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Abstrak : Investor asing dari negara maju menjadikan pasar saham di Asia sebagai salah 

satu target investasi. Kuatnya aliran modal yang masuk ke Asia dikhawatirkan dapat 

memicu inflasi dan pecahnya gelembung perekonomian, dalam pasar modal ini terdapat 

kesan umum bahwa pasar modal yang tercatat dan pergerakan harga tersebut terkadang 

menunjukkan pola pergerakan yang tidak dapat dipahami atau bahkan sulit untuk 

dijelaskan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel ekonomi 

makro: inflasi suku bunga, ekspor, dan indeks global syariah: dowjones islamic market 

China dan dowjones islamic market Asia terhadap indeks harga saham gabungan di 

beberapa Negara di Asia 2012-2017. Menggunakan analisis kuantitatif dan data panel, 

Hasil Estimasi model regresi menggunakan Metode Ordinary Least Squares. Ditemukan 

hasil bahwa variabel inflasi, suku bunga, ekspor berpengaruh negatif signifikan terhadap 

indeks harga saham gabungan. DJIMC dan DJIMAP berpengaruh possitif signifikan 

terhadap indeks harga saham gabungan di beberapa Negara di Asia. Fluktuasi variabel 

makro berguna dalam menerapkan strategi perdagangan di pasar modal dan 

pengambilan keputusan berinvestasi dengan tepat. 

 

Kata kunci : IHSG, Ekonomi Makro, Indeks Global Syariah. 

 
Abstract : Foreign investors from developed countries make the stock market in Asia as 

one of the investment target. Strong capital inflows into Asia are feared could trigger 

inflation and bubble burst the economy, in this capital market there is a general 

impression that recorded capital markets and price movements sometimes show patterns 

of movement that can not be understood or even difficult to explain. This study aims to 

analyze the influence of macroeconomic variables: interest rate inflation, exports, and 

the global index of sharia: the dowjones islamic market of China and the dowjones 

islamic market of Asia against the composite stock price index in several countries in 

Asia 2012-2017. This study Using quantitative analysis and panel data, Regression model 

estimation result using Ordinary Least Squares Method. The result shows that the 

variables of inflation, interest rate, export have a significant negative effect on the 

composite stock price index, DJIMC and DJIMAP have significant effect on the composite 

share price index in several countries in Asia. Macro variable fluctuations are useful in 

applying trading strategies in capital markets and making proper investment decisions. 
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PENDAHULUAN 

Perjanjian–perjanjian perdagangan internasional telah banyak dilakukan oleh 

hampir semua negara. Selain itu, pergerakan modal juga semakin bebas di antar negara. 

Inilah yang selanjutnya menjadikan suatu negara semakin terkait dengan negara lainnya. 

Asia memiliki perubahan pasar modal yang cepat, karena beberapa negara berkembang 

membutuhkan modal besar untuk pembangunan infrastruktur maupun pembangunan 

lainnya sehingga adanya agresifitas suatu negara dalam menarik investor asing untuk 

menanamkan investasinya di negara Asia. Oleh karena itu, banyak investor asing dari 

negara maju menjadikan pasar saham di Asia sebagai salah satu target investasi. Kuatnya 

aliran modal yang masuk ke Asia dikhawatirkan dapat memicu inflasi dan pecahnya 

gelembung perekonomian Asia, dalam pasar modal ini terdapat kesan umum bahwa pasar 

modal yang tercatat di bursa dan pergerakan harga tersebut kadang–kadang menunjukkan 

pola pergerakan yang tidak dapat dipahami atau bahkan sulit untuk dijelaskan. Adanya 

fluktuasi harga saham yang menandakan besar kecilnya risiko dan keuntungan yang 

diterima sangat dipengaruhi oleh keadaan negara khususnya baik faktor ekonomi maupun 

faktor non ekonomi yang tercermin dari indikator-indikator ekonomi moneter yang 

meliputi: PDB, inflasi, tingkat suku bunga, kurs rupiah, jumlah uang beredar, cadangan  

devisa, neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Indikator moneter tersebut pada 

akhirnya akan menentukan naik turunnya indeks di  bursa  saham. Selain itu globalisasi 

yang cepat menyebabkan saling terkaitnya bursa satu dengan bursa lainnya atau disebut 

dengan Contagion effect. Sehingga investor harus memperhatikan bursa lain sebelum 

mengalokasikan modalnya. Indeks global yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dowjones islamic market China dan dowjones islamic market Asia. Berdasarkan teori 

