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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Pasar keuangan, perbankan maupun pasar modal antara kawasan 

yang satu dengan kawasan yang lain terintegrasi dan saling 

ketergantungan. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia pun 

terkena dampaknya globalisasi pasar finansial yang tengah terjadi. Sebagai 

contoh, krisis subprime mortgage yang terjadi di Amerika Serikat tahun 

2008 berimbas pada goyangnya pasar saham di Indonesia. Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) yang pada awal tahun sebesar 2.80 turun 

menjadi 1.355 pada akhir tahun 2008 (Ginna, 2011). 

 

IHSG merupakan indikator kinerja Bursa Efek Indonesia (BEI) 

yang merupakan pasar modal di Indonesia. Pergerakan IHSG dipengaruhi 

oleh berbagai faktor baik domestik maupun asing. Faktor domestik 

merupakan faktor–faktor fundamental suatu negara seperti inflasi, 

pendapatan nasional, jumlah uang beredar, suku bunga, maupun nilai tukar 

rupiah terhadap mata uang asing. Faktor asing merupakan salah satu 

implikasi dari bentuk globalisasi dan semakin terintegrasinya pasar modal 

di seluruh dunia. Kondisi ini memungkinkan timbulnya pengaruh dari 

bursa – bursa yang maju (develop) terhadap bursa yang sedang 

berkembang (emerging). 

 

Menurut Wira (2009), bila indeks pasar global, terutama indeks 

Dow Jones (Amerika) naik drastis, IHSG cenderung mengikuti. Demikian 

juga sebaliknya, Jika indeks Dow Jones terpuruk maka IHSG mungkin 

bisa ikut terpuruk. Walaupun tidak selalu, tetapi IHSG seperti bursa – 
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bursa Asia lainnya cenderung mengikuti pergerakan indeks Dow Jones. 

Hal ini terjadi karena beberapa alasan. Pertama, karena ekonomi dunia 

seperti bejana yang berhubungan, saling terkait satu sama lain. Kedua, 

Amerika adalah kekuatan ekonomi dunia selain Uni Eropa, Jepang, dan 

China, sehingga bila Amerika bermasalah, Indonesia sebagai negara 

berkembang bisa terkena dampaknya. Ketiga, pasar ekspor utama 

Indonesia adalah Amerika, selain Jepang dan Uni Eropa. Jadi jika Amerika 

krisis, maka sektor riil Indonesia terutama ekspor juga akan kesulitan. 

Keempat, 60% - 70% pemain saham di Indonesia adalah asing, yang juga 

menempatkan uangnya di bursa Amerika dan regional lainnya. Bila bursa 

Amerika terkena krisis, mereka akan segera menyelamatkan uangnya yang 

ditempatkan di emerging market termasuk Indonesia. 

 

Bursa – bursa dunia saling terkait satu sama lain. Pada tanggal 9 

Oktober 2008, ketika indeks Dow Jones merosot hingga 678,91 poin atau 

7,33% ke posisi 8.579, 19 yang merupakan level terendah dalam 5 tahun 

terakhir, indeks Nikkei pada perdagangan tanggal 10 Oktober 2008 pun 

turun hingga 11,38% atau turun 1,042,08 poin menjadi 8.115,41. Begitu 

juga indeks Korea Selatan, KOSPI, turun 7,5% atau turun 97,11 poin 

menjadi 1.197,78. Kondisi bursa saham global yang kacau ini juga 

mempengaruhi pergerakan IHSG. Pada sesi I tanggal 10 Oktober 2008, 

IHSG anjlok 10,38% sehingga Otoritas BEI memutuskan untuk menutup 

perdagangan saham pada penutupan sesi I tersebut (Ginna, 2011). 

