
I. PENDAHULUAN 
 
 
 

 Latar Belakang 

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara 

karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi 

pendanaan usaha dan sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana 

dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat 

digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi dan penambahan modal kerja. 

Selain itu, pasar modal juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi 

pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi dan reksadana. Masyarakat 

dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik 

keuntungan dan risiko masing-masing instrumen pada pasar modal. Fakta 

menunjukkan bahwa pasar modal merupakan salah satu indikasi perkembangan 

perekonomian suatu negara sehingga mengisyaratkan betapa pentingnya pasar 

modal di suatu negara. 

 Seiring dengan meningkatnya dampak globalisasi yang didorong oleh 

revolusi dalam informasi dan teknologi, pengaruh kejadian pada belahan dunia 

yang satu dapat cepat berpengaruh terhadap belahan dunia lain. Dampak 

globalisasi dibidang ekonomi diikuti oleh adanya liberalisasi dalam bidang 

perekonomian. Saat ini kegiatan ekonomi di dunia menjadi semakin terkait satu 

sama lain. Interaksi kegiatan ekonomi tersebut menyangkut baik kegiatan sektor 

riil maupun sektor keuangan. Borderless world merupakan istilah yang 

dipergunakan untuk menunjukkan sulitnya mengisolasikan suatu kegiatan 

ekonomi berdasarkan batas-batas negara. Prinsip ekonomi yang berlaku adalah 
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pemilik modal akan memilih tempat berinvestasi yang menjanjikan keuntungan 

yang sesuai dengan risiko yang ditanggung oleh pemilik modal. Artinya dalam 

pasar global saat ini, setiap investor dapat berinvestasi dimanapun dia inginkan.   

 Pasar modal tidak hanya dimiliki negara-negara industri, bahkan banyak 

negara-negara sedang berkembang yang juga memiliki pasar modal. Hal ini 

menunjukkan semakin diperlukannya kehadiran pasar modal untuk 

mengalokasikan dana secara efisien, dan juga merupakan kesempatan melakukan 

diversifikasi internasional yang semakin luas. Tentu saja kemungkinan 

diversifikasi internasional tersebut hanya bisa dilakukan apabila pasar-pasar 

modal tersebut membuka diri bagi para investor asing. Indonesia termasuk salah 

satu negara yang telah membuka bursa saham bagi invetor asing yang berinvestasi 

diseluruh dunia. Dengan adanya investor asing masuk ke pasar modal, hal ini 

dapat berfungsi sebagai katalis yang mendorong investasi lokal. Selain itu 

investasi asing juga berpengaruh dalam menyorot perusahaan yang memberikan 

informasi keuangan paling transparan dan valuasi terbaik. Masuknya dana-dana 

asing ke pasar-pasar baru menguntungkan bagi pertumbuhan dan struktur pasar 

tersebut. 

 Meskipun peranan investor domestik makin meningkat akan tetapi 

terdapat kecenderungan investor domestik untuk melakukan strategi mengekor 

pada investor asing. Sehingga saat investor asing melepas sahamnya investor 

domestik juga melakukan hal yang sama, akibatnya indeks dapat turun semakin 

tajam. Investor asing menanamkan modalnya pada bursa seluruh dunia sehingga 

antara bursa-bursa didunia diperkirakan mempunyai keterkaitan secara global. 

Oleh karena itu, perubahan di satu bursa juga akan ditransmisikan ke bursa negara 
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lain. Dalam hal ini, biasanya bursa yang lebih besar akan mempengaruhi bursa 

yang lebih kecil. 