Contagion Effect, ketika terjadi fluktuasi di salah satu bursa di suatu negara, maka akan 

mempengaruhi keadaan bursa lainnya di seluruh dunia. Oleh karena itu, ketika DJIMC 

dan DJIMA mengalami pergerakan, maka akan selalu diikuti pergerakan yang sama pada 

indeks harga saham di negara lainnya. 

Faktor ekonomi makro merupakan faktor yang tidak bisa diubah atau 

dikendalikan, yang bisa dilakukan hanya menyesuaikannya. Oleh karena itu, calon 

investor harus selalu memantau pergerakan atau perkembangan makro ekonomi agar 

mampu menyesuaikan keadaan. Dengan mengetahui tanda-tanda tentang keadaan 

perekonomian atau data indikator-indikator ekonomi dapat dimanfaatkan dalam 

kaitannya dengan pasar modal sehingga memberikan hasil yang optimal. Penelitian telah 

dilakukan oleh Andi Desfiandi, Alvin dan Hapzi (2017) variabel tingkat kurs dollar USD/ 

Rupiah berpengaruh negatif terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) 

dan Selat Times Index (STI) secara signifikan berpengaruh positif terhadap indeks harga 

saham gabungan (IHSG), sedangkan variabel inflasi dan Dowjones index tidak 

berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG). Secara simultan, tingkat 

kurs USD / IDR, inflasi, DJIA, dan IMS mempengaruhi gerakan IHSG.  

Mengingat masih banyaknya ketidakkonsistenan hasil dari penelitian sebelumnya 

(research gap) seperti uraian di atas, serta adanya ketidaksesuaian antara teori dengan 

kondisi yang sebenarnya, penelitian ini akan melanjutkan penelitian mengenai variabel 

makroekonomi domestik maupun global yang mempengaruhi IHSG di beberapa Negara 

di Asia. Variabel makroekonomi yang akan diuji adalah tingkat inflasi, suku bunga, 

ekspor, DJIMC dan DJIMAP. Kelima variabel makroekonomi ini dipilih sebagai variabel 
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independen dalam penelitian ini karena dianggap dapat mewakili variabel fundamental 

yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan di Asia.  Berdasarkan latar belakang 

di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Variabel Makro Ekonomi dan Indeks Global Syariah terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan di beberapa Negara di Asia periode 2012-2017” 

KAJIAN TEORI 

Investasi  

Investasi adalah suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang 

dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. 

Tujuan dari seseorang melakukan investasi adalah untuk ‘menghasilkan sejumlah uang’ 

(Tandelilin, 2010). Sejumlah uang tersebut dapat diperoleh dari capital gain dan dividen 

perusahaan. Investasi ke dalam aktiva keuangan dapat berupa investasi langsung dan 

investasi tidak langsung (Jogiyanto, 2013). Investasi langsung dapat dilakukan dengan 

membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan dipasar uang (money market), 

pasar modal (capital market), atau pasar turunan (derivative market). Invetasi tidak 

langsung dilakukan dengan membeli surat-surat berharga dari perusahaan investasi. 

Contagion Effect theory 

Contagion effect juga disebut dengan efek domino atau efek tular. Contagion effect 

merupakan salah satu dampak negatif di samping keuntungan yang muncul adanya 

integrasi pasar modal internasional. Menurut Widiyanti, teori domino adalah fenomena 

perubahan berantai berdasarkan prinsip geo-politik dan geo-strategis. Tan (1988 dalam 

Haryogo, 2013) berpendapat bahwa bila terjadi crash di salah satu bursa seperti yang 

terjadi pada indeks Dow Jones akan mengakibatkan crash juga pada bursa-bursa di 

seluruh dunia. Begitu pula dengan Indeks saham gabungan, ketika terjadi sesuatu pada 

dowjones islamic market China dan Asia, hal itu akan menular kepada Indeks harga 

saham gabungan pada setiap negara sesuai dengan contagion effect theory. 

