
 

1. PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang 
 

Transaksi perdagangan dunia pada era globalisasi ini berhubungan erat dengan 
perdagangan valuta asing (valas). Berbagai kegiatan investasi di seluruh dunia yang 
dilakukan dalam skala internasional seperti Foreign Direct Investment (FDI), maupun 
investasi portofolio di pasar modal dan pasar uang baik yang dilakukan oleh investor 
individu, hedge funds, investment bankers, selalu mengikutsertakan transaksi 
perdagangan valuta asing. Perkembangan pasar valuta asing di Indonesia sendiri 
berkembang cukup baik dan mampu mendukung aktivitas perekonomian, terutama yang 
berkaitan dengan perdagangan internasional dan cross border investment. Volume 
transaksi pasar valas di Indonesia rata-rata meningkat sebesar 25.9%, sementara ekspor 
dan impor rata-rata tumbuh sebesar 11.1% dan 11.5% (Buletin Ekonomi Moneter dan 
Perbankan, 2010). 

Selain itu, Integrasi dan saling ketergantungan dalam pasar keuangan saat ini 
semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin tingginya tingkat aliran modal 
antar negara dan semakin berkembangnya investasi internasional. Terintegrasinya pasar 
keuangan suatu negara berkembangan ke dalam suatu kawasan akan membantu 
meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pergerakan arus modal, 
barang maupun jasa yang semakin bebas bergerak tanpa mengenal batas. Investor asing 
menanamkan modalnya pada pasar-pasar keuangan di seluruh dunia sehingga antar 
pasar tersebut memiliki keterkaitan secara global. Hal ini juga memungkinkan adanya 
transmisi informasi apabila terjadi perubahan pada satu pasar kemudian menjalar pada 
pasar lainnya. Pasar dari negara maju biasanya lebih dominan memberikan pengaruhnya 
terhadap pasar di negara-negara berkembang, terutama saat adanya guncangan di pasar 
finansial. 

Dalam hal ini, volatilitas nilai tukar juga merupakan hal yang penting untuk diamati 
karena akan berpengaruh terhadap perdagangan internasional dan investasi asing yang 
masuk. Volatilitas nilai tukar juga merupakan salah satu ukuran dari risiko nilai tukar 
tersebut. Semakin besar volatilitas nilai tukar berarti semakin tidak stabil dan berisiko. 
Volatiltas yang tinggi menunjukkan suatu fase dimana fluktuasinya relatif tinggi dan 
diikuti fluktuasi yang rendah dan kembali tinggi atau memiliki rata-rata dan varian yang 
tidak stabil. Volatilitas umumnya bergerak mengikuti siklus ekonomi. Hamilton dan Lin 
(1996) menyimpulkan bahwa resesi merupakan faktor utama yang memicu peningkatan 
fluktuasi dalam volatilitas return saham. Negara yang mengalami krisis akan mengalami 
kenaikan volatilitas return sehingga penularan dapat dikarakteristikan sebagai transmisi 
volatilitas antar satu negara dengan negara lainnya. Hal tersebut mengindikasikan 
adanya kerentanan terhadap efek penularan (spillover) dari krisis yang terjadi di suatu 
negara di suatu kawasan. Penularan ini terutama ke negara-negara berkembang yang 
memiliki fundamental ekonomi yang tidak begitu kuat. 

Spillover merupakan salah satu katagori dari contagion, istilah contagion digunakan 
untuk menjelaskan penyebaran keterpurukan pasar dari sebuah negara ke negara lain 
yang dicirikan dari pergerakan bersama dalam nilai tukar, harga saham, maupun aliran 
modal. Terciptanya spillover melalui keterkaitan (interdependence) di antara ekonomi-



