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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Semakin terbukanya perekonomian dunia yang ditandai dengan besarnya 

arus modal keluar masuk pada suatu pasar negara, memberikan kesempatan bagi 

para investor dan pelaku usaha dalam meningkatkan keuntungan dan mengurangi 

risiko dari investasi yang akan ditanamkan. Kesempatan ini didapatkan dengan 

membentuk portofolio asset yang terdiversifikasi dengan  kombinasi beberapa 

sekuritas yang diperjualbelikan oleh antar negara. Sebagaimana teori yang 

dipionirkan oleh Markowitz (1952) bahwa investor sebaiknya melakukan 

portofolio yang divariasikan kedalam beberapa asset yang memiki korelasi yang 

rendah antara satu dengan yang lainya sehingga semakin rendah korelasi antara 

asset maka akan semakin tinggi manfaat yang didapatkan dari portofolio tersebut. 

Adanya fenomena kesepakatan-kesepakatan economic community yang diakui 

oleh beberapa negara saat ini melahirkan peraturan baru yang membolehkan 

investor asing menanamkan modalnya di pasar modal antar negara. Aliran modal 

yang terjadi antar negara tersebut dapat mengintegrasikan antar pasar-pasar modal. 

Fenomena economic community yang semakin memudahkan arus keluar 

masuk modal asing dari tahun ke tahun ini sendiri berdampak langsung kepada 

pasar modal Indonesia. Dampak tersebut dapat terlihat dari besar proporsi modal 

asing terhadap total modal yang beredar di pasar modal Indonesia (JKSE) yang 

semakin besar dari tahun ke tahun. Trend proporsi kepemilikan modal selama 

periode 2006-2016 ditunjukkan pada Gambar 1.  

 

 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2016) 

Gambar 1 Trend proporsi kepemilikan modal selama periode 2006-2015 

 Melihat pergerakan JKSE yang fluktuatif selama beberapa tahun terakhir, 

serta didorong oleh kondisi proporsi kepemilikan saham yang didominasi oleh 

investor asing, tentunya secara kasat mata dan logika menunjukkan bahwa  

pergerakan JKSE kemungkinan bukanlah pergerakan yang semata-mata bersifat 

spekulatif (Andiyasa 2014). Gambar 1 menunjukkan bahwa dengan semakin 

besarnya proporsi modal asing yang masuk ke pasar modal domestik dapat 

mengindikasikan semakin terintegrasinya pasar modal Indonesia dengan pasar 

modal Internasional. Pada kenyataannya tidak ada pasar modal dunia yang 

memiliki tingkat integrasi sempurna antar negara sehingga portofolio sekuritas 

yang terdiversifikasi kepada beberapa pasar modal yang berbeda masih 

memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan portofolio dibandingakan 

apabila hanya menginvestasikan saham di satu pasar modal saja. Dengan adanya 

potensi keuntungan yang akan didapatkan atas diversifikasi internasional 
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memotivasi untuk dilakukannya identifikasi derajat integrasi diantara pasar saham 

di beberapa negara yang berbeda di dunia. Sebagai contoh Fan et al. (2009) 

menginvestigasi tingkat integrasi pasar saham negara China dengan pasar saham 

internasional yang terdiri dari negara Amerika dan Inggris, disimpulkan bahwa 

pada jangka pendek dampak dari adanya integrasi pasar sangat kuat pada kondisi 

boom regime dan lemah pada kondisi depression regime. Penelitian lain juga 

pernah dilakukan oleh Husain dan Saidi (2000) menggunakan error correction 

model yang menyebutkan bahwa tingkat integrasi antara pasar modal Pakistan 

dengan pasar modal internasional yang terdiri dari USA, UK, Prancis, Jerman, 

Jepang, Hong Kong, dan Singapura memiliki derajat integrasi yang lemah untuk 

jangka waktu yang pendek sehingga masih menghasilkan keuntungan dari 

portofolio.   

