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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Asia Tenggara memiliki organisasi kerjasama di tingkat regional yang 

disebut ASEAN. Kerjasama ini diprakarsai oleh lima negara yaitu Indonesia, 

Malaysia, Thailand, Singapura dan Filiphina (ASEAN-5) pada tanggal 8 Agustus 

1967. Pembentukan ASEAN bertujuan untuk memperkuat stabilitas negara 

anggota baik dari segi ekonomi, sosial serta stabilitas keamanan dalam rangka 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya. Bidang 

ekonomi merupakan fokus utama yang disepakati dikarenakan pada saat itu 

kondisi ekonomi pada tiap negara anggota yang masih lemah  (Ridwan, 2005). 

Awalnya kerjasama dalam bidang ekonomi berbentuk Prefential Trade 

Arrangement (PTA) yang selanjutnya berkembang  Free Trade Area atau FTA. 

Oktober, 2003 diselenggarakan pertemuan ASEAN Concord II  yang topik 

utamanya yaitu pegembangan bentuk kerjasamanya menjadi ASEAN Economic 

Community (AEC). AEC merupakan langkah nyata yang diambil untuk 

mewujudkan kawasan yang makmur, stabil serta kompetitif. Sebelumnya pada 

Agustus 2003 diadakan pertemuan tingkat menteri keuangan yang 

diselenggarakan di Makati City, Filiphina yang menghasilkan Roadmap atau peta 

jalan Integrasi ASEAN pada bidang finansial yang meliputi empat sektor yaitu :
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Peningkatan kinerja pasar modal, keterbukaan neraca modal, kebebasan dalam  

jasa keuangan serta kerjasama nilai tukar. 

Pengembangan pasar modal bertujuan untuk meningkatkan kerjasama 

perdagangan di dalam kawasan ASEAN serta memperkuat integrasi ekonomi 

dengan cara melakukan integrasi di pasar modal. Adanya integrasi pasar modal di 

kawasan ASEAN diharapkan fungsi pasar modal dalam upaya pembangunan 

ekonomi negara anggota dapat ditingkatkan. Hal ini dikarenakan pasar modal 

dapat dijadikan sebagai kantong dana dalam jangka waktu yang panjang bagi 

perusahaan serta alternatif investasi bagi investor untuk memperoleh keuntungan 

(Nurhayati, 2012).  

Kondisi pasar modal suatu negara dapat diketahui salah satu indikatornya 

berdasarkan naik turun atau fluktuasi harga saham yang dicatat melalui suatu 

mekanisme pergerakan indeks yang biasa disebut dengan Indeks Harga Saham 

Gabungan atau Composite Index.  Indeks Gabungan adalah nilai berdasarkan 

kinerj seacara keseluruhan saham yang tercatat di Bursa Efek tertentu (Darwati 

and Santoso, 2015). 

Kinerja saham sangat dipengaruhi oleh ekspektasi investor dan variabel 

ekonomi makro suatu negara (Darwati and Santoso, 2015). Penelitian mengenai 

variabel ekonomi makro terhadap indeks harga saham gabungan telah banyak 

dikaji sebelumnya. Namun terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian – 

penelitian terdahulu. Menurut Maurina dkk (2015) variabel makro ekonomi yang 

mempengaruhi indeks gabungan yaitu inflasi, nilai tukar serta suku bunga. 
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Inflasi merupakan peristiwa naiknya harga seacara umum dan terus-

menerus. Inflasi merupakan salah satu indikator yang harus diwaspadai oleh para 

investor. Apabila harga-harga menjadi naik dan biaya produksi meningkat maka 

akan menurunkan pendapatan perusahaan yang berdampak pada penurunan 

profitabilitas perusahaan sehingga akan berakibat pada turunnya harga saham. 

Studi ini sejalan dengan  Kewal (2010) mengambil kesimpulan bahwa inflasi tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan Eita (2011) dalam studinya 

menjelaskan bahwa kenaikan inflasi akan menurunkan harga saham. 

Darwati and Santoso (2015) menjelaskan bahwa kurs atau nilai tukar 

adalah harga dari mata uang domestik terhadap mata uang lainnya. Kurs berperan 

penting bagi pelaku ekonomi baik individu, perusahaan maupun negara dalam 

menjalankan bisnisnya. Apabila sebuah negara mengalami pelemahan kurs akan 

sangat berpengaruh negatif terhadap kegiatan pasar modal di negara tersebut 

Budiantara (2012) dan Yang, dkk (2017) juga menyatakan nilai tukar berpengaruh 

negatif signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Di sisi lain menurut 

Muhammad and Rasheed (2002) nilai tukar tidak berpengaruh terhadap indeks 

gabungan baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. Namun Krisna and 

Wirawati (2013) menjelaskan bahwa nilai tukar berpengaruh positif signifikan 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. 