 

ekonomi di berbagai negara secara berlebihan (Masson 1998, Wolf 1999, Forbes dan 
Rigobon 1999, serta Pritsker 1999). Saling ketergantungan antar pasar ekuitas yang 
berbeda telah banyak diselidiki, terutama mengenai dampak volatility spillover pada 
pasar finansial berkembang. (Hamao et al., 1990; Theodossiou and Lee, 1993; Lin et al., 
1994; Susmel and Engle, 1994). Volatilitas spillover dapat terjadi pada beberapa jenis 
pasar finansial dari negara yang mengalami krisis atau market crash ke negara lain 
dalam pasar finansialnya. Apte (2001) menyelidiki hubungan antara volatilitas pasar 
saham dan nilai tukar nominal India. Studi ini menunjukkan bahwa tampaknya ada 
sebuah spillover dari pasar valuta asing ke pasar saham, tapi untuk kebalikannya adalah 
tidak benar. 

Sejak terjadinya krisis finansial di Asia (AFC) tahun 1997, negara yang dulunya 
menetapkan sistem nilai tukar tetap beralih ke sistem nilai tukar mengambang termasuk 
negara-negara di kawasan ASEAN. Krisis yang terjadi di Asia Timur diawali dari krisis 
nilai tukar di Thailand dan merambat (spillover) ke Indonesia dan negara Asia Timur 
lainnya. Pada bulan Mei 1997, mata uang bath terpukul oleh serangan spekulan yang 
menyebabkan ekonomi dan situasi politik Thailand mengalami guncagan. Pada bulan 
Juli 1997, pemerintah Thailand tidak sanggup lagi menjaga nilai tukar bath terhadap 
USD dan menyerahkan nilai tukar mereka kepada mekanisme pasar. Pasar saham 
Thailand juga mengalami kejatuhan yang sangat drastis yaitu 75% pada tahun 1997. 
Terjadi efek spillover antara volatilitas nilai tukar dan volatilitas return saham saat krisis 
berlangsung di Thailand tahun1997.  

Indonesia juga menetapkan sistem nilai tukar mengambang bebas pada Agustus 
1997, sejak saat itu posisi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (khususnya US $) 
ditentukan oleh mekanisme pasar. Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap USD pasca 
diterapkannya sistem mengambang bebas terus mengalami kemerosotan dan memiliki 
tingkat volatilitas yang tinggi. Nilai tukar rupiah pada bulan Agustus 1997 berada 
dikisaran Rp 3,035/USD kemudian mengalami tekanan yang berlanjut pada Desember 
1997 yaitu sebesar Rp 4,650/USD. Memasuki tahun 1998, nilai tukar rupiah terus 
melemah menjadi Rp 10,375/USD, pada bulan Juni 1998 nilai tukar rupiah menembus 
angka Rp 14,900/USD yang merupakan pelemahan nilai tukar rupiah terlemah 
sepanjang sejarah nilai tukar rupiah terhadap USD. Rupiah mengalami tekanan 
depresiatif yang sangat besar karena besarnya capital outflow akibat hilangnya 
kepercayaan investor asing terhadap prospek perekonomian di Indonesia dan untuk 
meredam melemhanya nilai tukar rupiah terhadap USD, pemerintah menaikan suku 
bunga Serifikat Bank Indonesia (SBI) yang mencapai 70.81% per tahun. Karena suku 
bunga terus meningkat maka ada kecenderungan investor mengalihkan modalnya ke 
deposito dan tentunya berakibat negatif terhadap pasar modal. Akibat lebih lanjut adalah 
harga saham di pasar modal mengalami penurunan yang sangat drastis. Efek penularan 
pun merambat ke negara lain, tidak hanya nilai tukar rupiah tetapi juga ringgit dan peso 
juga terdepresiasi terhadap USD namun tidak separah Indonesia. Singapura merupakan 
negara yang relatif stabil, sehingga pada masa krisis hanya terdepresiasi sebesar 6%.  