 Integrasi pasar modal antar negara mengakibatkan peningkatan atau 

penurunan tingkat return dan risiko di negara yang terintegrasi akan bergerak 

saling timbal balik satu dengan yang lainnya. Korajczyk (1996) menyebutkan 

bahwa apabila pasar modal terintegrasi secara financial maka risiko dialami akan 

sama antar negara namun apabila pasar modal suatu negara masih tersegmentasi 

dari pasar modal negara lain yang dikarenakan oleh tingginya hambatan arus 

modal baik masuk atau keluar maka risiko yang ditimbulkan akan berbeda setiap 

negara. Hal ini dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif 

yang dihasilkan diantaranya adalah membuat pasar modal semakin efisien, 

mendorong terciptanya pola kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan, 

dan pengembangan pasar keuangan. Adapun dampak negatifnya bagi investor 

dengan semakin meningkatnya derajat integrasi pasar modal antar negara adalah 

dapat memperkecil peluang untuk mendapatkan keuntungan dari harga arbitrase 

sehingga portofolio yang dilakukan menjadi tidak memiliki manfaat yang berarti. 

Kemudian terjadinya contangion effect (efek penularan) tidak dapat dihindari 

apabila terjadi shock pada pasar modal di suatu negara karena trend volatilitas 

yang sama antar pasar modal.       

 Untuk pasar yang secara finansial terintegrasi, modal atau asset akan 

mengalir dari satu negara ke negara lain hal ini akan mengkompensasikan risiko 

yang sama antara pasar modal bagi investor. Bagi negara-negara maju yang 

menganut sistem ekonomi terbuka maka liberalisasi modal memudahkan investor 

untuk menanamkan investasinya di berbagai negara maju yang telah terintegrasi. 

Hal ini mengakibatkan kesamaan karakteristik pasar modal di kalangan negara-

negara maju sehingga sulit bagi investor untuk mendapatkan abnormal return.  

Berbeda dengan negara-negara berkembang (emerging market) yang belum 

sepenuhnya membuka secara bebas arus keluar masuk modal asing (segmented 

market) sehingga dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu akan 

menghasilkan kompensasi nilai untuk risiko yang berbeda-beda.    

 Beberapa penelitian mengenai integrasi pasar modal memang sudah 

banyak dilakukan namun mempunyai hasil yang berbeda-beda dengan objek yang 

digunakan juga berbeda tergantung dari dari pendekatan mana yang diambil. 

Dunis dan Shannon (2005) mengukur derajat integrasi antara pasar modal US 

dengan beberapa negara emerging market yang ada di ASEAN dan Asia Tengah 

seperti Indonesia, Philipina, Malaysia, Korea, Taiwan, China, India, dan Jepang 

melalui pendekatan teori portofolio modern ternyata derajat integrasi yang 

diinvestigasi masih memberikan keuntungan untuk investor US apabila ingin 

melakukan portofolio asset dengan negara emerging market tersebut. Keuntungan 
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terbesar sebesar 25% didapatkan apabila investor US membuat portofolio dengan 

proporsi sebesar 75% diinvestasikan di pasar modal US sendiri, 20% 

diinvestasikan di pasar modal Malaysia, 2% untuk pasar modal India, dan sisanya 

3% ditanamkan di pasar modal Taiwan. Penelitian lain dengan pendekatan yang 

sama namun berbeda objek telah dilakukan oleh Jiang et al. (2013) ingin 

membuktikan apakah investor China yang akan mendiversifikasikan modalnya ke 

pasar internasional masih memberikan keuntungan dan mengurangi risiko dengan 

melakukan pengukuran derajat integrasi diantara 15 negara gabungan negara Asia 

Pasifik dan Euro-American yang memiliki kapitalisasi pasar lebih dari 1% dari 

kapitalisasi pasar dunia, hasilnya adalah investor China mendapatkan keuntungan 

yang efektif dari pengurangan risiko apabila melakukan diversifikasi saham ke 

negara-negara maju di Euro-American namun belum memperhitungkan 

transaction cost dari aktifitas investasi tersebut.      

 Adapun penelitian kali ini akan mengukur tingkat intergrasi pasar modal 

antara negara-negara yang tergabung dalam emerging market yang terdiri dari 

Cina, Taiwan, Korea, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Philipina dengan negara 

Amerika, Australia, Singapura, Jepang, dan United Kingdom sebagai developed 

market. Integrasi pasar modal akan memberikan pengaruhnya terhadap volatilitas 

indeks harga saham Indonesia. Selain itu akan diidentifikasi juga apakah 

diversifikasi modal ke pasar Internasional yang dilakukan investor Indonesia 

dapat memberikan keuntungan dalam abnormal return atau bisa mereduksi risiko 

portofolio. 