Menurut Darwati and Santoso (2015) kenaikan suku bunga dapat 

menurunkan harga saham dikarenakan naiknya suku bunga akan menambah beban 

bagi perusahaan. Meningkatnya suku bunga akan meningkatkan beban bunga bagi 
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perusahaan, apabila suku bunga naik maka jumlah hutang yang dimiliki 

perusahaan akan semakin meningkat sehingga akan mengurangi keuntungan 

perusahaan tersebut. Investor akan mengalihkan dananya pada tabungan atau 

deposito yang lebih menguntungkan daripada berinvestasi pada saham. Budiantara 

(2012) dan Maurina, dkk (2015) menjelaskan bahwa suku bunga berpengaruh 

negatif signifikan terhadap harga saham, sehingga fluktuasi suku bunga akan 

mempengaruhi indeks gabungan. Sementara itu Krisna and Wirawati (2013) 

mengatakan bahwa kurs berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks 

Gabungan.. 

Selain faktor makro ekonomi dalam negeri faktor eksternal atau yang 

berasal dari luar negeri juga dapat mempengaruhi Indeks Gabungan. Penelitian ini 

menggunakan variabel Indeks Nikkei 225 sebagai faktor eksternal dimana faktor 

eksternal tersebut menurut Darwati and Santoso (2015) yaitu keterkaitan diantara 

pasar modal domestik dan pasar modal asing. Pergerakan Indeks Gabungan suatu 

negara biasanya akan dipengaruhi oleh Composite Index di negara lain 

dikarenakan adanya suatu keterkaitan diantara pasar modal dimana peristiwa yang 

terjadi akan saling berkaitan terutama dalam satu kawasan. Pada studi yang 

dilakukan oleh Kurniawan (2012) menyebutkan bahwa indeks utama Jepang yaitu 

Indeks Indeks Nikkei 225 mempunyai pengaruh yang negatif tidak signifikan 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Sedangkan Sutanto (2013) mengambil 

kesimpulan dimana hasilnya yaitu positif signifkan. 
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Gambar 1.1 Grafik Lima Investor Asing Terbesar di ASEAN 

Grafik diatas menggambarkan bahwa investor pasar modal di ASEAN 

terbesar yaitu didominasi oleh Jepang sebesar 42%, di posisi kedua Tiongkok 

dengan 21%, dan di peringkat ketiga investor terbesar berasal dari Hong kong. 

Pada peringkat keempat dan kelima secara berturut-turut yaitu Belanda dengan 

11% dan Amerika Serikat dengan 9%. 

Peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pergerakan Indeks Gabungan 

di lima negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filiphina dan 

Thailand. Sehingga dilakukan penelitian mengenai pengaruh ketiga variabel 

independen terhadap Indeks Gabungan di ASEAN..  
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B. Rumusan Masalah 

Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian – penelitian terdahulu 

mengenai variabel yang mempengaruhi Indeks Gabungan. Maka peneliti 

memutuskan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan inflasi, nilai tukar, suku bunga, Indeks Nikkei 225 

dan Indeks Harga Saham Gabungan negara-negara ASEAN?  

2. Apakah variabel inflasi, nilai tukar, suku bunga, Indeks Nikkei 225 

berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan negara-negara 

ASEAN? 

3. Apakah ada perbedaan Indeks Harga Saham Gabungan di masing-masing 

negara ASEAN? 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini membatasi masalah hanya pada membahas Indeks Harga 

Saham Gabungan masing-masing negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, 

Singapura, Filiphina dan Thailand tahun 2002 – 2016. Menggunakan Indeks 

Gabungan masing-masing negara Jakarta Composite Index bagi Indonesia, Kuala 

Lumpur Composite Index bagi Malaysia, Strait Times Index untuk Singapura, 

Philiphine Stock Exchange Index untuk Filiphina dan The Bangkok SET Index 

untuk Thailand. Variabel ekonomi makro yang digunakan pada penelitan ini yaitu 

inflasi berdasarkan IHK, nilai tukar resmi, tingkat suku bunga rill, dan closing price 

indeks Nikkei 225. 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan perkembangan variabel bebas yaitu inflasi, nlai tukar, 

suku bunga, Indeks Nikkei 225 serta kecenderungan pergerakan Indeks Harga 

Saham Gabugan negara- negara ASEAN. 

2. Untuk menganalisis pengaruh inflasi, nilai tukar, suku bunga dan Indeks Nikkei 

225 terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di ASEAN.   

3. Untuk mengetahui perbedaan IHSG pada masing-masing negara ASEAN.  

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Investor 

Memberikan tambahan informasi yang dapat dipertimbangkan dalam 

mengambil keputusan investasi sesuai dengan harapannya untuk mendapat 

keuntungan berupa capital gain dan deviden yang maksimal.  

2. Bagi emiten (perusahaan) 

Memberikan masukan kepada perusahaan atau emiten bahwa 

pergerakan ekonomi dapat menguatkan harga saham. 

3. Bagi Otoritas pengelola bursa (pemerintah) 

Memberikan masukan bagi pemerintah mengenai pengaruh variabel 

makro ekonomi dalam  kegiatan berinvestasi di pasar modal. 
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4. Bagi peneliti lain 

Sarana pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi mengenai studi 

faktor yang mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan terutama yang 

berkaitan dengan variabel makro ekonomi dan dapat dipergunakan sebagai 

dasar perluasan penelitian untuk penelitian setelah ini. 