Efek tular yang ditransmisikan melalui berbagai jalur selama tahun 1997-1998 
termasuk melalui jalur integrasi regional pasar barang dan modal, semakin 
meningkatkan bahwa stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara bisa terganggu 
akibat ketidakstabilan di negara lain (Bank Indonesia, 2007). Efek spillover volatilitas 
merujuk pada volatilitas harga aset dalam pasar yang berbeda dapat saling 



 

mempengaruhi. Secara spesifik, efek spillover volatilitas dapat didefinisikan sebagai 
efek volatilitas harga aset domestik periode lalu dan volatilitas harga aset luar negeri 
terhadap volatilitas harga sekarang aset domestik. Dengan demikian, efek spillover 
volatilitas sekaligus menunjukkan adanya transmisi informasi volatilitas antara berbagai 
pasar aset. 

Seiring dengan peningkatan globalisasi dan membaiknya kondisi ekonomi  di 
kawasan ASEAN 5 mengakibatkan terjadinya peningkatan pada transaksi keuangan 
Internasional. Pergerakan arus modal, barang maupun jasa yang semakin bebas bergerak 
tanpa mengenal batas di wilayah ASEAN 5 sehingga membuat arus pertukaran mata 
uang negara di kawasan ASEAN  5 semakin meningkat, karena setiap negara akan 
tergantung pada mata uang negara lainnya hal ini berpengaruh terhadap pergerakan nilai 
tukar mata uang tersebut. Kini krisis pun kembali terjadi. Krisis ini terkait dengan 
kondisi perekonomian Amerika Serikat yang semakin memburuk. Ketika kondisi 
perekonomian sebuha negara maju terkena guncangan, maka dapat dipastikan bahwa 
dampaknya yang luas akan menjar terhadap perekonimian dunia. Pengaruh dari krisis ini 
telah mempengaruhi tatanan sistem keuangan di berbagai negara kawasan Eropa dan 
Asia, termasuk di kawasan ASEAN 5. Sistem pasar bebas membuat negara-negara di 
kawasan ini pun terkena dampak krisis keuangan global tersebut, kejatuhan harga-harga 
saham di dunia serta depresiasi terhadap nilai tukar juga dirasakan oleh negara-negara 
tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, menganalisis dampak pasar saham utama dan mata uang 
utama dunia serta volatilitasnya terhadap pasar valuta asing ASEAN 5 menjadi hal yang 
menarik. Oleh karena itu, perlu dilihat transmisi harga dan volatilitas di pasar saham 
utama dan pasar valas utama. Transmisi harga dan volatilitas pada dasarnya adalah 
melihat bagaimana pergerakan harga pada suatu pasar dapat mempengaruhi harga dan 
volatilitas pada pasar lainnya. 

Pemahaman sumber dan intensitas spillover antar sistem keuangan tersebut penting 
bagi pengambilan keputusan keuangan, termasuk alokasi aset optimal, konstruksi 
hedging global, dan juga regulasi keuangan seperti capital requiretment atau capital 
control.  Selain itu, dengan memahami perilaku interaksi variabel antar pasar finansial 
dapat digunakan untuk memprediksi akibat yang ditimbulkan oleh perubahan harian dari 
harga aset finansial terhadap manjemen portofolio internasional untuk menekan resiko 
keuangan. 

 
 

Perumusan Masalah 
 

Kondisi global saat ini menghadapi tekanan berat dari krisis keuangan Eropa tahun 
2011 setelah adanya krisis keuangan Amerika Serikat pada tahun 2008. Krisis keuangan 
yang terjadi di Amerika Serikat dan Kawasan Eropa  telah memicu gejolak finansial 
global di banyak negara. Inter-relasi antar pasar keuangan mencerminkan proses aset 
pricing dan proses transmisi risiko yang dapat melemahkan stabiltas pasar keuangan. 
Identifikasi inter-relasi antar pasar keuangan memberikan pencerahan terhadap 
bagaimana proses spillover antar sistem keuangan terjadi dan bagaimana proses transfer 
resiko terjadi bila terdapat ketidakstabilan pasar keuangan. Krisis global yang terjadi 



 

merupakan peringatan awal tentang unsur-unsur risiko yang melekat kepada negara-
negara yang terintegrasi pasar keuangannya. 

 

  
 

Gambar 1   Perkembangan bursa saham periode 2007-2009 
 
Krisis finansial global dipicu oleh krisis keuangan Amerika Serikat tahun 2007. 

