 2776 2930 

1-Aug-08 2166 839 113 9149 11544 13073 2397 2740 

1-Sep-08 1833 830 97 9341 10851 11260 2294 2359 

1-Oct-08 1257 807 72 10048 9325 8577 1729 1794 

3-Nov-08 1242 761 52 11711 8829 8512 1871 1733 

1-Dec-08 1355 816 40 11325 8776 8860 1821 1762 

2-Jan-09 1333 859 43 11081 8001 7994 1991 1746 

2-Feb-09 1285 943 43 11853 7063 7568 2083 1595 

2-Mar-09 1434 924 47 11850 7609 8110 2373 1700 

1-Apr-09 1723 890 50 11025 8168 8828 2478 1920 

1-May-09 1917 929 57 10393 8500 9523 2633 2329 

1-Jun-09 2027 946 69 10207 8447 9958 2959 2333 

1-Jul-09 2323 934 64 10111 9172 10357 3412 2659 

3-Aug-09 2342 949 73 9978 9496 10493 2668 2593 

1-Sep-09 2468 997 68 9901 9712 10133 2779 2673 

1-Oct-09 2368 1043 73 9483 9713 10035 2996 2651 

2-Nov-09 2416 1127 77 9470 10345 9346 3195 2732 

1-Dec-09 2534 1135 74 9458 10428 10546 3277 2898 

4-Jan-10 2611 1118 76 9275 10067 10198 2989 2745 

1-Feb-10 2549 1095 74 9348 10325 10126 3052 2751 

1-Mar-10 2777 1113 79 9174 10857 11090 3109 2887 

1-Apr-10 2971 1149 85 9027 11009 11057 2871 2975 

3-May-10 2797 1205 76 9183 10137 9769 2592 2753 

1-Jun-10 2914 1233 75 9148 9774 9383 2398 2836 

1-Jul-10 3069 1193 76 9049 10466 9537 2638 2988 

3-Aug-10 3082 1216 77 8972 10015 8824 2639 2950 

1-Sep-10 3501 1271 78 8974 10788 9369 2656 3098 

1-Oct-10 3635 1342 83 8928 11118 9202 2979 3143 

1-Nov-10 3531 1370 85 8938 11006 9937 2820 3145 

1-Dec-10 3704 1391 91 9023 11578 10229 2808 3190 

3-Jan-11 3409 1356 97 9037 11892 10238 2791 3180 

1-Feb-11 3470 1373 104 8913 12226 10624 2905 3011 

1-Mar-11 3679 1424 115 8761 12320 9755 2928 3106 

1-Apr-11 3820 1474 123 8651 12811 9850 2912 3173 

2-May-11 3837 1510 115 8556 12570 9694 2743 3160 

1-Jun-11 3889 1529 114 8564 12414 9816 2762 3120 
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1-Jul-11 4131 1573 117 8533 12143 9833 2702 3189 

