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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kerjasama negara kawasan ASEAN dimulai sejak tahun 1967, dimana awal 

terbentuknya ASEAN merupakan kerjasama di bidang politik, kemudian 

berkembang lebih luas. Salah satu diantaranya adalah bidang ekonomi. 

Perkembangan kerjasama bidang ekonomi berawal dari pembentukan Prefential 

Trade Arrangement (PTA) kemudian berkembang menjadi Free Trade Agreement 

(FTA). Perkembangan terakhir kerjasama ASEAN adalah pembentukan 

masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan realisasi dan aspirasi 

ASEAN sebagai kawasan yang stabil, makmur dan mempunyai daya kompetitif 

yang tinggi. MEA akan berfungsi sebagai pasar tunggal dan wilayah basis produksi. 

Perekonomian Indonesia dituntut untuk lebih stabil dalam era MEA agar 

dapat bersaing dengan perekonomian global terutama di kawasan ASEAN. Menurut 

BI (2011), pembentukan MEA diharapkan akan mendorong terwujudnya kesatuan 

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

tenaga kerja dan modal yang selanjutnya disebut pasar tunggal. Salah satu poin 

yang ditekankan dalam pembentukan MEA adalah liberalisasi keuangan berupa 

aliran bebas modal antar negara ASEAN. Integrasi antar negara ASEAN melalui 

MEA diharapkan memberikan dampak positif bagi perkembangan pasar modal 

Indonesia karena terbukanya akses pembiayaan asing dan minimalnya hambatan 

perdagangan.  

Terintegrasinya pasar modal ASEAN akan meningkatkan peran pasar modal 

dalam pembangunan ekonomi negara negara ASEAN. Pentingnya peran pasar 

modal dikarenakan pasar modal merupakan sumber pendanaan jangka panjang bagi 

perusahaan serta dapat memberikan keuntungan bagi investor (Liaw 2005). 

Terintegrasinya bursa bursa saham akan memberikan peluang bagi perusahaan 

perusahaan untuk memperoleh modal secara efisien dan investor dapat 

menanamkan modalnya pada sekuritas dalam bentuk portofolio. Interaksi di bidang 

ekonomi dalam era globaliasasi akan menyebabkan transaksi perdagangan antar 

negara menjadi semakin meningkat. Peningkatan transaksi perdagangan akan 

membuat aliran modal dan barang akan masuk dan keluar dari suatu negara yang 

dapat menyebabkan terjadinya integrasi antar pasar modal satu dengan pasar modal 

negara lainnya (Kearney dan Lucey 2004).  

Perkembangan pasar modal di dunia menunjukkan arah yang positif, saat ini 

terdapat 60 bursa saham dengan 16 bursa saham memiliki nilai market kapitalisasi 

lebih dari 1 triliun dolar yang dikenal dengan istilah “one trillion club”. Pasar modal 

atau bursa saham ASEAN berada pada kawasan Asia Pasifik. Saat ini kawasan 

ASEAN memiliki tujuh pasar modal yang dikelola oleh enam negara yang dapat 

dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat kapitalisasi pasar pasar 

modal di Vietnam kurang dari 100 miliar dolar, sedangkan kelima negara ASEAN 

lainnya memiliki nilai market kapitalisasi pasar lebih dari 100 miliar dolar, sehingga 

pada penelitian ini digunakan lima pasar modal di ASEAN yang memiliki 

kapitalisasi pasar lebih dari 100 miliar dolar atau yang lebih dikenal dengan 

ASEAN 5, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. 
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Tabel 1 Pasar modal di kawasan ASEAN 

Negara Pasar Modal 
Kapitalisasi Pasar 

(miliar dolar) 

Indonesia Indonesia Stock Exchange (IDX) 431 

Singapura Singapore Stock Exchange (SGX) 679 

Malaysia Bursa Malaysia (BM) 404 

Thailand The Stock Exchange of Thailand (SET) 433 

Filipina Philippine Stock Exchange (PSE) 285 

Vietnam 
Ho Chi Minh Stock Exchange 60 

Hanoi Stock Exchange 7 
Sumber: WFE (2016) (data diolah) 