 

Saling ketergantungan dan hubungan dinamis pasar saham antar 

negara–negara di dunia telah berkembang menjadi isu yang menarik untuk 

didiskusikan pasca crash pasar saham global Oktober 1987 dan krisis 

keuangan Asia tahun 1997. Banyak peneliti mengklaim bahwa keterkaitan 

pasar saham antar negara dikaitkan dengan hubungan jangka panjang dan 

pendek. Kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa pasar saham 

Amerika Serikat memiliki pengaruh paling besar terhadap pasar modal 
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negara lain dan leading character (Eun and Shim (1989), Fischer and 

Palasvirta (1990), Hamao, Masulis, and Ng (1990)). Dampak dari crash 

pasar saham global Oktober 1987 dan tingkah laku pasar saham 

internasional telah diuji oleh banyak peneliti. 

 

Arshanapali dan Doukas (1993) telah mengklaim bahwa tingkat 

pergerakan bersama pasar saham internasional secara signifikan telah 

berubah setelah crash, hal ini ditunjukkan dengan hubungan antara pasar 

saham Inggris, Jerman, dan Perancis dengan pasar saham Amerika Serikat 

hanya setelah krisis. Studi yang dilakukan sebelum krisis (Jaffe and 

Westrfield, 1985, Schollhammer and Sand, 1987) telah melaporkan saling 

ketergantungan yang kuat diantara mereka. 

 

Terdapat sejumlah faktor yang berbeda yang telah 

menyumbangkan terjadinya peningkatan saling ketergantungan pasar 

saham internasional semenjak tahun 1980. Pertama kali dimulai dengan 

perubahan institusi dan teknologi yang terjadi di awal tahun 1980-an yang 

menyebabkan hubungan antar negara semakin cepat dan efisien. Hambatan 

internasional dan perbedaan dalam pembatasan mobilitas modal sebelum 

1980, hambatan dan perbedaan seperti pemotongan pajak atas pembayaran 

bunga, biaya transaksi (biaya komisi untuk sekuritas luar negeri yang 

cenderung diatas tingkat rata – rata), jumlah transaksi yang kecil dalam 

banyak pasar (jadi volatilitas harga yang lebih besar) dan pada akhirnya 

kesulitan dengan penawaran informasi (perbedaan sistem pencatatan 

antara perekonomian internasional). 

 

Investasi secara internasional mengandung arti adanya 

kemungkinan untuk melakukan diversifikasi pada berbagai jenis asset atau 

sekuritas di berbagai pasar modal dunia. Dengan melakukan diversifikasi 

internasional, investor bisa berharap memperoleh kombinasi risiko dan 

return yang diharapkan lebih baik. Artinya, dengan menginvestasikan 
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dananya secara internasional, berarti investor telah mendiversifikasikan 

dananya tidak saja pada asset yang berbeda – beda, tapi juga pada berbagai 

negara yang berbeda. Sesuai dengan konsep portofolio, diversifikasi pada 

berbagai asset dan atau berbagai negara diharapkan bisa memberikan 

harapan tingkat return yang lebih tinggi dan manfaat pengurangan risiko 

yang lebih besar dibanding berinvestasi hanya pada pasar dalam negeri 

saja. Salah satu alasan mengapa diversifikasi internasional lebih baik 

dilakukan daripada hanya diversifikasi domestik [Levy and Sarnat 

(1970)] adalah terdapatnya kecenderungan return sekuritas individu dalam 

suatu perekonomian bergerak secara bersama. 

 

Manfaat yang potensial dari diversifikasi investasi internasional 

selanjutnya dijelaskan oleh Solnik (1974) yang menyatakan bahwa risiko 

portofolio yang didiversifikasikan secara internasional dapat dikurangi 

lebih dari setengahnya jika portofolio hanya didiversifikasi secara 

domestik atau Amerika Serikat (dari 27% risiko diversifikasi domestik 

menjadi 12% risiko diversifikasi internasional). Hal ini menunjukkan 

terjadinya penurunan dalam risiko untuk portofolio yang memasukkan 

saham luar negeri dan juga saham Amerika Serikat yang selanjutnya 

mampu meningkatkan nilai diversifikasi portofolio, maka berarti 

diversifikasi internasional memberikan manfaat yang potensial bagi 

investor. 