Kebangkrutan Lehman Brother di tahun 2008, meningkatkan intensitas dampak krisis ke 
seluruh dunia. Hilangnya kepercayaan investor dan kreditur pada kemampuan pelaku 
bisnis untuk memenuhi kewajibannya, menyebabkan akses pelaku bisnis ke pasar modal 
dan pasar pembiayaan jangka pendek menjadi terhambat. Kondisi ini memicu kejatuhan 
harga saham yang lebih dalam di bursa saham seluruh dunia. Bergugurannya nilai saham 
di bursa saham tidak hanya di negara Amerika Serikat dan regional Eropa tetapi juga di 
regional Asia pasca kolapsnya Lehman Brother (Gambar 1). 

Krisis Eropa selanjutnya memperparah keadaaan di pasar keuangan. Pada pasar 
keuangan global terjadi perubahan harga saham dimana pasar bereaksi terhadap berita 
dan kondisi eksternal dan internal. Krisis Eropa yang diawali dengan krisis hutang di 
negara Yunani telah menular ke negara-negara Eropa lapis pertama lainnya, seperti 
Irlandia dan Portugal. Penularan ini ternyata  tidak berhenti di negara-negara lapis 
pertama, karena kemudian menjalar ke negara-negara lapis kedua Eropa, seperti Italia 
dan Spanyol. Sampai saat ini krisis Eropa terlihat belum menunjukkan adanya 
pemulihan.  

Pada awal tahun 2012, ekonomi global masih akan dibayangi oleh krisis global 
yang kondisinya diperkirakan tidak akan lebih baik dari tahun 2011. Saham-saham 
internasional melemah karena respon dan kepanikan investor yang berusaha 
menghindari risiko global. Hal ini dapat dilihat harga saham dari beberapa indeks saham 
internasional yang masih relatif rendah, seperti indeks saham Dow Jones milik Amerika 
Serikat, FTSE milik Inggris, indeks saham Nikkei 225 milik Jepang, indeks saham 
Hangseng milik Hongkong, dan indeks saham IHSG milik Indonesia (Gambar 2). 

 



 

 
 

 
Gambar 2   Kinerja indeks saham internasional 2011-2012 

 
Kebangkrutan Lehman Brother yang terkait dengan transaksi Credit Default Swap 

(CDS) dan terus meluasnya kerugian akibat krisis selanjutnya meningkatkan arus modal 
keluar jangka pendek dari emerging economy yang pada akhirnya melemahkan nilai 
tukar berbagai negara terhadap USD dan mengurangi cadangan devisa. Nilai tukar 
negara-negara maju seperti Ingris dan negara-negara di kawasan Eropa juga mengalami 
pelemahan terhadap USD. Penerunan terlihat pada awal Januari 2007 yang merosot 
tajam sampai awal Januari 2008. Pada bulan Febuari 2009, nilai tukar Euro dan 
Poundsterling kembali melemah 29.5% dan 17.7% bila dibandingkan dengan tahun 2007 
(Gambar 3). 
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Gambar 3   Fluktuasi nilai tukar Euro dan GBP 2007-2012 

 
Pelemahan mata uang nasional terhadap USD tidak hanya terjadi di kawasan Eropa 

tetapi juga terjadi di kawasan Asia seperti Jepang. Pada pertengahan tahun 2007, nilai 
tukar Yen terhadap USD mulai terdepresiasi di posisi 123 Yen/USD yang kemudian 



 

terapresiasi hingga akhir tahun 2007. Awal Januari tahun 2008 sampai akhir tahun 2008, 
yen mengalami pelemahan kembali terhadap USD yaitu di posisi 106 Yen/USD lebih 
sedikit dibandingkan dengan depresiasi yang terjadi di awal tahun 2007 (Gambar 4). 
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Gambar 4    Fluktuasi nilai tukar Yen tahun 2007-2012 

 
dolar Hongkong juga mengalami fluktuasi selama tahun 2007-2012, dolar Hongkong 
yang merupakan mata uang negara Hongkong dengan sistem nilai tukarnya yaitu 
currency board, mengalami depresiasi pada awal tahun 2007 di titik terendah yaitu 7.5 
dolar Hongkong/USD. Namun, pelemahan nilai tukar Hongkong tidak berlangsung 
lama. Pada awal 2009 hingga 2010 fluktuasi dolar Hongkong relatif stabil. 
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Gambar 5   Fluktuasi nilai tukar dolar Hongkong tahun 2007-2012 