 Krisis keuangan dan moneter yang terjadi di Asia Timur pada tahun 1997 

telah menyadarkan negara-negara di kawasan tersebut mengenai kerentanan 

kawasan tersebut terhadap efek tular (contangion effect) dari krisis ekonomi yang 

terjadi pada suatu negara di kawasan. Contagion effect merupakan salah satu 

faktor yang muncul diakibatkan mekanisme pasar yang semakin bebas. Efek 

penularan ini juga muncul akibat sikap panik investor global kala itu yang 

memandang semua emerging markets mirip dengan Thailand sehingga membuat 

situasi keuangan kacau balau. Efek tular yang ditransmisikan melalui berbagai 

jalur selama tahun 1997-1998 termasuk melalui jakur integrasi regional pasar 

barang dan modal, semakin meningkatkan keyakinan bahwa stabilitas ekonomi 

dan keuangan suatu negara bisa terganggu akibat ketidakstabilan di negara lain. 

Hal ini mendorong negara-negara di Asia Timur untuk meningkatkan kerja sama 

menuju integrasi ekonomi di kawasan (Bank Indonesia, 2007). 

 Upaya menuju integrasi ekonomi memerlukan beberapa langkah awal 

yang perlu dilakukan negara-negara yang termasuk di dalamnya, dimana salah 

satu pilar dari terciptanya integrasi ekonomi adalah integrasi finansial. Semenjak 

dua dekade terakhir, sistem keuangan internasional telah mengalami 

perkembangan yang pesat. Hal ini tercermin dari semakin terintegrasinya pasar 

keuangan masing-masing negara di dunia ke dalam sistem keuangan internasional, 

semakin tingginya tingkat aliran modal antar negara dan semakin berkembangnya 

investasi internasional pada saham seiring berkembangnya berbagai international 

stocks mutual funds. 
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 Terintegrasinya pasar keuangan suatu negara berkembang ke dalam suatu 

kawasan akan membantu meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi negara 

tersebut. Integrasi keuangan pada intinya menghapus hambatan lalu lintas arus 

keuangan antar negara serta mengembangkan infrastruktur keuangan untuk 

mendukung kelancaran dan meningkatkan transaksi keuangan lintas batas. 

Integrasi keuangan juga akan mampu mengurangi biaya modal melalui 

berkurangnya biaya transaksi, mendukung transfer teknologi, mendukung 

perkembangan lebih lanjut dari pasar finansial domestik, memperbaiki pembuatan 

kebijakan makro ekonomi, menguatkan institusi keuangan, dan akan mendorong 

alokasi sumber daya ekonomi semakin efisien serta memperbaiki alokasi risiko 

dalam pasar keuangan. Selain itu, integrasi keuangan dapat mengurangi risiko 

nilai tukar dalam penyaluran kredit di pasar keuangan, dan menyediakan dana 

asing sebagai alternatif sumber dana (Bank Indonesia, 2007).  

 Dalam konteks pasar modal, market integration berarti hilangnya 

hambatan untuk melakukan cross listing, cross trading dan cross membership. 

Saham merupakan salah satu alternatif investasi yang menarik dalam pasar modal. 

Pasar saham yang terintegrasi akan lebih efisien daripada pasar saham yang 

tersegmentasi, karena informasi yang masuk akan langsung tercermin pada indeks 

harga saham menyebabkan suatu mekanisme random walk sehingga tidak 

mungkin investor memperoleh abnormal return terus menerus berdasarkan 

analisis teknikal. Oleh karenanya likuiditas pasar saham tersebut akan meningkat. 

 Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam berinvestasi 

seorang investor menginginkan dana yang dimiliki dikelola dengan baik serta 

mengharapkan return yang tinggi.  Namun hal tersebut tak terlepas dari risiko 
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yang harus dihadapi. Semakin besar risiko yang harus dihadapi maka semakin 

besar pula required returnnya. Risiko investasi terbagi menjadi dua jenis risiko, 

yaitu risiko yang bersifat sistematis dan risiko yang tidak sistematis. Risiko 

sistematis dipengaruhi oleh pasar sehingga sulit dieliminir, sedangkan risiko yang 

tidak sistematis dapat dieliminir dengan melakukan diversifikasi portfolio saham. 

