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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Pada era globalisasi saat ini, interaksi bidang ekonomi antar negara menjadi 

sangat penting dalam perekonomian. Hal ini menyebabkan transaksi perdagangan 

antar negara juga semakin meningkat. Peningkatan transaksi perdagangan dapat 

memicu adanya aliran modal dari negara yang bertransaksi. Aliran modal yang 

terjadi antar negara tersebut dapat menyebabkan pasar menjadi terintegrasi. 

Interaksi dalam perekonomian ditandai dengan semakin terbukanya 

transaksi perdagangan dan mobilitas arus modal antar negara. Transaksi tersebut 

memungkinkan aliran dana yang masuk dan keluar dari suatu negara. Faktor 

tersebut menyebabkan integrasi pasar modal suatu negara dengan pasar modal 

negara lain.Integrasi pasar modal juga ditandai dengan semakin banyak jumlah 

investor asing yang menanamkan dananya di negara tujuan. Kemudahan ini 

dikarenakan saat ini pasar modal antar negara telah terhubung dalam suatu sistem 

karena perkembangan teknologi. 

Integrasi pasar modal mempunyai implikasi yang kuat terhadap stabilitas 

keuangan suatu negara (Yu et al. 2010). Bekaert dan Harvey (1995) 

mendefinisikan integrasi pasar dalam arti bahwa pasar benar-benar terintegrasi 

jika aset dengan rasio yang sama memiliki return yang diharapkan identik. 

Climent dan Meneu (2003) berpendapat bahwa pasar modal dalam satu kawasan 

regional cenderung mempunyai pergerakan yang sama dan memiliki efek 

penularan (contagion effect) sehingga tingkat integrasi antar pasar modal yang 

satu dengan yang lainnya menjadi tinggi.  

Perkembangan pasar modal menjadi semakin baik karena didukung oleh 

adanya kemajuan teknologi dalam mengelola investasi internasional seperti 

Bloomberg dan Investing. Dengan adanya layanan tersebut, investor dapat 

melakukan transaksi internasional tanpa harus pergi ke negara tujuan investasi. 

Hal ini menjadikan liberalisasi pasar modal antar negara semakin tinggi karena 

investor dapat mengalokasikan dananya ke tempat/negara yang mereka anggap 

produktif. 

Integrasi pasar menjadi penting mengingat saat ini kerjasama antar negara 

dalam satu kawasan juga meningkat terutama dalam perdagangan. Walaupun 

integrasi mempunyai dampak positif, namun integrasi juga menyebabkan 

kerugian. Contoh yang telah terjadi yaitu saat krisis Asia pada 1990-an. Bekaert et 

al. (2005) menganalisis efek penularan yang diakibatkan krisis Meksiko dan Asia. 

Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa saat terjadi krisis Asia terjadi 

efek penularan. Efek penularan meyebabkan negara yang saling berhubungan juga 

mengalami dampak krisis yang serupa. 

ASEAN menjadi kawasan yang menarik untuk diteliti mengenai integrasi 

pasar.ASEAN termasuk kawasan emerging market yang mengalami percepatan 

pemulihan pasca krisis keuangan global tahun 2008. Selain itu ASEAN akan 

menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA). AEC merupakan langkah awal negara-negar ASEAN untuk 

pencapaian pembentukan pasar tunggal. 
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Adanya AEC ditandai dengan lahirnya Preferential Trading Arrangement 

pada 1977. Tujuan dari perjanjian ini yaitu untuk memperkuat ketahanan ekonomi 

ASEAN melalui peningkatan kerjasama perdagangan, investasi, dan produksi. 

Cikal bakal ini yang melahirkan kesepakatan diantara para pemimpin negara-

negara ASEAN melalui Bali Concord II tahun 2003. Kesepakatan ini 

menggariskan AEC sebagai bagian dari ASEAN Vision. 

Perkembangan ekonomi global yang semakin cepat dan adanya krisis yang 

terjadi membuat pelaksanaan AEC dipercepat pada tahun 2015. Hal ini 

dimaksudkan agar negara-negara ASEAN siap menghadapi persaingan global 

yang semakin berat terutama adanya ekspansi besar-besaran dari China dan India. 

Dengan pembentukan AEC, diharapkan akan mendorong terwujudnya kesatuan 

basis produksi ASEAN yang didukung oleh adanya aliran bebas barang, jasa, 

tenaga kerja, dan modal (investasi) yang selanjutnya disebut pasar tunggal (Bank 

Indonesia 2011). 

Beberapa penelitian telah banyak dilakukan terkait integrasi pasar ASEAN. 

