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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kejadian-kejadian yang timbul di keeluruhan sektor ekonomi di pasar dunia 

yang menghadapi kehancuran atau degresi, sehingga bisa memberi pengaruh 

terhadap sektor lainnya yang ada di dunia merupakan krisis ekonomi global. 

Contoh  negara adikuasa (USA) yang mengontrol ekonomi global yang pernah 

menghadapi gejolak atau krisis pada sektor ekonominya diantaranya adalah krisis 

ekonomi tahun 1930 dan krisis pada tahun 2008. Pada krisis tahun 1930 dikenal 

dengan Great Depresion I yang disebabkan oleh persoalan utang. Krisis ini 

diawali dengan runtuhnya pasar modal Wall Street dan krisis ini baru bisa 

dipulihkan oleh Amerika 10 tahun kemudian karena munculnya perang dunia 

kedua, dimana ekonomi Amerika di saat itu mulai bergoncang dikarenakam 

banyak perusahaan yang menerima pesanan senjata dan pesawat terbang dari 

berbagai negara di Eropa. 

Sedangkan krisis yang terjadi pada tahun 2008 disebabkan karena 

runtuhnya industri keuangan dan seluruh bank besar di Amerika satu per satu, 

dimana terjadi pada krisis subprime mortgage, krisis subprime mortgage sendiri 

merupakan suatu kondisi krisis di Amerika pada tahun 2006 dikarenakan 

banyaknya properti yang disita dan krisis di Amerika ini menjadi penyebab utama 

terjadi nya krisis ekonomi global pada tahun 2007 dan memuncak pada September 

2008. 
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Penyebab utama krisis ekonomi Amerika pada tahun 2006 dikarenakan 

melimpahnya jumlah properti di Amerika pada waktu itu. Dan adanya 

peningkatan suku bunga kredit yang sangat ekstrim yang biasa dikenal dengan 

subprime, serta beberapa jenis pinjaman dengan profil risiko tinggi yang diberikan 

terhadap debitur yang sebenarnya tidak layak untuk mendapat pinjaman tersebut. 

Perubahan yang dialami oleh bursa saham yang ada di seluruh dunia 

terutama di kawasan Asia seperti Jepang, Australia, China, Hongkong, Taiwan, 

Korsel, India, dan Singapur yang disebabkan oleh jatuhnya perusahaan Lehman 

Brothers menurun drastis hingga 7-10%. Begitu pula kawasan Timur ( Indonesia, 

Amerika Selatan, Eropa, Rusia serta Amerika Utara)  juga mengalami penurunan. 

Para pemodal di Bursa Wall Street menghadapi kerugian yang sangat ekstrim. 

Krisis ini akhirnya dapat pulih dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan 

ekonomi yang diambil oleh Amerika salah satunya adalah Quantitative Easing. 

Namun selepas dari dua kejadian krisis diatas, negara Amerika Serikat 

tidak sertamerta terlepas dari fenomena krisis global, diantaranya adalah krisis 

Shutdown Government yang baru-baru ini terjadi pada tahun 2018. Terjadinya 

peristiwa “Shutdown Goverment” lantaran kongres tidak menyetujui rencana 

anggaran pemerintah yang diajukan oleh pemerintah/eksekutif di waktu 

mendatang, dimana rencanan anggaran  tersebut untuk mendanai eksekutif dan 

operasional departemen federal AS, sesuai yang diambil dari majalah TIME. 

Dalam sebuah kondisi, departemen yang tidak berfungsi secara primer akan 

dinonaktifkan sementara oleh pemerintah sampai rencana anggaran disetujui oleh 

Kongres US. 
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Berbagai cara dibuat supaya tercapainya kesepakatan bersama dalam kasus 

rencana anggaran. Seperti pada saat terjadinya fenomena krisis di Amerika, pada 

tahun 2018 telah terjadi satu kali krisis Shutdown Government. Krisis Shutdown 

Government tahun 2018 terjadi pada bulan Januari tanggal 20 hingga awal 

Febuari 2018 pada masa kepemimpinan presiden Donald Trump. Fenomena krisis 

ini menyebabkan sistem pemerintahan di Amerika mengalami penundaan untuk 

beberapa waktu. Maka dari itu dapat disimpulkan sementara dengan terhentinya 

perekonomian dan tidak stabilnya konidisi pasar di Amerika ini akan 

mempengaruhi pasar saham regional terkhususnya negara-negara di Asia yang 

merupakan kategori emerging atau negara berkembang. 