 Sehubungan dengan semakin banyaknya negara-negara yang menerapkan 

kebijakan liberalisasi modal, para investor dari semua negara akan dapat 

mengalokasikan modal ke tempat-tempat yang paling produktif. Salah satu 

keuntungan dari investasi internasional bagi para investor internasional diperoleh dari 

diversifikasi international portfolio investment. Diversifikasi yang dilakukan oleh 

para investor adalah dengan pemegangan baik aset domestik maupun aset asing dan 

hal ini tentu saja bertujuan untuk meminimalisasi risiko dari investasi internasional. 

Efek diversifikasi yang positif didapatkan jika beberapa aset yang membentuk 

portofolio tidak saling berhubungan atau memiliki tingkat korelasi yang kecil 

sehingga berkurangnya risiko tidak mempengaruhi expected return.  

 Meskipun demikian, integrasi pasar saham juga memiliki dampak lain 

yaitu berkurangnya efek diversifikasi internasional yang akan diperoleh para 

investor. Hal ini dikarenakan diversifikasi portofolio saham pada pasar-pasar 

saham yang terintegrasi tidak akan secara signifikan mengurangi tingkat risiko 

investasi. Selain itu integrasi pasar saham juga merupakan tantangan baru dimana 

bursa yang tak memiliki keunggulan dalam integrasi pasar dan teknologi akan 

segera terdepak, dan tidak dapat mengambil manfaat dari adanya integrasi 

tersebut. 

 Kini krisis kembali terjadi. Berbagai pihak mengaitkannya dengan kondisi 

perekonomian negara Amerika Serikat. Ketika kondisi perekonomian sebuah 
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negara adidaya berubah dan mengalami guncangan, dapat dipastikan akan 

membawa konsekuensi yang luas pada perekonomian dunia. Media massa di 

berbagai belahan dunia dengan gencar memberitakan krisis keuangan Amerika 

Serikat yang telah mempengaruhi tatanan sistem keuangan berbagai negara di 

benua Amerika, Eropa, Asia Pasifik, Asia Selatan, bahkan Timur Tengah. 

 Krisis keuangan global ini berasal dari krisis kredit perumahan di Amerika 

Serikat. Bermula dari banyaknya lembaga keuangan pemberi kredit properti di 

Amerika Serikat yang menyalurkan kredit kepada penduduk yang sebenarnya 

tidak layak mendapatkan pembiayaan. Situasi tersebut memicu terjadinya kredit 

macet di sektor properti (subprime mortgage). Selanjutnya, kredit macet di sektor 

properti mengakibatkan efek domino ambruknya lembaga-lembaga keuangan 

besar di Amerika Serikat. Pasalnya, lembaga pembiayaan sektor properti pada 

umumnya meminjam dana jangka pendek dari pihak lain, termasuk lembaga 

keuangan (www.depkominfo.go.id, 2008).  

 Jaminan yang diberikan perusahaan pembiayaan kredit properti adalah 

surat utang, mirip subprime mortgage securities, yang dijual kepada lembaga-

lembaga investasi dan investor di berbagai negara. Padahal surat utang itu 

ditopang oleh jaminan debitor dengan kemampuan membayar yang rendah. 

Dengan banyaknya tunggakan kredit properti, perusahaan pembiayaan tidak bisa 

memenuhi kewajibannya kepada lembaga-lembaga keuangan, baik bank investasi 

maupun asset management. Hal itu mempengaruhi likuiditas pasar modal maupun 

sistem perbankan.  

 Setelah itu, terjadi pengeringan likuiditas lembaga-lembaga keuangan 

akibat tidak memiliki dana aktiva untuk membayar kewajiban yang ada. 
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Ketidakmampuan bayar kewajiban tersebut membuat lembaga keuangan lain yang 

memberikan pinjaman juga terancam bangkrut. Kondisi yang dihadapi lembaga-

lembaga keuangan besar di Amerika Serikat juga mempengaruhi likuiditas 

lembaga keuangan lain, yang berasal dari Amerika Serikat maupun di luar 

Amerika Serikat. Terutama lembaga yang menginvestasikan uangnya melalui 

instrumen lembaga keuangan besar di Amerika Serikat. 