1-Aug-11 3842 1756 110 8532 11614 8955 2567 2885 

1-Sep-11 3549 1772 113 8766 10913 8700 2359 2675 

3-Oct-11 3791 1665 110 8895 11955 8988 2468 2856 

1-Nov-11 3715 1739 111 9015 12046 8435 2333 2702 

1-Dec-11 3822 1652 108 9088 12218 8455 2199 2646 

3-Jan-12 3942 1656 111 9109 12633 8803 2293 2907 

1-Feb-12 3985 1743 119 9026 12952 9723 2428 2994 

1-Mar-12 4122 1674 125 9165 13212 10084 2263 3010 

2-Apr-12 4181 1650 120 9176 13214 9521 2396 2979 

1-May-12 3833 1586 110 9290 12393 8543 2372 2773 

1-Jun-12 3956 1597 95 9451 12880 9007 2225 2878 

2-Jul-12 4142 1594 103 9457 13009 8695 2104 3036 

1-Aug-12 4060 1626 113 9500 13091 8840 2048 3025 

3-Sep-12 4263 1744 113 9566 13437 8870 2086 3060 

1-Oct-12 4350 1747 112 9597 13096 8928 2069 3038 

1-Nov-12 4276 1721 109 9628 13026 9446 1980 3070 

3-Dec-12 4317 1689 109 9646 13104 10395 2269 3167 

2-Jan-13 4454 1671 113 9687 13861 11139 2385 3283 

1-Feb-13 4796 1628 116 9687 14054 11559 2366 3270 

1-Mar-13 4941 1593 108 9709 14579 12398 2237 3308 

1-Apr-13 5034 1485 102 9724 14840 13861 2178 3368 

1-May-13 5069 1414 103 9761 15116 13775 2301 3311 

3-Jun-13 4819 1342 103 9882 14910 13677 1979 3150 

1-Jul-13 4610 1287 108 10073 15500 13668 1994 3222 

1-Aug-13 4195 1347 111 10573 14810 13389 2098 3029 

2-Sep-13 4316 1349 112 11346 15130 14456 2175 3168 

1-Oct-13 4511 1316 109 11367 15546 14328 2142 3211 

1-Nov-13 4256 1276 108 11613 16086 15662 2221 3176 

2-Dec-13 4274 1225 111 12087 16577 16291 2116 3167 

2-Jan-14 4419 1245 108 12180 15699 14915 2033 3027 

3-Feb-14 4620 1301 109 11935 16322 14841 2056 3111 

3-Mar-14 4768 1336 107 11427 16458 14828 2033 3189 

1-Apr-14 4840 1299 108 11436 16581 14304 2026 3265 

2-May-14 4894 1288 110 11526 16717 14632 2039 3296 

2-Jun-14 4879 1279 112 11893 16827 15162 2048 3256 

1-Jul-14 5089 1311 107 11689 16563 15621 2202 3374 

1-Aug-14 5137 1296 102 11707 17098 15425 2217 3327 

1-Sep-14 5138 1239 97 11891 17043 16174 2364 3277 

1-Oct-14 5090 1222 87 12145 17391 16414 2420 3274 

3-Nov-14 5150 1176 79 12158 17828 17460 2683 3351 
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1-Dec-14 5227 1202 62 12438 17823 17451 3235 3365 

2-Jan-15 5289 1252 48 12579 17165 17674 3210 3391 

2-Feb-15 5450 1227 58 12750 18133 18798 3310 3403 

2-Mar-15 5519 1179 56 13067 17776 19207 3748 3447 

1-Apr-15 5086 1198 60 12948 17841 19520 4442 3487 

1-May-15 5216 1199 64 13141 18011 20563 4612 3392 

2-Jun-15 4911 1182 61 13313 17620 20236 4277 3317 

1-Jul-15 4803 1130 57 13375 17690 20585 3664 3203 

3-Aug-15 4510 1117 47 13782 16528 18890 3206 2921 

1-Sep-15 4224 1125 48 14396 16285 17388 3053 2791 

1-Oct-15 4455 1159 48 13796 17780 18903 3375 3041 

 
 
Lampiran 2: Deskriptif Statistik Variabel 

 

 
Lampiran 3: Nilai Ekspor Indonesa Menurut Negara Tujuan 

No Negara Tujuan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rata-rata 

1 Jepang 19,299,659 25,487,404 32,494,902 28,968,748 26,677,721 20,808,718 15,373,715 

2 
Republik Rakyat 
Cina 

11,572,849 15,575,316 23,334,483 21,523,958 22,425,902 17,303,165 11,173,567 

3 Singapura 11,172,922 14,098,088 16,436,646 16,138,036 15,724,945 15,643,970 8,921,461 

4 Amerika Serikat 10,802,392 14,237,606 16,738,696 14,765,254 15,622,135 16,502,799 8,866,888 

5 Korea Selatan 8,225,553 12,522,041 14,660,195 14,269,733 11,260,652 10,068,157 7,100,633 

6 India 7,561,412 9,662,084 13,474,347 12,500,114 12,969,881 12,242,603 6,841,044 

7 Malaysia 6,847,510 9,332,358 10,902,141 11,000,552 10,475,415 9,455,113 5,801,309 

8 Thailand 3,262,470 4,546,910 5,562,626 6,491,644 6,051,348 5,762,720 3,167,772 

9 Australia 3,353,560 4,338,753 5,670,124 4,718,100 4,344,740 5,000,046 2,742,532 

10 Belanda 2,956,816 3,716,824 5,041,998 4,546,620 4,099,858 3,981,353 2,434,347 

11 Filipina 2,446,407 3,171,312 3,716,979 3,667,656 3,774,591 3,887,862 2,066,481 

 
IHSG EMAS MINYAK KURS 

DOW 
JONES NIKKEI225 SSE STI 

Mean  3238.884  1129.314  85.83471  10072.53  12858.24  13124.64  2690.479  2940.504 

