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ABSTRAK  
Pada bursa di Indonesia, salah satu indikator indeks yang berlaku di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Persentase perubahan angka IHSG 
dalam suatu periode mencerminkan rata-rata tertimbang dari imbal hasil (return) saham-
saham di BEI dalam periode tersebut. Pada era globalisasi BEI sudah terintegrasi dengan 
beberapa bursa-bursa di negara lain, sehingga masa depan BEI ikut ditentukan oleh prospek 
pasar saham global. Perkembangan seluruh pasar modal dari berbagai negara dipengaruhi 
oleh perkembangan yang terjadi di Wall Street, yang merupakan bursa yang berpengaruh 
secara global  
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bursa 
global S&P 500, Nasdaq dan Dow Jones dengan variabel kontrol harga minyak dunia dan 
kurs terhadap indeks BEI: mining, basic industry, consumer goods dan finance di BEI. 
Populasi bursa global adalah keseluruhan bursa yang menjadi trend setter bagi investor untuk 
melihat pergerakan pasar modal global. Penelitian ini mengambil tiga bursa global, yaitu 
S&P 500, Nasdaq dan Dow Jones. Untuk variabel terikat diambil hanya beberapa saham 
yang terkena dampak atas perubahan bursa global, yaitu indeks BEI: mining, basic industry, 
consumer goods dan finance di BEI yaitu sebesar 223 yang diambil secara harian pada tahun 
2008. Teknik analisis yang digunakan adalah Path Analysis.  
Hasil penelitian membuktikan model Indeks Mining diperoleh indeks Dowjones dan S&P500 
berpengaruh signifikan terhadap indeks mining di BEI, sementara itu indeks Nasdaq 
memiliki pengaruh tidak signifikan. Model Indeks basic industry diperoleh indeks Dowjones 
dan S&P500 berpengaruh signifikan terhadap indeks basic industry di BEI, sementara itu 
indeks Nasdaq memiliki pengaruh tidak signifikan. Model Indeks consumer goods diperoleh 
indeks Dowjones dan S&P500 berpengaruh signifikan terhadap indeks consumer goods di 
BEI, sementara itu indeks Nasdaq memiliki pengaruh tidak signifikan. Model Indeks finance 
diperoleh indeks Dowjones dan S&P500 berpengaruh signifikan terhadap indeks finance di 
BEI, sementara itu indeks Nasdaq memiliki pengaruh tidak signifikan. Variabel harga 
minyak mentah dunia dan kurs ternyata bukan merupakan variabel kontrol, karena tidak 
teruji. 
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