Emerging market atau negara berkembang sendiri bisa dikatakan beberpa 

negara yang belum dikatakan maju (less developed countries) tetapi memiliki 

situasi perekonomian yang baik (memiliki sistem keuangan yang stabil). Suatu 

negara dapat dikategorikan berkembang atau maju dapat dinilai menggunakan 

salah satu kriteria yaitu level of income, dimana emerging memiliki level of 

income antara low hingga middle (sumber:www.investopedia.com). Tetapi tidak 

hanya level of income saja yang bisa menentukan apakah suatu negara tersebut 

dapat dikatakan emerging atau bukan. Berdasrkan Morgan Stanley Capital 

International, yang merupakan lembaga internasional yang mengeluarkan rating 

Emerging Market index, mereka menggunakan beberapa indikator perkembangan 

ekonomi seperti: pendapatan perkapita dan GDP (Gross domestic product).  
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Seperti yang tertera  pada tabel MSCI  diatas merupakan beberapa  negara 

di Asia yang berkategori emerging seperti Cina, India, Indonesia, Korea, 

Malaysia, Pakistan, Philippines, Taiwan, dan Thailand. Lalu dalam memilih 3 

negara yang akan saya gunakan dalam penelitian ini, saya memilih berdasarkan 

nilai kapitalisasi pasar nya dari yang terbesar, menurut data dari 

www.visualcapitalist.com, negara cina menduduki peran pertama yang memiliki 

kapitalisasi terbesar di Asia yaitu 4.640, lalu untuk yang kedua yaitu India 

memiliki kapitalisasi sebesar 1.482, lalu untuk yang ke 3 Indonesia yaitu 347. 
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 Terjadinya krisis global ekonomi di negara US dapat memberikan dampak 

terhadapa perekonomian di Asia terutama pada negara yang tergolong emerging 

market. Sehingga pemerintah harus siap siaga, karena kemungkinan turunnya 

ekonomi US bisa lebih parah, dan bisa berdampak lebih besar terhadap ekonomi 

Indonesia. 

Parahnya, jika beberapa negara berkembang yang tertimpa krisi global, 

lembaga keuangan akan menjurus tidak ikut campur. Sehingga bisa berakibat fatal 

dan berpotensi menimpa ke wilayah lain. Dan kini penurunan ekonomi global  

bisa dirasakan terutama pada masyarakat kalangan menengah keatas, yang 

melakukan investasi saham valas dan emas. 

Nilai indeks harga saham di pasar saham digunakan sebagai indikator trend 

pasar, rata-rata nilai indeks harga saham suatu negara akan meningkat jika 

kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah serta situasi perekonomian suatu 

negara dianggap oleh investor sedang membaik dan bila kondisi perekonomian 

sedang memburuk maka nilai indeks pasar saham cenderung akan menurun. 

Indeks harga saham ditentukan oleh harga saham yang tercantum di pasar 

saham, sebaliknya harga saham ditentukan oleh kepercayaan investor baik 

investor domestik maupun asing. Kondisi makro ekonomi suatu negara dapat 

dicerminkan melalui indeks harga saham, karena adanya kepercayaan investor 

terhadap perekonomian suatu negara berpotensi masuknya aliran dana (capital 

inflow) ke suatu negara yang akan meningkatkan kemampuan sumber dana negara 

tersebut guna menggerakkan sektor keuangan dan sektor riil (Hadi, 2013). 
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Pergerakkan harga indeks di pasar saham bisa memiliki pengaruh 

pergerakkan indeks di pasar saham lainnya  atau terjadi pergerakkan bersama-

sama di antara indeks harga saham yang disebut dengan hubungan 

kointegerasi.kointegerasi terjadi apabila terdapat hubungan keseimbangan jangka 

panjang atau ada pegerakkan bersama-sama secara erat sepanjang waktu di antara 

dua atau lebih indeks harga pasar saham (Srivastava,2007). 

Indeks Dow jones merupakan patokan bagi beberapa negara di seluruh 

dunia, sehingga bisa diduga gejolak pergerakkan yang terjadi pada indeks Dow 

jones dapat memberikan dampak pada indeks di negara lain, termasuk negara-

negara di kawasan Asia.  (DJIA) merupakan salah satu bursa saham yang 

dibentuk oleh editor The Wall Street Journal, Dow Jones & Company Charles 

Dow. Dow merancamg indeks ini untuk menghitung penampilan unit industri di 

bursa saham Amerika. Hingga kini DJIA adalah indikator bursa saham Amerika 

Serikat yang paling tertua dan masih beroperasi hingga sekaramg. 