 

Dari perspektif investor internasional yang berkeinginan membuat 

portofolio investasi di pasar saham negara-negara maju penting untuk 

mengetahui jika dia dapat melakukan diversifikasi. Informasi mengenai 

korelasi (saling ketergantungan dan hubungan dinamis) dapat digunakan 

sebagai indikator utama untuk melakukan diversifikasi dalam kelas asset 

dan negara-negara yang dipilih sebagai basis diversifikasi internasional. 
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Pada tanggal 12 Juni lalu, setelah baru saja mencetak another new 

high di 5,178, Indeks Shanghai Stock Exchange (SSE) tiba-tiba saja turun 

dengan cepat dan terus turun hingga sempat balik lagi ke posisi 3,383 pada 

tanggal 9 Juli kemarin, atau anjlok lebih dari 30% hanya dalam tempo 

kurang dari sebulan. Penurunan yang dialami SSE ini begitu cepat dan 

begitu tiba-tiba, hingga kemudian menimbulkan pertanyaan dari investor 

di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Jika bukan karena kebijakan 

otoritas Bursa Tiongkok bahwa sebuah saham hanya bisa turun maksimal 

hingga 10% dalam satu hari (kalau di Indonesia istilahnya auto reject kiri), 

maka SSE seharusnya anjlok lebih rendah lagi. Pada hari Rabu, tanggal 8 

Juli, nyaris separuh dari saham-saham yang diperdagangkan di SSE (dan 

juga di Shenzhen) di-suspend, karena penurunan mereka sudah mencapai 

10%. Sekarang anda bayangkan: Jika tidak ada kebijakan batas maksimal 

penurunan ini, dimana saham-saham di SSE bisa saja turun hingga 25% 

dalam sehari. 

 

Persis sejak setahun lalu (Juli 2014), SSE tiba-tiba saja naik terus 

dari posisi 2,000-an hingga akhirnya menembus level psikologis 5,000-an 

pada awal Juni 2015, atau naik lebih dari 150% hanya dalam tempo 

sebelas bulan. Dan menariknya kenaikan yang luar biasa tersebut dicapai 

justru ketika Negeri Tiongkok menunjukkan data fundamental 

perekonomian yang kurang bagus, dimana pertumbuhan ekonomi pada 

Kuartal I 2015 tercatat hanya 7.0%, terendah sejak 2009, salah satunya 

karena penurunan nilai ekspor hingga 15%.
1
 

 

Bursa Amerika Serikat (AS) pun melemah, indeks Standard & 

Poor 500 tergelincir dalam tiga pekan perdagangan. Penyebabnya, 

investor menuntut kejelasan lebih lanjut mengenai kebijakan stimulus The 

Federal Reserve. Indeks The S&P 500 turun 0,34% atau 6,52 poin ke 

1.932.24 pada penutupan perdagangan Kamis waktu New York atau Jumat 

                                                           
1
 http://www.teguhhidayat.com 
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pagi WIB. Indeks Dow Jones Industrial Average merosot 78,57 poin atau 

0,48% ke 16.201,32. Sedangkan Indeks Nasdaq Composite turun 0,4%. 

Ketidakpastian atas tindakan Fed telah membuat pasar saham tidak stabil 

di minggu terakhir dan juga menyebabkan pasar defensif. Akibat hal itu, 

bank sentral menahan menaikkan suku bunga dan mengatakan akan 

mempertimbangkan risiko spillover dari pasar global. Namun pejabat Fed 

mensinyalkan kemungkinan kenaikan di tahun ini masih berpeluang 

terjadi. Pernyataan tersebut tetap membuat investor putus asa untuk 

mencari petunjuk apakah bank sentral AS menganggap ekonomi cukup 

kuat untuk menahan tingkat suku bunga yang lebih tinggi tahun ini. 