Random Walk Theory 

Menurut Samsul (2006), harga saham bergerak secara acak berarti bahwa fluktuasi 

harga saham bergantung pada informasi yang akan diterima tetapi informasi tersebut tidak 

diketahui kapan akan diterimanya sehingga informasi baru dan harga saham itu disebut 

unpredictable. Informasi tersebut bersifat berita buruk (bad news) atau berita baik(good 

news) juga tidak diketahui. Apabila sudah diketahui maka informasi itu disebut informasi 

sekarang. Berita buruk berarti bahwa informasi akan berdampak negatif terhadap harga 

saham, yaitu penurunan harga saham. Berita baik berarti informasi akan berdanpak positif 

terhadap harga saham yaitu kenaikan harga saham. 

Inflasi 

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus 

menerus dengan mekanisme pasar. Tingkat inflasi (persentasi kenaikan harga) berbeda 

dari suatu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lainnya 

(Sukirno). Inflasi meningkatkan beban perusahaan. Jika peningkatan biaya produksi lebih 

tinggi dari peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh perusahaan maka profitabilitas 

perusahaan akan turun. Hal ini berdampak menurunnya investasi, termasuk investasi pada 
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pasar modal yaitu pada saham, sehingga inflasi memiliki hubungan yang negatif terhadap 

pergerakan harga saham gabungan. 

Suku Bunga 

Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah 

seseorang akan melakukan investasi atau menabung (Boediono, 1994). Secara teoritis 

perubahan tingkat bunga secara langsung merubah discount rate dan mempengaruhi arus 

kas perusahaan saat ini dan masa depan. Tingkat bunga yang tinggi merupakan sinyal 

negatif terhadap harga saham, peningkatan tingkat bunga mungkin menyebabkan investor 

menarik investasinya pada saham dan memindahkannya pada instrumen investasi yang 

lain (Dwi Wulandari). 

Ekspor 

Ekspor adalah suatu proses transportasi yaitu mengeluarkan suatu komoditas atau 

barang dari dalam negeri untuk memasukkan ke negara lain secara legal. Suatu negara 

memiliki defisit perdagangan jika nilai komoditas impor melebihi nilai komoditas ekspor 

tersebut (Paulus dan Made, 2015), sehingga ekspor perdagangan memiliki hubungan yang 

positif terhadap harga saham karena ekspor sendiri menciptakan kondisi ekonomi di 

negara. Meningkatkan ekonomi merupakan faktor penting dalam menarik investor asing 

dan lokal untuk berinvestasi di suatu negara. 

Dow Jones Islamic Market Index China & Asia 

Pergerakan islamic market china menunjukkan pergerakan yang sama dengan 

indeks harga gabungan dalam penelitian ini dan China merupakan negara yang agresif 

dalam menarik investasi asing dimana salah satu investasi yaitu di pasar modal sehingga 

harga saham gabungan di Market China akan meningkat dan berpengaruh terhadap harga 

saham gabungan pada islamic market China, maka dari itu Dow Jones Islamic Market 

China memiliki hubungan yang positif terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. 

Kemudian Indeks Dow Jones Islamic Market Asia / Pacific Titans 25 dirancang 

untuk mengukur 25 perusahaan terbesar di kawasan Asia / Pasifik yang melewati layar 

berbasis aturan untuk mematuhi pedoman investasi Syariah. Dilihat dari gambar I.2 

Dowjones Islamic market Asia memiliki pergerakan yang sama dengan Dow jones islamic 

market China dan indeks saham gabungan beberapa negara. Dengan adanya korelasi yang 

kuat, maka Dowjones Islamic market Asia memiliki hubungan yang positif terhadap 

indeks harga saham gabungan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Definisi Operasional  

Untuk mempermudah analisis dan memperjelas variabel – variabel yang ada dalam 

penelitian ini maka dilakukan variabel operasional sebagai berikut : 

1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Indeks harga saham merupakan ringkasan dari pengaruh simultan dan 

kompleks dari berbagai macam variabel yang berpengaruh terutama tentang kebijakan 

ekonomi (Abdul Halim, 2005) 

2. Tingkat Inflasi 

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus 

menerus dengan mekanisme pasar. Tingkat inflasi (persentasi kenaikan harga) berbeda 
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dari suatu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara 

lainnya (Sukirno). 