  

Berkembangnya pasar modal akan mendorong perkembangan perdagangan 

suatu negara. Tabel 2 menggambarkan perkembangan transaksi perdagangan di 

negara ASEAN 5. Hal yang menarik dari Tabel 2 adalah pada tahun 2009 ekspor 

dan impor negara ASEAN 5 mengalami penurunan bahkan mencapai pertumbuhan 

yang negatif. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi di Amerika Serikat pada tahun 

2008 yang berdampak cukup signifikan pada kinerja ekspor dan impor di kawasan 

ASEAN 5. Pada tahun 2010, kelima negara di kawasan ini berusaha pulih dari 

tekanan pasca krisis ekonomi, terlihat tingkat pertumbuhan eskpor dan impor yang 

mencapai angka dua digit.  

Tabel 2 Pertumbuhan ekspor dan impor negara ASEAN 5 

Negara 
2001-2007 2008 2009 2010 2011-2015 

Ekspor (%) 

Indonesia 7.63 9.53 -9.69 15.27 3.91 

Malaysia 5.51 1.57 -10.88 11.12 1.67 

Filipina 5.59 -2.68 -7.83 20.97 5.15 

Singapura 9.93 4.58 -7.49 17.40 3.81 

Thailand 8.15 6.26 -12.54 14.13 3.46 

 Impor(%) 

Indonesia 9.08 10.00 -14.98 17.34 4.25 

Malaysia 6.44 2.34 -12.73 15.65 3.24 

Filipina 4.08 1.60 -8.10 22.52 6.56 

Singapura 8.81 10.01 -10.39 16.19 3.51 

Thailand 8.92 11.40 -20.97 22.83 2.79 
Sumber : ADB (2016) (data diolah) 

Pada periode berikutnya perlambatan ekonomi global masih dirasakan 

sampai akhir tahun 2015 sehingga menyebabkan pertumbuhan ekspor impor di 

kawasan ini mengalami perlambatan. Hal ini menunjukkan krisis ekonomi global 

di Amerika Serikat memberikan pengaruh terhadap perekonomian suatu negara di 

dalam sektor riil. Menurunnya kinerja ekspor dan impor negara di kawasan ASEAN 

5 saat krisis ekonomi global di Amerika Serikat mengakibatkan tingkat 

pertumbuhan ekonomi juga ikut mengalami penurunan hingga mencapai tingkat 

pertumbuhan yang negatif, kecuali Indonesia dan Filipina. Pada tahun 2009 didalam 

Tabel 3, Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan GDP yang paling tinggi diantara 

kelima negara ASEAN 5. Menurut proyeksi OECD pada tahun 2012, kawasan 
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ASEAN dalam periode 2012-2016 akan menjadi kawasan dinamis dengan rata rata 

pertumbuhan GDP sebesar 5.6%. Kawasan ASEAN juga menjadi salah satu 

kawasan yang pertama pulih dari imbas krisis subprime mortgage.  

Tabel 3 Perkembangan pertumbuhan ekonomi (GDP) negara ASEAN 5 

Negara 
GDP (%) 

2001-2007 2008 2009 2010 2011-2015 

Indonesia 5.07 6.01 4.63 6.22 5.51 

Malaysia 5.10 4.83 -1.51 7.42 5.29 

Filipina 4.98 4.15 1.15 7.63 5.91 

Singapura 6.10 1.79 -0.60 15.24 3.96 

Thailand 5.38 1.73 -0.74 7.51 2.88 
Sumber : ADB (2016) (data diolah) 

 Melambatnya tingkat pertumbuhan perekonomian global mengakibatkan 

tingkat pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN 5 mengalami perlambatan. 