 

The Fed berbicara bahwa keadaan pasar saham saat ini dipengaruhi 

juga oleh pasar China dan pasar negara berkembang. Kemudian masih 

berpikir menaikkan suku antara sekarang dan akhir tahun, ini tidak 

konsisten dan menyebabkan ketidakpastian ke pasar pernyataan tersebut 

dikutip dari http://www.solopos.com pada tanggal 25 september 2015. 

Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan (Korsel) pun mengalami 

penurunan pada kuartal kedua, sektor investasi dan ekspor merosot 

terimbas krisis utang zona euro. Korea Selatan, yang merupakan ekonomi 

terbesar keempat Asia, sangat bergantung pada ekspor untuk pertumbuhan 

ekonominya, dengan akuntansi sektor hampir separuh dari output. Namun, 

sektor ini telah terpukul keras oleh krisis utang yang sedang berlangsung 

di zona euro dan pemulihan yang rapuh di Amerika Serikat (AS), yang 

merupakan dua pasar terbesar. Menurut Bank Sentral Korea, ekspor pada 

kuartal kedua turun 0,6 persen. 

Analis mengatakan bahwa mengingat situasi ekonomi global, 

perekonomian Korea mungkin memerlukan waktu lama untuk pulih. 

Selain daripada itu konflik antara Korea Selatan dengan Korea Utara 

kembali memanas sehingga mengurangi kepercayaan investor untuk 

http://www.solopos.com/
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berinvestasi di Korea Selatan karena dianggap kondisi politik tersebut 

akan mempengaruhi kebijakan dan perekonomian negara.
2
 

Kepercayaan konsumen Jepang pada juli memburuk cukup tajam 

ke level terendah dalam enam bulan terakhir. Masyarakat merasakan sakit 

dari kenaikan harga pangan dan pertumbuhan upah. Seperti dikutip dari 

The Star, Selasa (11/8/2015), sebuah survei pada pekerja layanan, seperti 

sopir taksi dan restoran, mereka melihat optimis tentang kondisi bisnis saat 

ini tetapi pesimis atas prospek ke depan. 

Berdasarkan survei Bank of Japan (BoJ) menunjukkan bahwa 

konsumsi swasta lesu. Indeks keyakinan konsumen (IKK) pada Juli turun 

1,4 poin menjadi 40,3 dari bulan sebelumnya yang sebesar 41,7. Ini 

menjadi angka terendah terendah sejak Januari. 

Survei tersebut juga menemukan bahwa 87,7% dari responden 

mengharapkan harga konsumen naik tahun depan, dari 87,3% pada juni. 

Selain itu, saham properti Jepang, termasuk Mitsubishi Estate Co, menuju 

penurunan terbesar dalam tiga pekan di tengah kekhawatiran bahwa Tokyo 

tidak akan dipilih menjadi tuan rumah Olimpiade 2020, akhir pekan ini. 

Seperti dikutip dari Bloomberg, sebanyak 45 Topix Real Estate 

Index turun 2,8 persen, menuju penurunan terbesar sejak 15 Agustus yang 

menyusut 2,4 persen pada sesi siang, membuat kinerja terburuk di antara 

33 kelompok yang membentuk patokan indeks Topix. Hal ini 

menyebabkan harga saham Jepang tidak stabil. 

  

                                                           
2
 http://ekbis.sindonews.com 
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Grafik.1 Hubungan antara bursa saham Indonesia, China, Korea Selatan, 

Jepang dan Amerika periode 2011-2015 

 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2016 

 

