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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Krisis ekonomi dunia tahun 2008 menyebabkan pengaruh besar dalam 

perekonomian dunia. Sektor riil dan sektor moneter juga mendapat dampak dari 

krisis global.  Sektor moneter terdepresiasi karena negara adidaya Amerika Serikat 

selaku negara Super Power yang mengawali krisis pertama dalam krisis ekonomi 

dunia  tahun 2008.  

Globalisasi ekonomi menyebabkan batasan-batasan ekonomi antar negara 

semakin kabur, aktivitas ekonomi tidak hanya terbatas pada lingkungan domestik, 

tetapi telah menerobos batasan-batasan antar negara. Dunia telah berubah menjadi 

sebuah dunia tanpa batas, hampir tak ada negara yang mampu mengisolasi dirinya 

dari pengaruh negara lain. 

Kegiatan ekonomi di dunia saat ini menjadi semakin berkait dan 

bergantung satu sama lain. Interaksi kegiatan ekonomi tersebut baik menyangkut 

kegiatan Sektor riil dan sektor moneter. Sektor moneter pada setiap negara kita 

bisa mengatakan bahwa kegiatan sektor ini hampir tidak mengenal batasan negara. 

Lembaga-lembaga keuangan tersebut bergerak dalam bidang pasar uang maupun 

pasar modal. Pasar uang merupakan pertemuan supply dan demand akan dana 

jangka pendek. 
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Pasar modal adalah pertemuan antara supply dan demand akan dana jangka 

panjang yang diwujudkan dalam instrumen-instrumen keuangan yang bisa 

diperjualbelikan. Keberadaan pasar modal internasional para pemodal bisa 

melakukan diversifikasi portofolio dengan jalan membeli sekuritas-sekuritas yang 

ditawarkan di bursa-bursa efek tersebut, ataupun mengamati pergerakan indeks luar 

negeri dari waktu ke waktu, baik indeks historis/yang lalu maupun meramalkan 

yang akan datang.  

Suatu negara mempunyai sistem politik yang berbeda, mata uang yang 

berbeda, peraturan devisa asing yang berbeda, pembatasan perdagangan yang 

berbeda, aliansi politik yang berbeda, dan macam-macam jenis kendala 

perdagangan yang lainnya. Lebih lanjut lagi suatu negara yang berbeda mempunyai 

fase siklus bisnis yang berbeda dengan negara yang lain. Era globalisasi  pasar 

modal para investor dapat melintasi batas-batas negara dalam berinvestasi, maka 

faktor-faktor perbedaan tersebut bisa tereliminasi, sehingga beberapa bursa 

menunjukkan grafik perubahan/fluktuasi harga yang hampir sama. 

Beberapa efek di luar negeri seperti Dow Jones (Amerika Serikat), Nikkei 

(Jepang), Hang Seng (Hong Kong) dan Straits Times (Singapura) berkorelasional 

dengan indeks harga saham gabungan (IHSG) di berbagai bursa efek belahan 

dunia, sehingga investor dapat mengambil kesimpulan dan pertimbangan untuk 

kepentingan investasinya.  

Empat saham luar negeri Dow Jones (Amerika Serikat), Nikkei (Japan), 

Hang Seng (Hong Kong) dan Straits Times (Singapura), merupakan saham-saham 

yang volume perdaganganya tinggi di empat negara besar seperti Amerika, Jepang 
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Cina, dan Singapura yang merupakan negara sebagai tolak ukur pertumbuhan 

ekonomi dunia. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis dalam 

menyusun skripsi ini hanya membatasi pada permasalahan : 

1. Apakah indeks harga saham luar negeri sebelum dan sesudah krisis global 

berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan di Indonesia? 

2. Indeks harga saham luar negeri manakah yang paling berpengaruh terhadap 

IHSG? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka penelitian lebih dibatasi oleh beberapa batasan 

masalah, yaitu: 

1. 4 Data Pergerakan saham harian asing selama 1 tahun sebelum krisis global 

Dow Jones (Amerika Serikat), Nikkei (Japan), Hang Seng (Hong Kong) dan 

Straits Times (Singapura) (1 Agustus 2007 – 31 Agustus 2008) 

2. 4 Data Pergerakan saham harian asing selama 1 tahun sesudah krisis global 

Dow Jones (Amerika Serikat), Nikkei (Japan), Hang Seng (Hong Kong) dan 

Straits Times (Singapura) (01 September 2008 – 01 September 2009). 

3. Data Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) harian selama 2 tahun 

(01 Juli 2007-01 September 2009). 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh indeks 

harga saham luar negeri terhadap indeks harga saham gabungan di 

Indonesia. 

b. Mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap IHSG. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi investor : 

Memberikan informasi pada investor agar dapat memilih saham 

yang tingkat pengembalianya paling tinggi saat terjadi krisis global 

terjadi. Membantu memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan 

bagi pihak investor yang akan menanamkan investasinya pada saham di 

Indonesia. 

b. Bagi peneliti selanjutnya : 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber 

informasi untuk peneliti selanjutnya untuk penelitian yang berkaitan 

dengan Pasar Modal. 

 


