
 

 

 

 

 

                                      
1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dampak globalisasi di bidang ekonomi memungkinkan adanya hubungan 

saling terkait dan saling memengaruhi antara pasar modal di dunia. Dampak 

globalisasi di bidang ekonomi diikuti oleh adanya liberalisasi dalam bidang 

perekonomian yang berarti bahwa dalam pasar global ini setiap investor dapat 

berinvestasi di manapun yang dia inginkan (Mie dan Agustina 2014). Investasi 

melalui pasar modal sebagai bentuk investasi bisa langsung dilakukan dimana saja 

diseluruh dunia termasuk di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Hasibuan dan Hidayat 

2011). Pasar modal di Indonesia menawarkan berbagai macam instrumen 

keuangan sebagai produk investasi dengan berbagai tingkat resiko dan keuntungan. 

Instrumen keuangan yang menarik dan sudah umum untuk dijadikan alternatif 

investasi di pasar modal salah satunya adalah saham.  

 Tingkat keuntungan saham dapat direfleksikan dari fluktuasi Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) yang menjadi determinan penting sebagai indikator 

return market. Indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan 

pergerakan harga saham (Hidayah 2012). Indeks Harga Saham Gabungan 

mencatat pergerakan harga saham dari semua sekuritas yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia (BEI), sehingga pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan 

menjadi perhatian bagi semua investor di Bursa Efek Indonesia, sebab pergerakan 

Indeks Harga Saham Gabungan ini akan memengaruhi sikap para investor apakah 

akan membeli, menahan ataukah menjual sahamnya (Mie dan Agustina 2014). 

Terkait mengenai pasar modal di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa 

pasar modal di Indonesia merupakan pasar yang sedang berkembang dengan pesat. 

Hal ini dapat dilihat dari kinerja IHSG, dimana pada akhir triwulan I-2015, Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada posisi 5.518,8 atau mengalami 

peningkatan sebesar 5,6% jika dibandingkan dengan posisi pada akhir triwulan 

IV-2014 (OJK 2015). Hal ini menunjukan optimisme investor untuk masuk ke 

pasar saham domestik. Pada Gambar 1 juga dapat dilihat bahawa kinerja IHSG 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yaitu, Singapura, 

Malaysia, dan Thailand.  

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2015). 

Gambar 1 Kinerja indeks di beberapa bursa utama triwulan I 2015 
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Produk utama dari bursa efek adalah saham. Saham yang diperdagangkan 

mengalami fluktuasi tergantung transaksi yang dilakukan. Dalam berinvestasi, 

para investor tentunya akan memperhatikan kondisi pasar modal setempat. Salah 

satu indikator utama yang mencerminkan kondisi pasar modal apakah sedang 

mengalami peningkatan (bullish) ataukah sedang mengalami penurunan (bearish) 

adalah Indeks Harga Saham Gabungan (Imbayani 2015). Oleh karena itu, para 

investor harus mampu memperkirakan pergerakan indeks harga saham di bursa 

efek (Kurniadi et al. 2014). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

mencerminkan kondisi harga saham dari seluruh perusahaan tercatat. Berbagai 

perusahaan tercatat yang diperjual belikan pada Bursa Efek Indoesia (BEI) dibagi 

kedalam beberapa sektor, yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri dasar dan 

kimia, aneka industri, barang konsumsi, properti dan real estate, transportasi dan 

infrastruktur, keuangan, perdagangan, jasa dan investasi, dan manufaktur (BEI 

2010). Pergerakan fluktuatif dari indeks harga saham sektoral menentukan 

pergerakan kinerja IHSG. Pergerakan indeks harga saham tiap sektor 

digambarkan kedalam Indeks Harga Saham Sektoral (IHSS).  

Sumber : Yahoo Finance (2015), diolah. 

Gambar 2 Pergerakan nilai IHSG dan IHSS Januari-Desember 2015 

Kegiatan ekonomi di dunia saat ini menjadi makin berkait dan bergantung 

satu sama lain. Hampir tidak ada negara yang tidak mempunyai interaksi dengan 

dunia luar (Husnan 2001). Hal ini dapat dilihat dari adanya kejadian krisis 

moneter yang melanda kawasan Asia pada tahun 1997, yang mengakibatkan 

guncangan terhadap perekonomian kawasan Asia. Krisis ekonomi Thailand 

bermula dari krisis moneter yang ditandai dengan turunnya nilai tukar bath 

Thailand terhadap mata uang Amerika Serikat. Krisis di Thailand ini 

menimbulkan efek domino ke negara-negara Asia, termasuk Indonesia yang 

diikuti dengan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Dampak 

buruk dari krisis ekonomi yang melanda negara-negara di kawasan Asia Timur 

dan Asia Tenggara adalah terdepresiasinya nilai tukar mata uang negara-negara 
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tersebut dengan mata uang internasional, yakni dolar Amerika hingga lebih dari 

30%.  