Melemahnya pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN 5 akibat krisis ekonomi 

global juga memberikan pengaruh terhadap kinerja pasar modal. Efek dari krisis di 

Amerika Serikat dapat dilihat pada pergerakan indeks pasar saham di ASEAN 5, di 

mana indeks mengalami penurunan. Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan penurunan 

indeks harga saham negara ASEAN 5 dan Amerika Serikat akibat krisis subprime 

mortgage, dimana terjadi penurunan secara bersamaan. Pergerakan dua variabel 

atau lebih secara bersamaan merupakan hubungan integrasi. Adanya integrasi 

mengindikasikan terdapat hubungan kausalitas di antara variabel yang di teliti 

(Engle dan Granger 1987).  

Tabel 4 Indeks ASEAN 5 dan Amerika Serikat saat krisis subprime mortgage 

Negara Indeks Saham Persen Penurunan 

Indonesia Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 58.25 

Malaysia Kuala Lumpur Composite Index (KLCI) 40.01 

Singapura Straits Time Index (STI) 52.04 

Thailand Stock Exchange of Thailand Index (SETI) 53.68 

Filipina Philipine Stock Exchange Index (PSEI) 51.24 

Amerika 

Serikat 

Dow Jones Industrial Average (DJIA) 39.34 

Standard and Poor’s 500 (S&P 500) 45.52 
Sumber : WFE (2008) Posisi per 21 November 2008 dari 31 Desember 2007 

Fenomena ini menarik untuk diteliti terkait tingkat integrasi pasar modal di 

ASEAN 5. Integrasi pasar modal mempunyai implikasi kuat terhadap stabilitas 

keuangan suatu negara (Yu et al. 2010). Climent dan Meneu (2003) menyatakan 

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. Menurut 

Chen et al. (2003) ditemukan bahwa pasar modal ASEAN 5 terintegrasi saat 

sebelum dan sesudah krisis namun tidak terintegrasi saat krisis. Hal ini didukung 

oleh Click dan Plummer (2005) yang menemukan adanya penguatan integrasi antar 

pasar modal di ASEAN setelah terjadinya krisis Asia 1997-1998. Rahim dan Nor 

(2007) menganalisis hubungan diantara 5 pasar ASEAN dengan hasil bahwa tingkat 

ketergantungan antar pasar modal semakin meningkat pasca krisis. Penelitian lain 
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dilakukan oleh Huyghebaert dan Wang (2010) yang menemukan bahwa integrasi 

antar indeks di enam pasar modal Asia menguat saat krisis namun kembali melemah 

pada periode setelah krisis. Namun hubungan integrasi indeks di Asia semakin 

menguat setelah krisis apabila dibandingkan dengan sebelum krisis. Hubungan 

integrasi antar indeks ASEAN 5 pernah dibuktikan secara empiris oleh Karim dan 

Karim (2012) yang menggunakan data bulanan indeks harga saham gabungan 

kelima negara dari periode Januari 1988 - Desember 2010. Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa pasar modal ASEAN 5 semakin terintegrasi setelah krisis 

keuangan global terjadi dibandingkan dengan periode sebelum krisis.  

Perkembangan pasar modal menjadi semakin baik karena adanya kemajuan 

teknologi dalam mengelola investasi internasional, seperti bloomberg, reuters, 

investing dan sebagainya. Saat ini pasar modal di kawasan ASEAN telah 

berkolaborasi dengan teknologi yang dinamakan ASEAN Trading Link untuk 

memajukan integrasi pasar modal di kawasan ini. Hal ini menjadikan investor 

semakin mudah dalam mendapatkan informasi serta melakukan transaksi 

internasional. Berkat kemajuan teknologi ini tingkat integrasi pasar modal antar 

negara semakin tinggi karena investor semakin mudah untuk menanamkan dana 

dan memilih pasar modal yang memberikan return yang lebih tinggi. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa globalisasi di bidang ekonomi membuat 

investor dapat berinvestasi di pasar modal manapun yang dia inginkan (Mie dan 

Agustina 2014). Saham adalah salah satu investasi yang dipilih oleh investor di 

pasar modal (Chen et al. 2007). Imbayani (2015) menyatakan dalam melihat 

pergerakan harga saham, investor menggunakan indeks harga saham sebagai suatu 

indikator, oleh karena itu investor harus mampu memperkirakan pergerakan indeks 

harga saham (Kurniadi et al. 2014). Pergerakan indeks harga saham akan 

mempengaruhi sikap investor apakah akan membeli, menahan atau menjual 

sahamnya (Mie dan Agustina 2014). Indeks harga saham (composite index) 

merupakan suatu nilai yang berfungsi sebagai pengukur kinerja suatu saham di 

bursa efek, menilai situasi pasar secara umum dan berfungsi sebagai barometer 

kesehatan perekonomian negara secara umum. 