3. Tingkat Suku Bunga 

Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah 

seseorang akan melakukan investasi atau menabung (Boediono, 1994). Tingkat bunga 

merupakan suatu variabel penting yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih 

bentuk kekayaan yang ingin dimilikinya, apakah dalam bentuk uang, financial assets , 

atau benda-benda riil. Mana yang memberikan tingkat bunga lebih tinggi akan lebih 

diminati (Pohan Aulia, 2008). 

4. Ekspor 

Ekspor adalah suatu proses transportasi yaitu mengeluarkan suatu komoditas 

atau barang dari dalam negeri untuk memasukkan ke negara lain secara legal. 

Sebaliknya impor adalah suatu proses transportasi memasukkan suatu komoditas atau 

barang dari negara lain ke dalam negeri. Suatu negara memiliki defisit perdagangan 

jika nilai komoditas impor melebihi nilai komoditas ekspor tersebut (Paulus dan Made, 

2015) 

5. DowJones Islamic Market China (DJIMC) 

Indeks Dow Jones Islamic Market China / Hong Kong Titans 30 Index 

dirancang untuk mengukur 30 perusahaan terbesar yang operasi utamanya berada di 

Cina daratan dan Hong Kong tetapi berdagang di Bursa Efek Hong Kong. Komponen 

indeks harus lulus layar berbasis aturan untuk kepatuhan terhadap pedoman investasi 

Syariah. 

6. DowJones Islamic Market Asia (DJIMAP)  

Indeks Dow Jones Islamic Market Asia / Pacific Titans 25 dirancang untuk 

mengukur 25 perusahaan terbesar di kawasan Asia / Pasifik yang melewati layar 

berbasis aturan untuk mematuhi pedoman investasi Syariah. 

Jenis & Populasi Penelitian  
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data panel di beberapa 

Negara di Asia sebagai populasi, sampel dalam penelitian yaitu Indeks harga saham 

gabungan Negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Philipina dan India.  

Penelitian ini menggunakan metode pusposive sampling, yang merupakan metode 

pemilihan dengan kriteria tertentu. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini 

meliputi: (1) Beberapa Negara Asia yang memiliki informasi pasar modal dan informasi 

harga penutup saham gabungan yang dipubikasikan. (2) Beberapa Negara Asia yang 

memiliki data lengkap terkait variabel makro yaitu tingkat inflasi, tingkat suku bunga, 

dan ekspor. 

Data sekunder disini menggunakan data antar tempat atau ruang (cross section) 

untuk variabel makro data diambil dari biro pusat statistik dan bank central masing-

masing negara tradingeconomic.com, data indeks harga saham dan indeks saham global 

diperoleh dari yahoo.finance.com, untuk data antar waktu (time series) diambil pada 

bulan ke 1 tahun 2012 sampai bulan ke 12 tahun 2017, dimana data ini merupakan data 

yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari sampel. Data yang merupakan 

gabungan dari data cross section dan data time series yang digunakan dalam penelitian 

ini disebut dengan data panel. 

Metode Analisis  
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Dalam Penelitian ini digunakan analisis kuantitatif regresi dengan menggunakan 

metode data panel dan sebagai alat dalam pengolahan datanya yaitu menggunakan 

bantuan program Eviews. Estimasi model regresi menggunakan Metode Ordinary Least 

Squares 

Model Regresi Data Panel: 

IHSGit = β0 + β1Inflasiit +β2SBit+ β3LnEksporit+β4DJIMCit+ β5DJIMAPit + eit 

Keterangan : 

IHSG  = indeks harga saham gabungan pada masing-masing negara  

β0   = konstanta 

β1,β2,β3,β4,β5 = koefisien variabel independen 

Inflasi  = Tingkat inflasi masing-masing negara  

SB   = Tingkat suku bunga masing-masing Negara 

LnEkspor = Ekspor masing-masing Negara 

DJIMC   = DowJones Islamic Market China indeks global 

DJIMAP  = DowJones Islamic Market Asia indeks global 

i       = Negara ASEAN (5 negara) 

t       = waktu (bulan ke 1 tahun 2012 sampai bulan ke 12 tahun 2017) 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pemilihan Model Regresi 