Hingga kini, terdapat 30 emiten terbesar di USA yang sudah go public yang 

ada di bursa DJIA. Kini, bursa saham ini terdiri dari 30 perusahaan terbesar di 

Amerika Serikat yang telah go public. Untuk mengimbangi efek stock split dan 

penyesuaian lainnya, rata-rata tertimbang saat ini digunakan. bukan rata-rata 

aktual komponen harga saham. 
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Grafik 1.1 

Trend pergerakan harga indeks Dow Jones, IHSG, Shanghai, dan BSESN 

 

 Sumber: Investing.com (data diolah) 

 

Grafik 1  menunjukan bahwa pergerakan index saham di bursa saham asia 

(IHSG, BSE, dan SHANGHAI) hampir semua memiliki arah yang sama dengan 

indeks Dow Jones. Terutama pada tahun 2018 pada  bulan 20 Januari hingga awal 

8 Febuari, dimana pada bulan tersebut, Amerika sedang mengalami krisis 

fenomena Shut0down Government. Sehingga mengalami penurunan khususnya 

bagi negara-negara yang bergantung terhadap Amerika. 

Dari grafik 1 diatas, maka dapat disimpulkan sementara bahwa Index pasar 

saham Dow Jones bisa menjadi acuan untuk para pemodal yang akan menjalankan 
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sebuah investasi di pasar modal. Sebelum melihat apa yang akan terjadi di pasar 

modal regional, maka investor sangat perlu melihat apa yang sedang terjadi pada 

index yang dijadikan benchmark yaitu Index Dow Jones. Hal ini sangat perlu 

dilakukan karena setiap perubahan yang terjadi pada Index Dow Jones pada 

akhirnya akan mempengaruhi pasar modal di Asia. Dengan melihat pergerakan 

Index Dow Jones maka investor dapat langsung memprediksi bagaimana 

pergerakan pasar modal regional di Asia. Jika keadaan makro ekonomi di negara 

Amerika mengalami kenaikan atau turuna n, sehingga kedua pergerakkan yang 

terjadi dapat  memberi dampak terhadap pergerakan Index Dow Jones karena 

negara Amerika Serikat memiliki perekonomian yang terintegrasi dengan banyak 

negara, maka peristiwa ini juga akan memberikan dampak  pada perkeonomian 

global, dimana pada akhirnya akan memberi pengaruh terhadap pasar modal Asia. 

Khususnya gambaran mengenai fenomena krisis Shutdown Government 2018 

yang mempengaruhi pasar pasar modal negara-negara di Asia, maka dapat 

dilampirkan dapat disajikan sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

 Fenomena Variabel indeks Dow Jones, IHSG, BSE, Shanghai serta Makro Ekonomi 

    Indeks Saham Makro Ekonomi 

Krisis Januari-Feb 

2018 

DATE DJIA SSEC BSESN IHSG OIL 

KURS 

IDR/USD KURS INR/USD KURS CNY/USD 

Jan 14, 2018 26.071,72 3.546,50 35.260,29 6.490,90 64,28 13.334,50 
63,52 6,44 

Jan 15, 2018 26.214,60 3.559,47 35.511,58 6.500,53 64,73 13.337,50 
64,02 6,44 

Jan 16, 2018 26.210,81 3,548.31 35.798,01 6.635,33 63,73 13.357,50 
63,89 6,43 

Jan 17, 2018 26.252,12 3.558,13 36.139,98 6.615,49 63,97 13.346,00 
63,87 6,42 

Jan 18, 2018 26.392,79 3.523,00 36.161,64 6.615,33 63,95 13.313,50 
63,83 6,40 

Jan 19, 2018 26.616,71 3.488,01 36.050,44 6.660,62 63,37 13.347,50 
63,89 6,41 

Jan 22, 2018 26.439,48 3.480,83 36.283,25 6.680,62 63,49 13.325,00 
63,76 6,40 

Jan 23, 2018 26.076,89 3.446,98 36.033,73 6.575,49 64,47 13.313,50 
63,66 6,37 

Jan 24, 2018 26.149,39 3.462,08 35.965,02 6.605,63 65.61 13.288,50 
63,52 6,32 

Jan 25, 2018 26.186,71 3.487,50 35.906,66 6.598,46 65,51 13.307,00 
63,59 6,32 

Jan 26, 2018 25.520,96 3.370,65 35.066,75 6.628,82 66.14 13.363,50 
63,60 6,34 

Jan 29, 2018 24.345,75 3.309,26 34.757,16 6.589,68 65,56 13.432,50 
63,69 6,32 
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Lanjutan tabel 1.1 