Median  3470.000  1179.000  83.00000  9406.000  12463.00  13592.00  2468.000  3027.000 

Maximum  5519.000  1772.000  133.0000  14396.00  18133.00  20585.00  5955.000  3806.000 

Minimum  1066.000  470.0000  40.00000  8532.000  7063.000  7568.000  1093.000  1595.000 

Std. Dev  1326.328  363.6034  24.29964  1408.268  2676.033  3586.905  924.6599  439.8455 

Skewness -0.045377 -0.004848 -0.041054  1.222458  0.300112  0.195141  1.149257 -1.057067 

Kurtosis  1.659956  1.955598  1.698162  3.366095  2.385840  1.718288  4.597951  4.090617 

         

Jarque-
Bera  9.094933  5.499801  8.578514  30.81285  3.718037  9.050329  39.50960  28.53082 

Probability  0.010594  0.063934  0.013715  0.000000  0.155826  0.010833  0.000000  0.000001 

         

Sum  391905.0  136647.0  10386.00  1218776.  1555847.  1588082.  325548.0  355801.0 

Sum Sq. 
Dev  2.11E+08  15864890  70856.69  2.38E+08  8.59E+08  1.54E+09  1.03E+08  23215684 

         

Observati
on  121  121  121  121  121  121  121  121 
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12 Jerman 2,379,496 3,035,439 3,288,714 3,064,521 2,862,481 2,820,475 1,745,113 

13 Hong Kong SAR 2,116,123 2,484,581 3,179,127 2,644,935 2,646,008 2,760,064 1,583,084 

14 Italia 1,659,244 2,359,740 3,155,722 2,279,792 2,121,981 2,288,020 1,386,450 

15 Vietnam 1,449,705 1,933,452 2,333,066 2,266,668 2,558,864 2,443,990 1,298,574 

 
 
 
Lampiran 4: Uji Stasioneritas Drajat Level 
 

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)  

Series: IHSG, GOLD, OIL, KURS, DOWJONES, NIKKEI225, SSE, STI 

Date: 12/28/15   Time: 01:30   

Sample: 2005M10 2015M10   

Exogenous variables: Individual effECTs  

User-specified maximum lags   

Automatic lag length selECTion based on SIC: 0 to 3 

Total number of observations: 954  

Cross-sECTions included: 8   
     
     Method  Statistic Prob.** 

ADF - Fisher Chi-square  16.8553  0.3950 

ADF - Choi Z-stat  0.01527  0.5061 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

     

Intermediate ADF test results UNTITLED  
     
          

Series Prob. Lag   Max Lag Obs 

IHSG  0.5955  0  12  120 

GOLD  0.3363  0  12  120 

OIL  0.1212  1  12  119 

KURS  0.8921  3  12  117 

DOWJONES  0.9153  0  12  120 

NIKKEI225  0.8761  0  12  120 

SSE  0.0639  2  12  118 

STI  0.1972  0  12  120 
     
     
 
 
Lampiran 5: Uji Stasioneritas Drajat Diference 
 

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)  

Series: IHSG, GOLD, OIL, KURS, DOWJONES, NIKKEI225, SSE, STI 

Date: 12/28/15   Time: 01:09   

Sample: 2005M10 2015M10   

Exogenous variables: Individual effECTs  

Automatic selECTion of maximum lags  

Automatic lag length selECTion based on SIC: 0 to 2 

Total number of observations: 949  

Cross-sECTions included: 8   
     
     Method  Statistic Prob.** 

ADF - Fisher Chi-square  369.228  0.0000 

ADF - Choi Z-stat -17.6549  0.0000 
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     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