 Sebuah kondisi yang umum terjadi pada sebuah krisis dengan kondisi 

kerugian yang luar biasa adalah terjadinya kondisi credit crunch atau kelangkaan  

dana pinjaman. Semua pihak membutuhkan likuiditas, tapi pasar tidak mampu  

menyediakan karena menjadi lebih berhati-hati. Untuk menjaga likuiditas 

keuangannya, lembaga keuangan yang memiliki investasi portofolio dalam bentuk 

subprime mortgage securities, juga melepas portofolio yang dimiliki. Pelepasan 

portofolio tersebut akan dipilih dalam bentuk instrumen investasi yang mudah 

dicairkan. Aksi jual portofolio dalam jumlah yang besar ini yang mengakibatkan 

kepanikan pasar modal termasuk pasar saham di berbagai negara sehingga 

mengakibatkan terhempasnya pasar saham dunia, seperti terlihat pada Tabel 1. 

 Tabel 1 memperlihatkan bahwa indeks bursa berbagai negara mengalami 

penurunan yang cukup tajam akibat krisis yang berawal dari krisis subprime 

mortgage ini, tak terkecuali di kawasan Asia dan Eropa. Sistem pasar bebas 

membuat negara-negara di kawasan ini pun terkena dampak krisis keuangan 

global tersebut. Tahun 2008 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi komunitas 

keuangan dunia. Sebagai contoh, kinerja Jakarta Composite Index (JCI)  Bursa 

Efek Indonesia (BEI) yang mengalami penurunan signifikan dalam beberapa 

bulan terakhir. Puncaknya terjadi pada Rabu 8 Oktober 2008, dimana JCI 
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terkoreksi sebesar 10,38% hingga menyentuh level  1.451,669. Hal tersebut 

mendorong BEI mensuspen perdagangan efek bersifat ekuitas dan derivatif di 

seluruh pasar hingga dibuka kembali pada tanggal 13 Oktober 2008. (Bursa Efek 

Indonesia, 2008) 

Tabel 1. Perubahan Indeks Harga Saham di Bursa Global 

Negara Indeks Harga Saham 
Per 21 November 2008 

dari Posisi 31 Desember 
2007 (dalam persen) 

Indonesia Jakarta Composite Index (JCI) ↓ 58,25 
Malaysia Kuala Lumpur Composit Index (KLCI) ↓ 40,01 
Singapura Straits Times Index (STI) ↓ 52,04 
Thailand Securities Exchange of Thailand Index (SET) ↓ 53,68 
Filipina Philippine Stock Exchange Index (PSE) ↓ 51,24 
Jepang Nikkei 225 Index ↓ 48,32 
China Shanghai Composite Index (SCI) ↓ 62,57 
Korea 
Selatan 

Korean Stock Price Index (KOSPI) ↓ 47,09 

Hongkong Hangseng Index (HSI) ↓54,48  
Taiwan Taiwan Stock Exchange Index ↓ 50,96 
Inggris Financial Times Stock Exchange Index (FTSE 

100)  ↓ 41,44 

Perancis Cotation Assistee en Continu (CAC 40)  ↓ 48,68 
Jerman Deutscher Aktien Index (DAX) ↓ 48,84 
Swiss The Swiss Market Index (SMI) ↓ 39,37 
Amerika 
Serikat 

Dow Jones Industrial Average (DJIA) ↓ 39,34 
Standard and Poor’s 500 (S&P 500) ↓ 45,52 

Sumber: Reuters dalam Kompas (2008) 
 