Dalam regresi data panel terdapat tiga model yang dapat digunakan dalam regresi 

yaitu common effect model, fixxed effect model dan random effect model. Adapun untuk 

memilih model mana yang tepat digunakan maka harus dilakukan pengujian terlebih 

dahulu yaitu dengan menggunakan uji chow dan uji hausman. Hasil uji pemilihan model 

sebagai berikut: 

Chow Test  

Uji ini dilakukan untuk memilih model mana yang lebih baik antara model common effect 

dengan model fixed effect dengan uji hipotesis sebagai berikut: 

a. H0 : memilih menggunakan estimasi model common effect. 

b. HI : memilih menggunakan estimasi model fixed effect. 

    

        Hasil uji Chow 
Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

          
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     

Cross-section F 2922.523781 (6,492) 0.0000 

Cross-section Chi-square 1814.982176 6 0.0000 

 

Nilai probabilitas cross-effect dari perhitungan menggunakan Eviews adalah 

sebesar 0.000 maka hasilnya signifikan, sehingga menolak Ho dan gagal menolak Ha. 

Dengan hasil regresi tersebut maka  model yang digunakan adalah model estimasi fixed 

effect. 

Uji Hausman 
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Uji Hausman digunakan untuk memilih model estimasi yang terbaik antara model 

estimasi fixed effect dan random effect. Uji hipotesisnya yaitu: 

a. H0 : memilih menggunakan model estimasi random effect. 

b. Hi : memilih menggunakan estimasi model fixed effect. 

Hasil Uji Hausman 
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

          

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

     
     

Cross-section random 0.000000 5 1.0000 

Sumber, data diolah. 

Nilai probabilitas cross-section random dari perhitungan menggunakan Eviews 

adalah sebesar 1.000 lebih dari 5%, sehingga HI ditolak dan gagal menolak H0, maka 

model yang digunakan adalah model estimasi Random Effect. 

Esimasi Random Effect 

Model ini mengestimasi data panel yang variabel residual diduga memiliki hubungan 

antar waktu dan antar subjek. Menurut Widarjono (2009) model random effect digunakan 

untuk mengatasi kelemahan model fixed effect yang menggunakan variabel dummy.  

 

Hasil Regresi Random Effect 

Variable Coefficient Prob.   Keterangan 

Inflasi -42.54789 0.0743 signifikan 

Suku Bunga -112.9765 0.0000 signifikan 

Ekspor -319.3233 0.0030 signifikan 

DJIMC 0.510063 0.0002 Signifikan 

DJIMAP 0.296334 0.0707 Signifikan 

Sumber: data diolah 

Pembahasan 

Inflasi terhadap indeks harga saham gabungan  
Koefisien variabel dari Inflasi adalah -42.54789 dan probabilitasnya sebesar 

0.0743. Ini berarti secara statistik menunjukan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif 

signifikan terhadap variabel Indeks harga saham gabungan. Tingkat inflasi (persentasi 

kenaikan harga) berbeda dari suatu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu 

negara ke negara lainnya. Inflasi meningkatkan beban perusahaan. Jika peningkatan biaya 

produksi lebih tinggi dari peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh perusahaan maka 

profitabilitas perusahaan akan turun kemudian akan mempengaruhi indeks harga saham 

gabungan yang bergerak menurun. Dari hasil regres ditemukan bahwa inflasi 

berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks harga saham gabungan. Artinya, setiap 

kenaikan inflasi akan berpengaruh terhadap penurunan IHSG. Hasil ini membuktikan 

adanya pengaruh negatif yang signifikan bahwa inflasi digunakan investor sebagai salah 

satu indikator untuk membeli saham dan juga untuk melepas saham. Sesuai dengan 

random walk theory dimana harga saham bergerak secara acak, fluktuasi harga saham 



 

8 
Prosiding National Conference on Applied Business    

ISBN:  

 

bergantung pada informasi yang akan diterima. Dari hasil penelitian yang negatif 

signifikan, investor merespon inflasi sebagai informasi yang buruk (bad news) sehingga 

berdampak pada penurunan harga saham dan menurunkan profit yang diterima investor. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Andi (2017) bahwa inflasi tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan. 