Dalam menganalisis integrasi pasar, beberapa peneliti hanya membandingkan 

harga saham antar negara, seperti yang dilakukan Sofa (2015) yang mengkaji 

integrasi pasar ASEAN dengan hasil bahwa Singapura (STI) dan Malaysia 

(KLSE) berpengaruh terhadap Indonesia (IHSG) dalam jangka panjang. Penelitian 

Nurhayati (2012) dan Santosa (2013) menyebutkan bahwa kawasan ASEAN 

sudah terintegrasi namun belum lengkap. 

Penelitian lain terkait integrasi ASEAN memasukkan objek lain untuk 

menganalisis integrasi salah satunya krisis. Krisis digunakan untuk 

membandingkan periode sebelum, selama, dan setelah krisis dalam integrasi 

pasar. Rahim dan Nor (2007) menganalisis mengenai hubungan diantara 5 pasar 

ASEAN, dan hasilnya bahwa tingkat ketergantungan antar pasar pasar meningkat 

setelah krisis. Penelitian Arfinto (2004) menerangkan bahwa adanya peningkatan 

derajat integrasi pasar dan menyatakan bahwa pasar yang berdekatan mempunyai 

pengaruh cukup besar. Penelitian lain yang dilakukan Endri (2010) menyebutkan 

bahwa ASEAN berpotensi dipengaruhi oleh pasar yang lebih kuat yaitu AS dan 

Jepang, selain itu pada penelitian tersebut menyatakan bahwa integrasi pasar pada 

periode sebelum krisis lebih menguat dibandingkan selama krisis. 

Nainggolan (2010) memasukkan faktor peristiwa politik untuk mengkaji 

integrasi pasar ASEAN. Peristiwa politik yang digunkaan yaitu turunnya 

pemerintahan Suharto, Mahathir, dan Thaksin. Penelitian ini manganalisa tingkat 

integrasi pasar modal pada 5 negara pendiri ASEAN pada periode 1997 – 2007. 

Semua hasil pengujian mengindikasikan bahwa peristiwa politik memberikan 

pengaruh pada volatilitas harga saham karena perubahan pemerintahan 

mengakibatkan perubahan kebijakan-kebijakan yang diambil. Tingginya 

volatilitas harga saham ini mengakibatkan perubahan tingkat integrasi pasar 

modal. 

Penelitian tentang integrasi pasar ASEAN memeng telah banyak dilakukan 

namun mempunyai hasil yang berbeda-beda dan objek yang digunakan juga 

berbeda. Oleh karena itu penelitian mengenai integrasi pasar ASEAN perlu untuk 

dikaji lebih dalam dengan menggunakan unsur yang berbeda. Penelitian ini akan 

mencoba menganalisis hubungan pasar saham Indonesia dengan pasar ASEAN 

dan unsur lain yang digunakan yaitu peristiwa penurunan harga minyak dunia 

yang terjadi sepanjang tahun 2014. 
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Harga minyak dunia juga penting untuk dianalisis karena mampu 

memepengaruhi pergerakan harga saham di seluruh dunia. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Berk dan Aydogan (2012) yang menganalisis pergerakan harga minyak 

mentah dunia terhadap pergerakan saham di Turki. Hasil dari penelitian tersebut 

menyatakan bahwa pergerakan harga minyak secara signifikan mempengaruhi 

aktivitas pasar saham di negara tersebut. 

Sumber: www.opec.org 

Gambar 1  Pergerakan harga minyak mentah dunia 

 

Pergerakan harga minyak dunia tidak dapat diprediksi dengan tepat. 

Menjelang akhir tahun 2014, harga minyak dunia mencapai US$ 59,46/barel. 

Penurunan dalam setahun terakhir cukup signifikan karena mencapai 57,62% 

dibandingkan harga minyak dunia di awal tahun 2014. Fluktuasi harga minyak 

dunia dapat mempengaruhi fluktuasi harga saham (Ramos dan Veiga 2010). 

Gambar 2 menunjukkan perkembangan return saham pasar ASEAN sepanjang 

tahun 2014. 

Sumber: www.investing.com (diolah) 
Gambar 2  Return saham pada ASEAN 5 

 

http://www.opec.org/
http://www.investing.com/
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Gambar 2 menunjukkan pergerakan return saham pada ASEAN 5 pada 

periode terjadinya penurunan harga minyak mentah dunia. Sepanjang tahun 2014 

return saham pada masing-masing indeks mengalami fluktuasi. Nilai return 

tertinggi pada indeks PSEI (Filipina) yang terjadi pada bulan Februari 2014 dan 

Januari 2015 dengan nilai 0,064.  

Dengan dua kasus tersebut, dalam penelitian ini akan dikaji mengenai 

guncangan faktor lain atau penambahan objek lain terhadap pasar saham di 

kawasan ASEAN. Faktor lain yang digunakan yaitu penurunan harga minyak 

dunia. Dampak dari faktor tersebut akan dilihat pengaruhnya terhadap terhadap 

integrasi pasar ASEAN. 