Hal lainnya yang paling diperhatikan oleh manajemen bursa, investor dan 

pihak-pihak terkait lainnya adalah volatilitas return. Volatilitas sebuah pasar 

menggambarkan fluktuasi atau perubahan harga pada pasar tersebut, yang 

sekaligus juga menunjukkan risikonya. Investor yang spekulatif menyukai pasar 

dengan volatilitas tinggi, karena memungkinkan memperoleh keuntungan yang 

besar dalam waktu yang singkat. Pada pasar yang memiliki volatilitas tinggi selain 

adanya kemungkinan memperoleh keutungan (gain) yang tinggi juga terdapat 

kemungkinan untuk mengalami kerugian (loss) yang besar. Pada pasar yang 

volatilitasnya kecil, pergerakan harga sahamnya juga berada dalam kisaran yang 

sempit, sehingga tingkat risikonya pun kecil. 
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 Berdasarkan hal tersebut, menganalisis integrasi serta volatilitas return di 

berbagai pasar saham menjadi hal yang sangat menarik. Olehkarenanya perlu 

dilihat transmisi harga dan volatilitas yang terjadi di berbagai pasar saham. 

Transmisi harga dan volatilitas pada dasarnya adalah melihat bagaimana 

pergerakan harga dan volatilitas pada suatu pasar saham dapat mempengaruhi 

harga dan volatilitas pada pasar saham lainnya. Terlebih lagi dengan adanya krisis 

subprime mortgage (SM) di Amerika Serikat yang sangat mempengaruhi berbagai 

pasar saham di dunia. Analisa tersebut diharapkan akan sangat membantu investor 

dalam menyiapkan strategi pembentukan portofolio untuk mendapatkan manfaat 

diversifikasi internasional.  

 Dengan demikian, pada studi ini peneliti fokus untuk menganalisis 

transmisi harga saham akibat adanya krisis SM terhadap integrasi pada pasar 

saham internasional yang direpresentasikan oleh pasar saham Asia Timur, Eropa 

dan Amerika Serikat. Selain itu penelitian ini juga menganalisis transmisi 

volatilitas return yang terjadi pada pasar-pasar saham tersebut dengan 

menggunakan berbagai pendekatan ekonometrika. 

 Rumusan Masalah 

 Krisis SM  yang terjadi di Amerika Serikat telah membawa dampak yang 

luas ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk melalui financial market. 

Salah satu indikasi dampak krisis SM terlihat di berbagai bursa dalam bentuk 

penjualan saham secara besar-besaran. Investor asing terus melakukan penjualan 

walau indeks saham jatuh tajam, nilai transaksi terus menurun karena investor 

lainnya menahan diri bahkan sebagian mengikuti arus pasar. Berdasarkan latar 



 

 10

belakang tersebut, maka dapat dirumuskan berbagai permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana respon indeks harga saham internasional terhadap guncangan 

krisis SM di Amerika Serikat?  

2. Bagaimana perubahan pengaruh pasar saham Amerika Serikat terhadap 

variabilitas indeks harga saham internasional sebelum dan sesudah krisis SM 

dan kaitannya terhadap integrasi pasar saham?  

3. Bagaimana respon volatilitas return pasar saham internasional terhadap 

guncangan volatilitas return di pasar saham tertentu? 

4. Bagaimana peran volatilitas return pasar saham negara lain dalam 

menjelaskan variabilitas volatilitas return pasar saham suatu negara? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah seperti yang telah dikemukakan, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis respon indeks harga saham internasional terhadap guncangan 

krisis SM di Amerika Serikat.  

2. Menganalisis perubahan pengaruh pasar saham Amerika Serikat terhadap 

variabilitas indeks harga saham internasional sebelum dan sesudah krisis SM 

dan kaitannya terhadap integrasi pasar saham.  

3. Menganalisis respon volatilitas return pasar saham internasional terhadap 

guncangan volatilitas return di pasar saham tertentu.  

4. Menganalisis peran volatilitas return pasar saham negara lain dalam 

menjelaskan variabilitas volatilitas return pasar saham suatu negara. 
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1.4.    Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan bagi pihak-

pihak terkait seperti: 

1. Pembuat kebijakan, dalam hal koordinasi kebijakan lintas negara. 

2. Sebagai masukan berharga bagi penentuan kebijakan calon investor, investor 

dan keputusan manajer investasi, terutama dalam hal penyesuaian secara aktif 

portofolio untuk mendapatkan manfaat diversifikasi internasional. 