Indeks harga saham yang ada kawasan ASEAN 5 yang terdiri dari Singapura 

(Straits Time Index (STI)), Malaysia (Kuala Lumpur Composite Index (KLCI)), 

Thailand (Stock Exchange of Thailand Index (SETI)), Indonesia (Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG)) dan Filipina (Philipines Stock Exchange Index (PSEI)). 

Indeks sering digunakan sebagai acuan tentang perkembangan kegiatan di pasar 

modal dan keadaan perekonomian secara umum. Dalam persaingan perekonomian 

global, fundamental makroekonomi masing masing negara akan mempengaruhi 

pasar modal di kawasan tersebut. Variabel makroekonomi merupakan variabel yang 

dapat mempengaruhi nilai indeks saham gabungan. Variabel makroekonomi dapat 

digambarkan melalui GDP, produksi industri, inflasi, tingkat pengangguran, tingkat 

suku bunga dan nilai tukar (Bodie et al. 2008).  

Penelitian ini menggunakan empat variabel makroekonomi di Indonesia, 

yaitu produksi industri yang menggambarkan dari pertumbuhan ekonomi sektor riil, 

suku bunga yang menggambarkan keadaan moneter, inflasi yang menggambarkan 

harga dan daya beli masyarakat serta nilai tukar yang menggambarkan kondisi 

perdagangan dan pasar valas. Majid et al. (2008) mengatakan bahwa kebijakan 

makroekonomi mempengaruhi integrasi dari pasar modal di ASEAN 5. 

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat perkembangan makroekonomi di Indonesia serta 
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indeks saham ASEAN 5. Produksi industri di Indonesia mengalami penurunan 

akibat krisis ekonomi di Amerika Serikat pada tahun 2008-2009. Kemudian dapat 

dilihat pasca krisis di Amerika Serikat pada tahun 2008-2009, nilai indeks saham 

di kawasan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama indeks 

saham Filipina (PSEI) dan Indonesia (IHSG). 

Tabel 5 Makroekonomi Indonesia dan indeks saham ASEAN 5 periode 2007-2016 

Indikator 
Periode 

2007 2008 2009 2010 2011-2015 2016 

IPI (%) 5.66 3.11 1.35 5.05 4.81 5.19 

Inflasi (%) 6.41 8.67 7.15 6.50 6.78 6.79 

SBI (%) 8.60 10.21 4.45 5.13 5.89 3.80 

Nilai tukar 

(IDR/USD) 
9141.00 9698.96 10389.94 9090.43 10774.59 13378.96 

IHSG 2210.98 2087.59 2014.07 3095.13 4456.76 4871.37 

KLCI 1324.65 1135.79 1090.34 1379.39 1686.91 1663.74 

PSEI 3442.92 2587.35 2508.65 3550.93 6034.24 7277.32 

STI 3444.80 2635.03 2319.11 2954.95 3125.10 2781.67 

SET 779.04 675.61 587.79 856.98 1324.72 1405.57 
Sumber : BI (2016) dan ADB (2016) (data diolah) 

Hal ini sangat menarik para investor karena dapat memberikan kesempatan 

untuk memperoleh keuntungan. Prospek ekonomi ASEAN yang tinggi telah 

menarik masuk banyak modal asing baik dalam bentuk investasi langsung atau 

investasi portofolio di bursa efek (Setiawan 2012). Hubungan antara variabel 

makroekonomi dengan pasar modal telah menjadi topik penelitian yang terus diteliti 

beberapa tahun terakhir ini, terutama dengan adanya beberapa krisis ekonomi yang 

terjadi. Beberapa penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh Yu (2011) di 