 

 

Perumusan Masalah 

Dalam era globalisasi saat ini, keterbukaan ekonomi antar negara semakin 

besar seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis internasional dalam hal 

perdagangan antar negara. Implikasi dari hal tersebut adalah terciptanya suatu 

keterkaitan yang didasari oleh adanya saling ketergatungan antar negara sehingga 

saat ini banyak dibentuk pola-pola kerjasama ekonomi yang saling 

menguntungkan antar negara. Kawasan ASEAN saat ini menerapkan AEC 

(ASEAN Economic Community) adalah salah satu contoh kesepakatan 

Internasional yang dibentuk karena adanya dorongan saling ketergantungan antar 

negara-negara yang ada di ASEAN.  

Gambar 2 memperlihatkan adanya integrasi pergerakan harga saham negara 

ASEAN 5+, US, dan UK yang memiliki trend semakin meningkat sejak krisis 

global yang terjadi pada tahun 2008 yang pada saat itu mengakibatkan anjloknya 

seluruh harga saham global. Dengan adanya kesepakan tersebut memberikan 

pengaruh kepada Indonesia karena menyebabkan terintegrasinya pasar modal 

Indonesia dengan negara lain secara global. Integrasi yang terjadi tidak hanya 

dengan negara yang berada di kawasan ASEAN namun juga dengan beberapa 

negara yang memiliki kepentingan dengan Indonesia sebagai emerging market 

seperti negara-negara berikut yakni China, Jepang, India, Australia, dan Korea 

yang biasa disebut dengan ASEAN +5. Fenomena saat ini adalah khususnya 

Negara China sejak beberapa tahun terakhir sudah mulai mengubah sistem 

ekonominya menjadi semakin terbuka dan banyak modal dari Negara China yang 

masuk ke Indonesia sehingga akan diidentifikasi juga dampak yang akan diterima 

oleh pasar modal Indonesia apabila terjadi shock dari Negara China. Selain itu 
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juga ada beberapa kesepakatan bisnis internasional yang saling terkaiit antara 

Indonesia dengan beberapa negara maju yang memiliki developed market seperti 

dengan Amerika dan Inggris. Permasalahan yang terjadi adalah seberapa besar 

derajat integrasi antar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia dengan 

indeks harga saham baik dengan negara ASEAN 5+ maupun dengan Amerika dan 

Inggris sebagai negara yang memiliki peran besar terhadap perekonomian dunia. 

 
Sumber : www.investing.com (2016) 

Gambar 2  Perkembangan harga saham ASEAN +5, US, dan UK tahun 2007-2016 

Berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi saat ini kawasan Asia 

mengalami kemajuan yang pesat sejak terjadinya krisis global tahun 1997-1998 

dan menjelma menjadi kekuatan ekonomi dunia yang diminati oleh seluruh 

investor di dunia. Beberapa negara emerging market menjadi tujuan investor asing 

dari negara maju untuk mengambil keuntungan dari kondisi perekonomian di 

negaranya. Negara-negara emerging market tersebut diantaranya adalah Indonesia 

(JKSE), Malaysia (KLSE), Thailand (SETI), Filipina (PSEI), Republik Rakyat 

Tiongkok (SSE), Korea (KOSPI), dan Taiwan (TWSE). Adapun negara-negara 

developed market diantaranya adalah Singapura (STI), Australia (ASX), Jepang 

(Nikkei225), Amerika (NYSE), dan United Kingdom (LSE). Kinerja indeks 

saham Internasional selama periode 2007-2016 ditunjukkan pada Gambar 3. 

Gambar 3 menunjukkan bahwa kinerja indeks harga saham dari masing-

masing negara emerging market sebagian besar memiliki nilai kinerja yang lebih 

baik dari pada indeks harga saham pada negara dengan developed market pada 

tahun 2016. Hal ini dapat menjadi alasan untuk investor asing mengambil 

keputusan dalam membuat portofolio sahamnya dengan menyisihkan sebagian 

porsi modalnya untuk di investasikan di negara dengan karakteristik sedang 

berkembang. Oleh karena itu menjadi penting untuk diteliti seberapa besar derajat 
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integrasi antara emerging market dan developed market sehingga tingkat 

kentungan yang ingin didapatkan investor dari portofolio tergantung dari besar 

derajat integrasi antar pasar-pasar modal. Kemudian tingkat integrasi global antar 

pasar modal juga dapat mempengaruhi stabilitas return saham domestik Negara 

Indonesia sehingga manfaat yang didapatkan dari pengukuran derajat integrasi 

adalah sebagai early warning system bagi aktivitas saham domestik apabila 

sewaktu-waktu terjadi guncangan (shock) secara tiba-tiba dari pasar modal negara 

lain. 