     

Intermediate ADF test results D(UNTITLED)  
     
          

Series Prob. Lag   Max Lag Obs 

D(IHSG)  0.0000  0  12  119 

D(GOLD)  0.0000  0  12  119 

D(OIL)  0.0000  0  12  119 

D(KURS)  0.0001  2  12  117 

D(DOWJONES)  0.0000  0  12  119 

D(NIKKEI225)  0.0000  0  12  119 

D(SSE)  0.0000  1  12  118 

D(STI)  0.0000  0  12  119 
     
     
 
 
Lampiran 6: Uji Kointegrasi 

Dependent Variable: IHSG   

Method: Least Squares   

Date: 12/28/15   Time: 01:28   

Sample: 2005M10 2015M10   

Included observations: 121   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -5553.388 433.2114 -12.81912 0.0000 

GOLD 1.789256 0.167537 10.67977 0.0000 

OIL -3.021061 1.536098 -1.966711 0.0517 

KURS 0.267475 0.035673 7.497869 0.0000 

DOWJONES 0.172605 0.038370 4.498486 0.0000 

NIKKEI225 -0.060605 0.022661 -2.674439 0.0086 

SSE -0.145071 0.034797 -4.169103 0.0001 

STI 1.123321 0.147569 7.612159 0.0000 
     
     R-squared 0.974516     Mean dependent var 3238.884 

Adjusted R-squared 0.972938     S.D. dependent var 1326.328 

S.E. of regression 218.1885     Akaike info criterion 13.67242 

Sum squared resid 5379504.     Schwarz criterion 13.85727 

Log likelihood -819.1817     Hannan-Quinn criter. 13.74750 

F-statistic 617.3201     Durbin-Watson stat 0.573137 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 
Lampiran 7: Uji Kointegrasi, Menguji Residual 

Null Hypothesis: D(RESID) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -11.61118  0.0000 
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Test critical values: 1% level  -3.486064  

 5% level  -2.885863  

 10% level  -2.579818  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(RESID,2)  

Method: Least Squares   

Date: 12/28/15   Time: 01:15   

Sample (adjusted): 2005M12 2015M10  

Included observations: 119 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(RESID(-1)) -1.071038 0.092242 -11.61118 0.0000 

C -3.136611 14.83587 -0.211421 0.8329 
     
     R-squared 0.535382     Mean dependent var -0.118844 

Adjusted R-squared 0.531411     S.D. dependent var 236.3869 

S.E. of regression 161.8154     Akaike info criterion 13.02745 

Sum squared resid 3063553.     Schwarz criterion 13.07416 

Log likelihood -773.1334     Hannan-Quinn criter. 13.04642 

F-statistic 134.8196     Durbin-Watson stat 1.996811 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 
Lampiran 8: Uji Eror Correction Model (ECM) 

Dependent Variable: D(IHSG)   

Method: Least Squares   

Date: 01/14/16   Time: 08:27   

Sample (adjusted): 2005M11 2015M10  

Included observations: 120 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 21.31140 11.35718 1.876469 0.0632 

D(EMAS) 0.364649 0.262175 1.390864 0.1670 

D(MINYAK) -0.403156 1.793577 -0.224778 0.8226 

D(KURS) -0.039118 0.045847 -0.853233 0.3954 

D(DOWJONES) 0.062149 0.034514 1.800699 0.0745 

D(NIKKEI225) -0.006316 0.021592 -0.292546 0.7704 

D(SSE) -0.055245 0.044459 -1.242607 0.2166 

D(STI) 0.650072 0.125524 5.178855 0.0000 

RES(-1) -0.241442 0.054166 -4.457427 0.0000 
     
     R-squared 0.557017     Mean dependent var 28.24167 

Adjusted R-squared 0.525090     S.D. dependent var 173.0553 

S.E. of regression 119.2588     Akaike info criterion 12.47251 

Sum squared resid 1578717.     Schwarz criterion 12.68157 

Log likelihood -739.3505     Hannan-Quinn criter. 12.55741 

F-statistic 17.44673     Durbin-Watson stat 1.853828 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 9 :  Uji Normalitas 