Pada Grafik 1 dijelaskan bahwa dari periode 2011 sampai 2015 

terlihat range pertumbuhan nilai saham tertinggi yaitu indeks saham China 

yaitu SSE antara 0,21 sampai -0,13. Indeks ini mencapai nilai 

pertumbuhan terendah di -0,143432 dan nilai pertumbuhan tertinggi di 

0,205697. Bursa saham Nikkei memiliki range antara 0,12000 sampai -

0,09000. Indeks Nikkei ini mencapai nilai pertumbuhan terendah di -

0,102738 dan tertinggi 0,11800. Bursa saham KOSPI memiliki range 

pertumbuhan nilai saham antara 0,09 sampai -0,10. Indeks KOSPI ini 

mencapai nilai pertumbuhan tertinggi di 0,086320 dan terendah di -

0,118647. Bursa saham IHSG memiliki range nilai pertumbuhan antara 

0,08000 sampai -0,085000. Indeks IHSG memiliki nilai terendah di -
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0,090077 dan tertinggi di 0,076809. Sedangkan untuk indeks DJIA 

memiliki range antara 0,10000 sampai -0,10000. Indeks ini memiliki nilai 

pertumbuhan tertinggi di 0,095445 dan nilai terrendah di -0,065678. 

 

Ketika kenaikan indeks saham suatu negara, apalagi dengan 

kenaikan yang sangat ekstrim, sama sekali tidak ditopang oleh 

fundamental ekonomi negara yang bersangkutan, maka itu berarti sebuah 

Bubble. Sejak bulan April kemarin, ketika SSE terus saja naik tanpa henti, 

sudah terdapat banyak tulisan di internet mengingatkan soal indikasi 

bubble tersebut, atau bahkan dalam hal ini tidak perlu lagi disebut 

„indikasi‟, karena bubble tersebut tampak sangat nyata adanya. Maksudnya 

adalah, bagaimana mungkin Bursa Tiongkok dikatakan berada pada level 

yang „wajar‟, ketika satu dari lima saham di sana dihargai pada per 100 

kali. 

 

Penyebab bubble tersebut bisa macam-macam. Namun yang jelas, 

pada tanggal 11 Maret 2015 lalu, People’s Bank of China (bank sentral 

Tiongkok) mengumumkan setidaknya dua kebijakan stimulus bagi 

investor di pasar modal Tiongkok, yakni: 1. Pemotongan suku bunga 

acuan (sama dengan BI Rate di Indonesia) hingga 4.85%, terendah 

sepanjang sejarah; 2. Dukungan atas pemberian pinjaman dana bagi 

investor di pasar saham, termasuk bagi investor yang baru saja membuka 

rekening untuk pertama kalinya di sekuritas. 

 

Dua kebijakan tersebut menyebabkan para investor di Bursa 

Tiongkok bisa meminjam dana dalam jumlah besar dari bank/ sekuritas 

pada tingkat bunga yang rendah. Dan hasilnya gampang ditebak: Investor 

ramai-ramai meminjam dana untuk membeli saham. Per April 2015, nilai 

pinjaman seluruh investor di Bursa Tiongkok mencapai US$ 269 milyar, 

naik tiga kali lipat dibanding setahun sebelumnya. Ketika semua orang 

memiliki uang yang banyak (meski sebenarnya itu bukan milik mereka), 
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maka mereka terus saja membeli saham, sehingga alhasil, SSE terus saja 

naik. 

 

Penyebab SSE langsung anjlok tanpa ampun dalam sebulanan 

terakhir adalah margin call. Kondisi Margin call adalah ketika harga suatu 

saham mulai turun hingga batas tertentu, maka investor yang membelinya 

menggunakan dana pinjaman/ margin akan diminta oleh pihak sekuritas 

untuk menyetor dana tambahan, untuk menutup besarnya kerugian yang 

mungkin terjadi. Jika si investor tidak bisa menyetor dana, maka ia 

terpaksa menjual sahamnya pada harga berapapun (bahkan meski harga 

tersebut sangat rendah) alias force sell. Dan ketika terdapat banyak 

investor melakukan force sell secara bersamaan, maka SSE langsung 

anjlok 30% dalam sebulan.
3
 

 

Situasi keuangan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kondisi 

perekonomian internasional, terutama bagi negara berkembang. Saat ini 

ketergantungan negara berkembang pada negara maju masih sangat tinggi, 

yang berarti kondisi perekonomian negara maju mempunyai pengaruh 

besar pada negara berkembang. Dengan demikian tidak heran jika 

perekonomian negara berkembang seperti Indonesia mengikuti dan 

menganalisis perekonomian negara maju. Begitu juga dengan pergerakan 

IHSG yang mengikuti pergerakan indeks bursa saham negara maju 

(Ginna, 2011). 