 Pada saat krisis finansial global 2008 hingga tahun 2012 ini, pergerakan bersama 
antar market dari harga-harga aset cenderung mengalami peningkatan yang cukup tajam 
bila diandingkan pada masa normal sebelumnya. Hal tersebut mendorong untuk 
mengkaji adanya mekanisme transmisi risiko nilai tukar dan volatilitas spillover pada 



 

pasar keuangan antar negara. Media transmisi yang diekspektasi berperan dalam 
mekanisme proses spillover volatilitas, antara lain, liberaliasi pergerakan kapital 
internasional, diversifikasi produksi antar negara oleh perusahaan multinasional, 
meningkatnya ekuitas inssuance dan sekuritisasi ekuitas, deregulasi dalam pasar dan 
institusi keuangan, dan turunnya biaya transaksi keuangan internasional akibat 
perkembangan dalam system telekomunikasi elektronik (Lau dan Ivaschenko, 2003; 
Chuang et al 2007). Krisis global yang terjadi dan efek menular (spillover) 
menimbulkan kekhawatiran terhadap pasar valuta asing bagi negara-negara berkembang 
termasuk negara-negara di kawasan ASEAN 5.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahannya : 
1. Apakah terdapat informasi negatif yang ditransmisikan pada pasar saham dan 

pasar? 
2. Bagaimana respon pasar valas ASEAN 5 terhadap guncangan dari pasar saham 

utama dan mata uang utama dunia? 
3. Bagaimana sumber volatility spillover di pasar valuta asing ASEAN-5? 

 
 

Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan dari latar belakang dan permasalahan yang ada, maka ada beberapa 
tujuan yang ingin dicapai terkait dengan penilitian yang akan dilakukan yaitu : 
1. Menganalisis aliran informasi negatif yang ditransmisikan pada pasar saham dan 

pasar valas. 
2. Menganalisis respon dari pasar valuta asing ASEAN 5 terhadap guncangan dari pasar 

saham utama dan mata uang dunia. 
3. Menganalisis sumber volatilitas spillover di pasar valuta asing ASEAN 5. 

 

Manfaat Penelitian 
 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Memberikan informasi yang jelas mengenai pengaruh pasar saham dan pasar valas 

utama dunia terhadap pasar valuta asing di negara-negara ASEAN-5. 
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi otoritas moneter dalam hal ini yaitu Bank 

Indonesia dalam menentukan kebijakan moneter terkait pasar valuta asing Indonesia. 
3. Memberikan informasi bagi perusahaan dan investor dalam mendiversifikasikan 

portofolio di masa mendatang karena adanya shock dalam pasar keuangan baik di 
pasar saham maupun di pasar valuta asing. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

Penelitian ini disertai dengan analisis deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan 
ekonometrika. Adapun batasan dalam penelitian ini mencakup respon dari pasar valas di 
ASEAN 5 dan potensi volatilitas spillover dari pasar saham utama yaitu S&P 500, 



 

FTSE, dan Hangeng serta mata uang utama dunia  yaitu EURO, GBP, Yen, dan dollar 
Hongkong  dengan basis USD terhadap pasar valas ASEAN-5. Data-data yang 
digunakan yaitu berupa data harian dari harga closing indeks saham SP500, FTSE, dan 
Hang Seng, serta data harian dari nilai tukar yaitu USD, EURO, GBP, Yen, dan dollar 
Hongkong serta nilai tukar masing-masing negara ASEAN-5. Periode sampel penelitian 
ini dilakukan dari Januari 2002 sampai dengan Agustus 2012. 
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