 

Lampiran 10 : Uji Multikolinearitas 

 DEMAS DMINYAK DKURS 
DDOWJO

NES 
DNIKKEI2

25 
DSSE DSTI 

DEMAS 1.000000 0.223152 -0.224269 -0.179572 -0.244550 -0.001240 -0.070840 

DMINYAK 0.223152 1.000000 -0.353497 0.257110 0.216783 0.023183 0.290143 

DKURS -0.224269 -0.353497 1.000000 -0.339444 -0.229377 -0.111283 -0.410959 

DDOWJONES -0.179572 0.257110 -0.339444 1.000000 0.642520 0.395021 0.699639 

DNIKKEI225 -0.244550  0.216783 -0.229377  0.642520  1.000000  0.354967  0.659506 

DSSE -0.001240  0.023183 -0.111283  0.395021  0.354967  1.000000  0.516796 

DSTI -0.070840  0.290143 -0.410959  0.699639  0.659506  0.516796  1.000000 

 

Lampiran 11 : Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 59.39922     Prob. F(2,111) 0.0000 

Obs*R-squared 62.55313     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 01/05/16   Time: 03:46   

Sample: 2005M10 2015M10   

Included observations: 121   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GOLD 0.079190 0.117927 0.671520 0.5033 

OIL 1.329681 1.087018 1.223237 0.2238 

KURS 0.017996 0.025074 0.717718 0.4744 

DOWJONES -0.034730 0.027108 -1.281166 0.2028 

NIKKEI225 0.018043 0.015983 1.128860 0.2614 

SSE -0.003158 0.024416 -0.129354 0.8973 

STI 0.054954 0.103957 0.528623 0.5981 

C -330.6515 305.4492 -1.082509 0.2814 

0
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Series: Residuals

Sample 2005M10 2015M10

Observations 121

Mean       6.99e-13

Median   13.60816

Maximum  643.1704

Minimum -460.1467

Std. Dev.   211.7291

Skewness   0.187290

Kurtosis   3.248736

Jarque-Bera  1.019323

Probability  0.600699
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RESID(-1) 0.791409 0.094495 8.375148 0.0000 

RESID(-2) -0.073592 0.097135 -0.757627 0.4503 
     
     R-squared 0.516968     Mean dependent var 6.99E-13 

Adjusted R-squared 0.477803     S.D. dependent var 211.7291 

S.E. of regression 153.0022     Akaike info criterion 12.97781 

Sum squared resid 2598473.     Schwarz criterion 13.20887 

Log likelihood -775.1575     Hannan-Quinn criter. 13.07165 

F-statistic 13.19983     Durbin-Watson stat 2.019868 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Lampiran 12: Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.507545     Prob. F(7,113) 0.1717 

Obs*R-squared 10.33477     Prob. Chi-Square(7) 0.1704 

Scaled explained SS 10.13434     Prob. Chi-Square(7) 0.1811 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 01/05/16   Time: 03:42   

Sample: 2005M10 2015M10   

Included observations: 121   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -7354.264 69900.31 -0.105211 0.9164 

GOLD^2 0.005098 0.015784 0.323000 0.7473 

OIL^2 -2.475139 2.557927 -0.967635 0.3353 

KURS^2 -6.63E-05 0.000539 -0.122872 0.9024 

DOWJONES^2 0.000170 0.000414 0.411485 0.6815 

NIKKEI225^2 -6.52E-05 0.000187 -0.348800 0.7279 

SSE^2 -0.000873 0.001643 -0.531015 0.5965 

STI^2 0.006894 0.007657 0.900430 0.3698 
     
     R-squared 0.085411     Mean dependent var 44458.71 

Adjusted R-squared 0.028755     S.D. dependent var 66946.54 

S.E. of regression 65976.98     Akaike info criterion 25.09583 

Sum squared resid 4.92E+11     Schwarz criterion 25.28067 

Log likelihood -1510.298     Hannan-Quinn criter. 25.17090 

F-statistic 1.507545     Durbin-Watson stat 0.931619 

Prob(F-statistic) 0.171737    
     
     

 

 