Suku bunga terhadap indeks harga saham gabungan  

Koefisien variabel dari suku bunga adalah -112.9765 dan probabilitasnya sebesar 0.0000. 

Ini berarti secara statistik menunjukan bahwa variabel suku bunga berpengaruh negatif 

signifikan terhadap indeks harga saham gabungan dibeberapa Negara di Asia. Tingkat 

bunga merupakan suatu variabel penting yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih 

bentuk kekayaan yang ingin dimilikinya, apakah dalam bentuk uang, financial assets, atau 

benda-benda riil seperti tanah, rumah, mesin, barang dagangan, dan lain sebagainya. 

Mana yang memberikan tingkat bunga lebih tinggi akan lebih diminati (Pohan Aulia, 

2008). Dari hasil regres ditemukan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh negatif 

signifikan. Artinya, setiap kenaikan tingkat suku bunga, maka akan berpengaruh terhadap 

penurunan harga saham. Tingkat bunga yang tinggi merupakan sinyal negatif terhadap 

harga saham, adanya informasi peningkatan tingkat bunga yang merupakan berita buruk 

(bad news) menyebabkan investor menarik investasinya pada saham dan 

memindahkannya pada instrumen investasi yang lain dalam bentuk tabungan atau 

deposito, sehingga berdampak pada penurunan harga saham, indeks harga saham 

gabungan menjadi menurun. Hasil penelitian didukung oleh Edward Kitatia (2015), sadia 

(2012) bahwa suku bunga memiliki pengaruh negatif terhadap indeks pasar saham. 

Ekspor terhadap indeks harga saham gabungan  
Koefisien variabel dari Ekspor adalah -319.3233 dan probabilitasnya sebesar 

0.0030. Ini berarti secara statistik menunjukan bahwa variabel ekspor berpengaruh negatif 

signifikan terhadap indeks harga saham gabungan dibeberapa Negara di Asia. Ekspor 

adalah suatu proses transportasi yaitu mengeluarkan suatu komoditas atau barang dari 

dalam negeri untuk memasukkan ke negara lain. Suatu negara memiliki defisit 

perdagangan jika nilai komoditas impor melebihi nilai komoditas ekspor tersebut (Paulus 

dan Made, 2015), sehingga ekspor perdagangan memiliki hubungan yang positif terhadap 

harga saham karena ekspor sendiri menciptakan kondisi ekonomi di negara. Dari hasil 

regres ditemukan bahwa ekspor berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks harga 

saham gabungan. Adanya hubungan yang terbalik dengan teori, menurut peneliti dimana 

ketika eskpor meningkat tetapi harga saham menurun. Diindikasikan bahwa banyak 

perusahaan yang tercatat di bursa di negara masing-masing yang bukan merupakan 

perusahaan pengekspor barang, sehingga investor melepaskan sahamnya, kemudian 

ekspor menciptakan kondisi ekonomi suatu negara tetapi indeks harga saham menurun. 

Diindikasikan bahwa neraca perdagangan yang surplus menjadi indikator investor asing, 

namun investor domestik lebih dominan daripada investor asing sehingga tidak terjadi 

peningkatan ketika neraca perdagangan surplus. Hasil penelitian ini berbeda dengan dyah 

ayu (2017) bahwa ekspor tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. 

Dowjones Islamic Market China dan Asia terhadap indeks harga saham gabungan 
Koefisien variabel dari Dowjones Islamic Market China  adalah 0.510063 dan 

probabilitasnya sebesar 0.0002. Ini berarti secara statistik menunjukan bahwa variabel 
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Dowjones Islamic Market China  berpengaruh positif signifikan terhadap indeks harga 

saham gabungan dibeberapa Negara di Asia. Perkembangan ekonomi China menjadi 

salah satu yang tercepat di dunia, ini menjadikan China sebagai fokus utama dunia pada 

masa kini dengan hampir semua negara. Sehingga indeks dowjones China digunakan 

sebagai variabel yang memiliki hubungan terhadap indeks harga saham di dunia. Dari 

hasil regres ditemukan bahwa DJIMC berpengaruh positif signifikan terhadap indeks 

harga saham gabungan, sesuai dengan teori Contagion effect yang menyatakan bahwa 

terjadinya fluktuasi di salah satu bursa, maka akan mempengaruhi keadaan bursa di 

seluruh dunia. Begitu juga yang terjadi ketika DJIMC berfluktuasi, maka IHSG akan 

berfluktuasi searah (positif) dengan pergerakan yang terjadi pada DJIMC. 