  

                                                           
3
 http://www.teguhhidayat.com 
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Tabel 1.1 

Data Pendapatan per Kapita Amerika, China, Jepang, Korea Selatan, 

dan Indonesia 

No Negara  Pendapatan perkapita  

1 Amerika Serikat US$ 52.800 

2 Jepang US$ 37.100 

3 China US$ 33.200 

4 Korea Selatan US$ 8.382 

5 Indonesia US$ 3.910 

 Sumber:Data Olahan Penulis  

 

Di kawasan Asia terdapat beberapa bursa saham diantaranya IHSG 

(Indonesia), KLSE (Malaysia), STI (Singapura), SET (Thailand), PSEI 

(Filipina), VN-Index (Vietnam), SSE (China), KOSPI (Korea), NIKKEI 

225 (Jepang) dan LCI (Laos). Dalam penelitian ini dibatasi hanya 

membahas 4 (empat) bursa saham yaitu IHSG (Indonesia), SSE (China), 

KOSPI (Korea Selatan) dan NIKKEI 225 (Jepang) ditambah dengan bursa 

saham amerika yaitu DJIA (Amerika). Alasan hanya membatasi pada 5 

(lima) Negara agar bahasan penelitian yang lebih terfokus dan melihat 

kondisi setiap bursa. 

 

Dengan adanya fenomena yang terjadi pada perekonomian 

internasional, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang 

kointegrasi antar bursa saham. Oleh karena itu peneliti mengambil judul : 

“KOINTEGRASI BURSA SAHAM AMERIKA, CHINA, KOREA 

SELATAN, JEPANG DAN INDONESIA PERIODE TAHUN 2011-

2015”  
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1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: 

1) Bagaimana perkembangan dan hubungan indeks bursa saham pada 

negara Indonesia, Amerika, China, Korea Selatan, dan Jepang periode 

2011 sampai 2015? 

2) Apakah terdapat kointegrasi (hubungan keseimbangan jangka panjang) 

diantara bursa saham Negara Indonesia, Amerika, China, Korea 

Selatan, dan Jepang, baik secara keseluruhan maupun secara masing-

masing? 

  

1.3  Tujuan penelitian 

1) Untuk mengetahui perkembangan dan hubungan indeks bursa saham 

negara Indonesia, Amerika, China, Korea Selatan, dan Jepang periode 

2011 sampai 2015. 

2) Untuk mengetahui ada atau tidaknya kointegrasi (hubungan 

keseimbangan jangka panjang) diantara negara Indonesia, Amerika, 

China, Korea Selatan, dan Jepang baik secara keseluruhan maupun 

secara masing-masing. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara praktis maupun 

akademis, sebagai berikut: 

1) Investor dapat mengetahui indeks – indeks bursa saham yang 

terintegrasi terhadap IHSG dalam jangka panjang sebagai bahan 

pertimbangan sebelum melakukan investasi. 

2) Sebagai referensi, bahan pembanding, maupun sebagai bahan untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut. 
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1.5  Batas-batas penelitian 

Penelitian ini terbatas pada lima indeks bursa saham yaitu IHSG 

(Indonesia), SSE (China), DJIA (Amerika), KOSPI (Korea Selatan), dan 

NIKKEI (Jepang) dengan rentang waktu data historis selama 5 (lima) 

tahun ke belakang, dimulai dari Januari 2011 sampai Desember 2015. 