Krisis ini kemudian mendorong terjadinya perubahan pada pola kerja sama 

negara-negara Asia Timur. Pasca krisis tersebut, tercipta begitu banyak 

kesepakatan, serta upaya-upaya pembentukan institusi yang mengarah pada kerja 

sama multilateral di bidang perekonomian, yang diharapkan mampu 

meningkatkan pemahaman dampak integrasi ekonomi regional yang terbentuk. 

Melalui kombinasi ASEAN+3 (ASEAN, Republik Rakyat China, Jepang, dan 

Republik Korea) dan East Asia Summit (ASEAN, Republik Rakyat China, Jepang, 

Republik Korea, Australia, India, dan Selandia Baru) atau yang lebih dikenal 

dengan ASEAN+6, integrasi ekonomi Asia Timur telah berkembang seiring tiga 

kategori besar: perdagangan, pembiayaan krisis, dan pengembangan pasar 

keuangan. Liberalisasi keuangan diperlukan untuk mendukung kegiatan 

perdagangan antar negara melalui peningkatan peranan pasar keuangan, 

khususnya pasar saham. Proses liberalisasi keuangan membawa implikasi 

semakin terintegrasinya pasar saham diantara negara-negara ASEAN jaringan 

FTA yang telah ada (World Bank 2011). 

Pasar modal Indonesia masih dianggap sedang berkembang dengan baik, 

sehingga tidak dipungkiri bahwa investor asing ternyata tertarik untuk 

menginvestasikan dananya di pasar modal Indonesia, khususnya yang bergerak 

dalam pasar saham. Gejolak harga saham di pasar saham domestik tidak terlepas 

dari cukup tingginya proporsi asing dalam perdagangan saham selama ini. 

Berdasarkan pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa investasi portofolio dalam 

bentuk saham yang berasal dari investor asing rata-rata mengalami peningkatan di 

setiap tahun nya. 

Sumber: Bank Indonesia (2015), diolah. 

Gambar 3 Investasi portofolio saham di Indonesia 2006-2014 

Kondisi ini tentunya semakin menegaskan bahwa kondisi global 

memungkinkan untuk memengaruhi pasar modal di Indonesia. Selain itu, 

biasanya untuk bursa-bursa saham yang berdekatan lokasinya, seringkali memiliki 

investor yang sama (Mansur 2005) dan perubahan di satu bursa juga akan 

ditransmisikan ke bursa negara lain. Di sisi lain, pasar saham yang terintegrasi 

dapat membantu memberikan informasi yang lebih lengkap dan mutakhir akan 

peluang investasi. Secara teori hubungan dengan pasar global dapat menyediakan 

seluruh manfaat integrasi keuangan, memberikan peluang bagi peningkatan 

modal, beragam pilihan produk investasi, dan diversifikasi risiko. Pasar saham 

menjadi lebih efisien, dan mampu membuat saling tergantung antar negara, 
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khususnya dalam satu kawasan. Sehingga mendorong masuknya modal asing 

(capital inflow) (Musrizal 2013). 

Perumusan Masalah 

Efek dari adanya hubungan ekonomi Indonesia dengan negara lain, 

menyebabkan pasar modal Indonesia terintegrasi. Adanya guncangan yang berasal 

dari satu pasar tidak hanya memengaruhi pasar sendiri tetapi juga menular ke 

pasar modal lainnya. Menurut Sakthivel et al. (2012), informasi mengenai 

ekonomi fundamental suatu negara akan menular ke pasar lain, sehingga 

memengaruhi pasar saham lainnya. Integrasi pasar modal dapat diartikan sebagai 

hubungan yang terjadi antar pasar modal dua atau lebih negara–negara dimana 

jika salah satu pasar mengalami shocks baik berupa perubahan indeks harga 

saham gabungan, atau yang lain akan memberikan pengaruh dalam jangka 

panjang pasar modal negara yang terintegrasi. Pengaruh yang ditimbulkannya bisa 

positif atau negatif. Korelasi indeks harga saham gabungan dalam jangka panjang 

antar pasar modal antar negara digunakan untuk mengetahui tingkat dan 

perkembangan integrasi pasar modal (Nurhayati 2012).  

Kerjasama pasar modal yang lebih erat dengan suatu negara tentunya akan 

meningkatkan ketergantungan dan peran pasar modal dalam pembangunan 

ekonomi negara-negara tersebut. Pada Gambar 4 terlihat adanya trend arah gerak 

umum (comovement) antara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia 

dengan indeks harga saham negara ASEAN+6. Persoalan kesalingtergantungan 

dan pergerakan umum tersebut menunjuk kepada konsep kointegrasi 

(cointegration) (Nurhayati 2012). Permasalahan yang terjadi adalah seberapa 

dekat keterkaitan antar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia dengan 

indeks harga saham negara ASEAN+6 dan atau secara spesifik masalahnya adalah 

bagaimana tingkat integrasi jangka panjang antara pasar saham Indonesia dengan 

anggota negara  ASEAN+6. 