Dowjones Islamic Market Asia berpengaruh positif signifikan terhadap indeks 

harga saham gabungan dibeberapa Negara di Asia. Dowjones Islamic market Asia 

memiliki pergerakan yang sama dengan Dow jones islamic market China dan indeks 

saham gabungan beberapa negara. Dengan adanya korelasi yang kuat, maka Dowjones 

Islamic market Asia memiliki hubungan yang positif terhadap indeks harga saham 

gabungan. Dari hasil regres ditemukan bahwa DJIMAP berpengaruh positif terhadap 

indeks harga saham gabungan. Hasil tersebut terbukti dan sesuai dengan teori Contagion 

effect yang menyatakan bahwa terjadinya fluktuasi di salah satu bursa, maka akan 

mempengaruhi keadaan bursa di seluruh dunia. Menurut peneliti adanya hubungan antara 

indeks global syariah dengan indeks saham gabungan yang bukan syariah, diindikasikan 

bahwa banyak perusahaan di negara di Asia yang memiliki bursa efek syariah yang 

kegiatan perusahaannya merupakan kegiatan halal sehingga perusahaan tersebut 

tergabung di bursa konvensional dan juga tergabung bursa syariah. Jadi menurut peneliti 

antara Islamic Dowjones dengan Indeks harga saham masih memiliki hubungan. Hasil 

penelitian ini didukung oleh Retno Fuji, bahwa Indeks Dowjones suatu negara 

berpengaruh positif signifikan. 

Uji parsial (uji F)  

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-

sama mempengaruhi variabel dependen atau tidak mempengaruhi. F-statistik sebesar 

72.63155 dengan probabilitas sebesar 0.000000 <α = 5%, sehingga dapat kita simpulkan 

bahwa variabel indepenen bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

R2 = 0.521709, yang artinya bahwa variasi Indeks Harga Saham Gabungan  dapat 

dijelaskan oleh variabel Inflasi, Suku bunga, Ekspor, Dowjones Islamic market China, 

Dowjones Islamic market Asia  sebesar  52,2% dan sisanya 47,8% dijelaskan oleh variabel 

lain. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Variabel inflasi, suku bunga dan ekspor berpengaruh negatif signifikan terhadap 

IHSG secara statistik pada periode pangamatan 2012 - 2017. Dengan demikian, 

ketika inflasi dan suku bunga meningkat, maka IHSG akan merespon negatif dengan 

mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya.  

2. Variabel DJIMC dan Variabel DJIMAP secara statistik berpengaruh positif 

signifikan terhadap IHSG secara statistik pada periode pangamatan 2012 - 2017. 

Dengan demikian, ketika DJIMC mengalami kenaikan, maka akan diikuti oleh 

peningkatan oleh IHSG, begitupun sebaliknya.  
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Dalam penelitian ini dihadapi beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian 

pada penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. 

1. Penelitian ini hanya menggunakan inflasi, suku bunga, ekspor sebagai variabel 

makro ekonomi serta DJIMC dan DJIMAP sebagai variabel indeks global syariah. 

2. Penelitian ini tidak melakukan pengujian dengan melihat outuput jangka pendek dan 

jangka panjang variabel makro ekonomi dan indeks global syariah terhadap IHSG. 

Saran 

1. Bagi para investor sebaiknya dapat mempertimbangkan banyak faktor dalam 

memutuskan investasi. Fluktuasi dari berbagai variabel makro ekonomi sangat 

berguna dalam menerapkan strategi perdagangan di pasar modal dan dalam 

pengambilan keputusan berinvestasi dengan tepat. 

2. Untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti pengaruh jangka pendek dan jangka 

panjang variabel makro ekonomi terhadap IHSG. Penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat meneliti dampak yang diterima IHSG dari perubahan variabel lain. 
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