Sumber : www.investing.com (2016) data diolah  

Gambar 3 Kinerja rata-rata indeks saham Internasional selama periode 2007-2016 

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas maka rumusan masalah yang 

dapat diteliti, adalah : 

1) Bagaimanakah derajat integrasi pasar modal internasional yang 

mempengaruhi keuntungan diversifikasi modal internasional dalam 

mereduksi risiko portofolio dari perspektif investor Indonesia? 

2) Bagaimanakah hubungan antara volatilitas (guncangan) dan integrasi pasar 

modal internasional yang mempengaruhi keuntungan diversifikasi modal 

internasional dalam mendapatkan abnormal return dari perspektif investor 

Indonesia? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, 

maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk: 

1) Menganalisis derajat integrasi pasar modal internasional antara developed 

market dengan emerging market yang mempengaruhi keuntungan 

diversifikasi modal internasional dalam mereduksi risiko portofolio. 

2) Menganalisis volatilitas (guncangan) pasar modal internasional serta 

hubungannya dengan integrasi pasar modal internasional yang mempengaruhi 

keuntungan diversifikasi modal internasional dalam mendapatkan abnormal 

return. 
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Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1) Bagi investor diharapkan penelitian ini menjadi informasi yang bermanfaat 

bagi investor yang melakukan diversifikasi portofolio internasional. 

2) Bagi regulator diharapkan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam 

perumusan kebijakan pada masa akan datang. 

3) Bagi pembaca atau akademisi diharapkan penelitian ini menjadi rujukan 

informasi yang bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya.  

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Negara yang dikategorikan sebagai emerging market yang diteliti adalah 

ASEAN +5 yakni meliputi Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Republik 

Rakyat Tiongkok, Korea, dan Taiwan. Adapun negara yang dikategorikan sebagai 

developed market yang diteliti adalah Negara Amerika, Singapura, Australia, 

Jepang, dan Inggris. Alat penduga analisis pada penelitian ini menggunakan 

VAR/VECM untuk mengetahui adanya integrasi pasar modal dan volatilitas pasar 

modal internasional. Adapun untuk mengetahui besarnya derajat integrasi pasar 

modal analisis yang digunakan adalah dengan Dynamic Conditional Correlation 

(DCC-Garch). Data yang digunakan dalam permodelan yaitu data indeks saham 

masing-masing negara dan dinyatakan dalam bentuk mata uang domestik (local 

currency). 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Integrasi Pasar Saham  

 Integrasi keuangan yang terjadi merupakan akibat liberalisasi modal 

internasional yang artinya tidak ada lagi hambatan apapun untuk memiliki 

sekuritas di setiap pasar modal internasional, dan juga tidak adanya hambatan 

apapun dalam capital inflow/outflow.  Hal ini dapat memberikan dampak yang 

positif dan negatif bagi investor. Dampak positif dari integrasi keuangan 

diantaranya dapat menurunkan biaya modal. Hal ini disebabkan karena para 

pemodal bisa melakukan diversifikasi investasi dengan lebih luas (bukan hanya 

antar industri, tetapi juga antar negara). Karena risiko yang relevan bagi para 

pemodal hanyalah risiko yang tidak bisa dihilangkan dengan diversifikasi, maka 

semakin besar bagian risiko total yang bisa dihilangkan dengan diversifikasi 

semakin menarik diversifikasi internasional bagi para pemodal. Dengan semakin 

kecilnya risiko yang ditanggung pemodal, maka tingkat keuntungan yang 

disyaratkan pun akan lebih kecil. Dengan kata lain, biaya modal akan menjadi 

lebih kecil.    

Brook dan Negro (2002) menyatakan makin terintegrasinya pasar-pasar 

modal dunia yang ditandai oleh makin tingginya korelasi antara return saham 

antar bursa saham. Penyebab makin tingginya korelasi adalah (1) bias yang makin 

menurun dalam pilihan portofolio, (2) makin beranekaragamnya penjualan dan 
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