Sumber: Yahoo finance (2015), diolah. 

Gambar 4 Pergerakan Indeks harga saham ASEAN+6 Tahun 2006-2015 

Keterkaitan antar bursa yang direpresentasikan oleh hubungan antar indeks 

harga saham dapat terjadi karena investor menjadikan pergerakan indeks harga 

Tahun 
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saham di bursa lain sebagai salah satu informasi dalam proses pengambilan 

keputusan investasi (Tamara 2013). Indeks harga saham merupakan salah satu 

pedoman bagi investor dalam berinvestasi, terutama dalam hal untuk mengetahui 

kapan seorang investor akan menjual atau membeli saham. Pergerakan nilai 

indeks harga saham gabungan akan menunjukkan perubahan situasi pasar yang 

terjadi. IHSG merupakan peubah penting dalam bidang keuangan yang 

pergerakan nilainya perlu diperhatikan dari waktu ke waktu. Pergerakan yang 

fluktuatif yang terjadi pada indeks ini terkait dengan perubahan yang terjadi pada 

indeks-indeks saham lainnya. Indeks ini mencakup pergerakan indeks komposit 

seluruh saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks sektoral 

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan sub indeks dari IHSG, dimana pergerakan 

fluktuatif dari indeks harga saham sektoral menentukan pergerakan kinerja IHSG. 

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka perumusan masalah 

yang dapat diteliti, adalah: 

1) Bagaimanakah hubungan integrasi jangka panjang pasar saham ASEAN+6 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia ?  

2) Bagaimanakah pengaruh guncangan pasar saham ASEAN+6 terhadap Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia ? 

3) Bagaimanakah pengaruh guncangan indeks harga saham sektoral terhadap 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia ? 

4) Indeks harga saham sektoral apakah yang paling memengaruhi pergerakan 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia ? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, 

maka tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1) Menganalisis hubungan integrasi jangka panjang pasar saham ASEAN+6 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia. 

2) Menguji pengaruh guncangan pasar saham ASEAN+6 terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) Indonesia. 

3) Menguji pengaruh guncangan indeks harga saham sektoral terhadap Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia. 

4) Menerangkan indeks harga saham sektoral yang paling memengaruhi 

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik bagi penulis maupun 

pihak-pihak lain yang berkepentingan. Manfaat yang diharapkan tersebut antara 

lain, yaitu: 

1) Bagi regulator, diharapkan dapat memberikan masukan agar dapat mengambil 

keputusan atau kebijakan yang tidak merugikan bagi investor. 

2) Bagi investor, diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pemahaman agar 

dapat menggunakan informasi yang tersedia dalam pengambilan keputusan 

dalam investasi. 
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3) Bagi penulis, diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan selama menuntut ilmu di Manajemen Bisnis-IPB (Institut 

Pertanian Bogor). 

4) Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan– 

masukan dalam penelitian selanjutnya. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Negara ASEAN+6 yang diteliti dalam penelitian ini meliputi negara 

Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Australia, Republik Rakyat 

China, Jepang, Republik Korea, India, dan Selandia Baru. Data yang digunakan 

dalam permodelan yaitu data indeks harga saham masing-masing negara dan 

dinyatakan dalam bentuk mata uang domestik (local currency). Indeks harga 

saham sektoral yang digunakan meliputi sektor pertanian, pertambangan, industri 

dasar dan kimia, aneka industri, barang konsumsi, properti dan real estate, 

transportasi dan inftrastruktur, keuangan, dan perdagangan, jasa, serta investasi 

dan manufaktur. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Landasan Teori 

Integrasi Pasar Modal ASEAN 

ASEAN merupakan organisasi kerjasama regional Asia Tenggara yang 

dideklarasikan di Bangkok 8 Agustus 1967, atas inisiatif Indonesia, Malaysia, 

Filipina, Thailand dan Singapura. Dasar pembentukan ASEAN adalah 

memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial serta menjamin stabilitas keamanan 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan ekonomi, sosial dan 

budaya. Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, 

negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu 

agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi 

difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan 

(preferential trade), usaha patungan (joint ventures), dan skema saling 

melengkapi (complementation scheme) antar pemerintah negara-negara anggota 

maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti ASEAN Industrial Projects 

Plan (1976), Preferential Trading Arrangement (1977), ASEAN Industrial 

Complementation scheme (1981), ASEAN Industrial Joint-Ventures scheme 

(1983), dan Enhanced Preferential Trading arrangement (1987). Pada dekade 80-

an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan 

upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara 

anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan 

saling membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi 

kawasan. 

Kerja sama ekonomi yang kuat dan hubungan yang erat antara negara-

negara anggota ASEAN juga telah memberikan kontribusi terhadap keterkaitan 

yang kuat dengan pasar saham mereka. ASEAN bercita-cita untuk menghilangkan 

hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota dan mendekatkan 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