Kroasia, Khan et al. (2011) di Pakistan, Hosseini et al. (2011) di China dan India, 

Singh et al. (2011) di Taiwan, Bekhet dan Mugableh (2012) di Malaysia, Yu (2013) 

di Slovakia, Khan et al. (2014) di Bangladesh, Boonyanam (2014) di Thailand, 

Arianto (2011), Naditia (2013), Muthia (2014) dan Dirga (2015) di Indonesia. 

Penelitian tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana pengaruh variabel 

makroekonomi terhadap pergerakan indeks saham di beberapa negara. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan pengaruh makroekonomi yang beragam terhadap 

indeks saham. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Guncangan Makroekonomi Terhadap 

Integrasi Pasar Modal di ASEAN 5”. 

 

Perumusan Masalah 

Globalisasi menyebabkan adanya hubungan perdagangan yang saling 

terkait dan mempengaruhi pasar modal di dunia. Penerapan masyarakat ekonomi 

ASEAN (MEA) merupakan salah satu dari pengaruh untuk menghadapi globalisasi. 

Integrasi yang dilakukan bertujuan untuk menyatukan perekonomian di kawasan 

ini dengan mempermudah keluar masuknya sumber daya yang dibutuhkan. Namun 

integrasi ini menyebabkan kondisi perekonomian dan pasar modal rentan terhadap 

gejolak perekonomian global. Berdasarkan latar belakang adanya krisis di Amerika 

Serikat yang bermula dari krisis subprime mortgage memberi dampak pada pasar 

modal di ASEAN 5 serta krisis ekonomi global juga dapat mempengaruhi 
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makroekonomi dimana akan mempengaruhi indeks saham gabungan masing 

masing negara di ASEAN 5, sehingga dapat dirumuskan masalah yang diangkat 

pada penelitian ini adalah. 

1. Bagaimana hubungan kausalitas yang`terdapat antar indeks saham di pasar 

modal ASEAN 5 ? 

2. Bagaimana pengaruh guncangan variabel makroekonomi Indonesia terhadap 

integrasi indeks saham di pasar modal ASEAN 5 ? 

3. Variabel apa yang paling berpengaruh terhadap integrasi indeks saham di pasar 

modal ASEAN 5 ? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis hubungan kausalitas yang terdapat antar indeks saham di pasar 

modal ASEAN 5. 

2. Menganalisis pengaruh guncangan variabel makroekonomi Indonesia terhadap 

integrasi indeks saham di pasar modal ASEAN 5. 

3. Menganalisis variabel yang paling berpengaruh terhadap integrasi indeks 

saham di pasar modal ASEAN 5. 

 

Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

rekomendasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi pada 

di pasar modal regional ASEAN berdasarkan integrasi pasar modal ASEAN 5 

dan makroekonomi. 

2. Bagi Penulis, penelitian ini merupakan sebuah kesempatan untuk 

mengaplikasikan teori dan pengetahuan lainnya di bidang keuangan yang 

diperoleh selama menempuh pendidikan di MB-IPB serta menambah wawasan 

dan pengetahuan dalam bidang keuangan terutama mengenai indeks harga 

saham gabungan. 

3. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

pustaka mengenai indeks saham di kawasan ASEAN dan dapat membantu 

penelitian penelitian selanjutnya. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh guncangan 

makroekonomi terhadap integrasi pasar modal ASEAN 5. Ruang lingkup penelitian 

ini adalah variabel makroekonomi Indonesia (produksi industri (IPI), inflasi (INFI), 

nilai tukar (KURSI) dan suku bunga (SBI)) dan indeks saham gabungan di lima 

negara ASEAN yaitu IHSG, KLCI, STI, SETI dan PSEI. Rentang waktu yang 

digunakan pada penelitian ini adalah periode Januari 2001 sampai Juli 2016 dengan 

menggunakan data bulanan. 