 

Rumusan Masalah 

 

Harga minyak dunia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

pergerakan indeks saham suatu negara. Pergerakan harga minyak dunia tidak 

dapat diprediksi dengan tepat. Menjelang akhir tahun 2014, harga minyak dunia 

mencapai US$ 59,46/barel. Penurunan dalam setahun terakhir cukup signifikan 

karena mencapai 57,62% dibandingkan harga minyak dunia di awal tahun 2014.  

Dalam era globalisasi saat ini, penting untuk mengkaji hubungan pasar 

saham antar negara. Hal ini dikarenakan perpindahan modal saat ini dapat 

dilakukan dari negara satu ke negara yang lain. Banyak penelitian yang mengkaji 

integrasi pasar saham di suatu kawasan regional terutama ASEAN sebagai 

kawasan emerging market. Integrasi pasar saham dapat dilihat hubungannya 

hanya dengan membandingkan pasar saham yang satu dengan yang lainnya 

seperti yang dilakukan oleh Sofa (2015), Nurhayati (2012) dan Santosa (2013). 

Penelitian integrasi pasar saham telah banyak dilakukan dengan 

memasukkan objek krisis sebagai perbandingan periode integrasi. Krisis keuangan 

menjadi objek yang sering dikaitkan dengan masalah integrasi seperti penelitian 

yang dilakukan Yang et al. (2002) yang menyatakan bahwa Filipina merupakan 

pasar yang terisolasi, Indonesia dan Thailand terintegrasi selama periode non-

crisis. Sebagian besar penelitian menyebutkan bahwa periode setelah krisis 

menyebabkan kawasan ASEAN menjadi lebih terintegrasi. 

Penelitian yang telah dilakukan antara beberapa peneliti terdahulu 

memberikan hasil yang berbeda-beda dan menggunakan variabel lain yang 

berbeda pula. Oleh karena itu terdapat permasalahan apakah integrasi pasar saham 

akan berubah seiring dengan waktu dan penambahan objek lain dalam 

menganalisis integrasi pasar. Perubahan integrasi tersebut berupa peningkatan 

atau pengurangan derajat integrasi dan juga keterkaitan antar pasar saham, 

khususnya kawasan ASEAN. 

Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai guncangan faktor lain atau 

penambahan objek lain terhadap pasar saham di kawasan ASEAN. Faktor lain 

yang digunakan yaitu penurunan harga minyak dunia. Integrasi pasar saham akan 

dianalisis dengan melihat pengaruh harga minyak dunia bersama dengan harga 

indeks pasar saham masing-masing negara ASEAN5.  

Berdasarkan pada deskripsi yang telah diuraikan pada latar belakang, maka 

pertanyaan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat integrasi pasar saham di kawasan ASEAN5 selama 

penurunan harga minyak dunia? 
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2. Apakah terdapat pasar saham yang saling mempengaruhi di kawasan 

ASEAN5 selama penurunan harga minyak dunia? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang sudah 

dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis integrasi pasar saham di kawasan ASEAN selama penurunan 

harga minyak dunia. 

2. Menganalisis pasar saham yang saling mempengaruhi di kawasan ASEAN 

selama penurunan harga minyak dunia.  

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Bagi investor dan pihak-pihak yang berinvestasi pada pasar saham diharapkan 

dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam mengambil keputusan 

investasi pada saat terjadinya penurunan harga minyak dunia. 

2. Bagi pemerintah, diharapkan dapat membantu membuat kebijakan fiskal 

maupun moneter terkait pelaksanaan Asean Economy Community. 

3. Bagi penulis dan kalangan akademisi termasuk mahasiswa, dapat memperoleh 

penjelasan terkait fenomena pasar yang aktual (dalam penelitian ini mengenai 

harga minyak dunia) yang dihubungankan dengan keputusan investasi dan 

dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini  menggunakan VAR/VECM untuk mengetahui integrasi pasar 

serta hubungan jangka panjang dan pendek pada pasar ASEAN 5. Penelitian 

dilakukan terhadap pasar saham ASEAN 5 yaitu Indonesia dengan IHSG, 

Malaysia dengan KLSE, Singapura dengan STI, Thailand dengan SETI, dan 

Filipina dengan PSEI. Harga minyak dunia digunakan sebagai variabel dummy 

dan nilai dari harga minyak dunia itu sendiri untuk melihat integrasi pasar saham 

pada kawasan ASEAN5. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Kerangka Teoritis 

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh dan hubungan 

antara pasar saham negara-negara ASEAN5 dan kaitannya dengan harga minyak 

dunia. Beberapa teori yang mendukung analisis tersebut adalah sebagai berikut: 
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