3. Akademisi, dalam hal mengevaluasi apakah teori-teori yang ada dan 

metodologi yang digunakan dapat menjelaskan fenomena yang ada di pasar 

saham internasional pada umumnya. 

4. Bagi penulis sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh 

dalam perkuliahan dan memberi wawasan baru mengenai integrasi pasar 

saham dan transmisi volatilitas return dengan pendekatan model 

ekonometrika. 

1.5. Ruang Lingkup 

 Adapun ruang lingkup penelitian mengambil data harian indeks harga 

saham dari sampel lima negara utama ASEAN yaitu Indonesia (Jakarta 

Composite Index/JCI), Malaysia (Kuala Lumpur Composite Index/KLCI), 

Singapura (Straits Times Index/STI), Thailand (Securities Exchange of Thailand 

Index/SET) dan Filipina (Philippine Stock Exchange Index/PSE). Terkait dengan 

upaya peningkatan kerja sama pada sektor keuangan di kawasan Asia Timur yang 

melibatkan Jepang (Nikkei 225 Index), China (Shanghai Composite Index/SCI), 

Korea Selatan (Korean Stock Price Index/KOSPI), Hongkong (Hangseng 
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Index/HSI) dan Taiwan (Taiwan Stock Exchange Index/TWI), maka penulis juga 

memasukkan kelima negara tersebut ke dalam lingkup sampel. 

 Selain itu, untuk lebih merepresentasikan pasar saham internasional maka 

dilibatkan pula negara dari kawasan Eropa yang diwakili oleh Inggris (Financial 

Times Stock Exhange Index 100/FTSE 100), Perancis (Cotation Assistee en 

Continu/CAC 40), Jerman (Deutscher Aktien Index/DAX), dan Swiss (The Swiss 

Market Index/SMI). Keempat negara ini dipilih karena seringkali dijadikan 

patokan gambaran kondisi bursa Eropa. Amerika Serikat (The Standard and 

Poor’s 500/S&P 500) sebagai negara yang dianggap sebagai leader perekonomian 

dunia, dan sumber terjadinya krisis SM juga menjadi sampel dalam penelitian ini.  

 Pada pelaksanaannya, peneliti menemukan kendala dalam software yang 

digunakan dalam penelitian ini, dimana software Eviews hanya dapat 

mengestimasi maksimum sepuluh variabel untuk menentukan ada tidaknya 

kointegrasi. Karena keterbatasan tersebut, peneliti perlu menentukan kesepululuh 

variabel yang akan digunakan melalui uji pra estimasi yaitu uji kausalitas Granger 

sebagaimana ada pada Lampiran 1.  

 Penentuan sepuluh pasar saham dilakukan dengan cara mengambil sepuluh 

pasar saham yang secara signifikan lebih banyak mempengaruhi pasar saham 

lainnya. Lampiran 1 memperlihatkan matriks granger causality test, dimana 

angka yang dicetak tebal menandakan bahwa variabel bebas signifikan 

mempengaruhi variabel terikat pada taraf nyata lima persen. Berdasarkan hasil 

pengujian didapat bahwa sepuluh pasar saham terpilih adalah Amerika Serikat, 

Indonesia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Inggris, Perancis, 

Jerman dan Swiss. Hasil pengujian ini memberikan kombinasi yang mewakili 
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pasar saham internasional yaitu pasar saham Asia Timur (Indonesia, Singapura, 

Jepang, Korea Selatan, Hongkong), pasar saham Eropa (Inggris, Perancis, Jerman, 

Swiss) dan pasar saham Amerika Serikat. 

 Rentang waktu yang digunakan sebagai fokus penelitian adalah lima 

tahun, yaitu Januari 2003 sampai Desember 2008. Rentang waktu ini diambil 

dengan pertimbangan tahun 2003 diasumsikan dampak dari krisis finansial Asia 

1997 mulai menghilang dan kondisi perekonomian dunia telah kembali normal, 

serta dapat mencakup periode sebelum dan sesudah adanya pengaruh krisis SM 

yang terjadi sekitar pertengahan 2007. 
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