    Indeks Saham Makro Ekonomi 

Krisis Januari-Feb 

2018 

DATE DJIA SSEC BSESN IHSG OIL 

KURS 

IDR/USD KURS INR/USD KURS CNY/USD 

Jan 30, 2018 24.912,77 3.262,05 34.195,94 6.478,54 64,5 13.388,50 
63,55 6,29 

Jan 31, 2018 24.893,35 3.129,85 34.082,71 6.534,87 64,73 13.427,00 
63,98 6,30 

Feb 01, 2018 23.860,46 3.154,13 34.413,16 6.544,63 65,8 13.451,50 
63,52 6,30 

Feb 02, 2018 24.190,90 3.184,96 34.005,76 6.505,52 65,45 13.525,00 64,13 6,29 

Feb 05, 2018 24.601,27 3.199,16 34.300,47 6.523,45 64,15 13.552,50 64,14 6,28 

Feb 06, 2018 24.640,45 3.268,56 34.155,95 6.578,18 63,39 13.553,00 64,23 6,27 

Feb 07, 2018 24.893,49 3.289,02 34.297,47 6.594,40 61,79 13.605,00 64,28 6,33 

Feb 08, 2018 25.200,37 3.329,57 34.010,76 6.591,58 61,15 13.627,50 64,30 6,30 

Feb 02, 2018 24.190,90 3.184,96 34.005,76 6.505,52 65,45 13.525,00 64,13 6,29 

Feb 05, 2018 24.601,27 3.199,16 34.300,47 6.523,45 64,15 13.552,50 64,14 6,28 

Feb 06, 2018 24.640,45 3.268,56 34.155,95 6.578,18 63,39 13.553,00 64,23 6,27 

Feb 07, 2018 24.893,49 3.289,02 34.297,47 6.594,40 61,79 13.605,00 64,28 6,33 

Feb 08, 2018 25.200,37 3.329,57 34.010,76 6.591,58 61,15 13.627,50 64,30 6,30 
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Dari data tabel fenomena diatas, dapat dikatakan bahwa indeks Dow Jones 

kemungkinan dapat menjadi referensi utama  untuk pemodal  yang akan 

melakukan investasi di bursa modal Asia, sehingga  peristiwa ini, sangaat menarik 

untuk diteliti  vaeiabel mana yang menyebabkan pergerakan di bursa modal Asia. 

Sehingga investor dapat memprediksi pergerakan di pasar saham Asia. 

Hal ini didukung dengan adanya penelitian dari temuan Venska, Dewa Ayu 

Kartika, et al (2014) yang menyatakan bahwa Bursa Efek Indonesia (IHSG) 

memiliki kointegrasi dengan bursa saham di Asia Pasifik. Peristiwa ini sependapat 

dengan hasil riset dari Yoopi Abimayu (2008) menemukan bukti bahwa bursa 

modal regional berpengaruh kepada bursa modal di Indonesia. Berbeda dengan 

penelitian dari Cipto, Rahajeng Cahyaning Putri dan Akhsyim Afandi (2010) yang 

menyamapaikan semua faktor tidak berpengaruh signifikan kepada harga saham 

di Indonesia, dengan harga pasar saham di Singapura sebagai faktor dominan. 

 Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai pengaruh 

nilai kurs terhadap bursa saham dapat menunjukan adanya hasil penemuan yang 

berbeda. Coleman and Tettey (2008) yang menemukan bukti bahwa nilai kurs 

dalam negeri, memiliki efek  positif terhadap kinerja bursa saham Ghana. riset ini 

juga didukung oleh Seema Narayan, Paresh Kumar Narayan (2012) yang 

menyatakan bahwa variabel tingkat kurs memiliki dampak yang signifikan 

terhadap di semua negara, kecuali Filipina pada periode krisis. Begitu juga dengan 

penelitian dari Anlas (2012) yang menemukan bukti Hasil temuan dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa kurs dollar Amerika dan dollar Canada 

memilki hubungan postif pada ISE100. Namun berbeda dengan Penelitian dari 
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Siong Hook Law dan Mansor H. Ibrahim (2014) namun untuk faktor inflasi dan 

kurs memiliki dampak yang signifikan negative terhaap pasar modal. Tertapi 

terdapat hasil yang bertentangan ditunjukan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Emeka Nkoro & Aham Kelvin Uko (2013) ditemukan hasil variabel jumlah uang 

beredar dan kurs tidak menunjukan pengaruh signifikan kepada bursa saham 

Nigeria. Begitu pula hasil riset dari Nabila Nisha (2015) yang menyatakan adanya 

Exchange Rate, berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap bursa saham. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai pengaruh 

harga minyak dunia terhadap pasar modal masih menunjukan adanya hasil 

penemuan yang berbeda. Berdasar penelitian yang dilakukan oleh Hosseini, et al 

(2011) ditemukan bukti bahwa faktor harga minyak dunia memiliki pengaruh 

yang signifikan positif terhadap bursa modal China. Penelitian ini juga didukung 

oleh Kilian, Lutz and Park, Cheolbeom (2007) yang menunjukkan hasil temuan 

bahwa harga minyak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pasar 

modal di Amerika Serikat. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mark. A (2007) ditemukan hasil yang berbeda dimana harga 

minyak dunia berpengaruh negatif terhadap indeks saham Amerika. Sedangkan 

hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khan dan Zaman (2011) ditemukan 

hasil bahwa variabel harga minyak dunia tidak berpengaruh pada pasar modal di 

Pakistan (Karachi Stock Exchange).  

Lalu adanya Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti perbedaan pengaruh 

faktor independen terhadap faktor dependen sebelum dan sesudah krisis 

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yih Tzeng (2012) yang 
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memaparkan adanya intensitas pengaruh yang tinggi sesudah terjadinya krisis 

subprime mortgage dan krisis utang eropa terhadap pasar modal di emerging 

market. Penelitisn ini didukung oleh Min Wang (2011) dan Azzam (2012) yang 

berpendapat bahwa beberapa bursa modal yang ada di negara berkembang 

semakin menguat sesudah terjadinya krisis subprime mortgage. Hutchison (2009) 

berpendapat adanya negara berkembang terpengaruh kuat oleh dikarenakan krisis 

Amerika menyebar dan berdampak kuat terhadap negara berkembang. Lalu untuk 

di negara Indonesia, hubungan antara DJIA dan IHSG mengalami peningkatan 

hingga 80%, sedangkan Chang (2012) memaparkan bahwa indeks DJIA tidak 

berpengaruh terhadap indeks saham taiwan pra-krisis maupun pasca krisis. 

Kemudian Martin Surya Mulyadi dan Yunita Anwar (2012) menyatakan pasar 

modal AS tidak mempengaruhi pasar modal Yunani pada saat krisis. 

Dilihat dari ringkasan Research Gaps yang dikemukakan dari 

penelitian-penelitian sebelumnya, agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel 

1.2 sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 

Research Gap 

No Permasalahan Research 

Gap 

Peneliti & 

Tahun 

Judul 

1 Adanya ketidak 

konsistenan hasil 

penelitian mengenai 

pengaruh antar pasar 

modal 

Pasar modal 

regional 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

pasar modal 

negara 

berkembang 

Venska, 

Dewa Ayu 

Kartika, 

Suhadak dan 

Siti Ragil 

Handayani, et 

al (2014),  

The effect of global stock index (Dow Jones 

Industrial Average, NIKKEI 225, HANGSENG, 

anda Strait Times) on Jakarta Composite Index 

at Indonesian Stock Exchange (Periode of 2010-

2012) 

Yoopi 

Abimanyu, et 

al (2008) 

International linlages in the Indonesian 

Capital Market: Cointegration Test 

Pasar modal 

regional 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

pasar modal 

negara 

berkembang 

Kae Yih 

Tjeng, 

Christina Tay 

(2014)  

Transmission of the US subprime Crisis and 

The European Sovereign Debt Crisis to 

emerging markets 

Pasar modal 

regional 

Cipto, et al 

(2010) 

Domestic and Foreign Factor for Stock Price 

in Indonesia 
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tidak 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

pasar modal 

negara 

berkembang 

Abbas 

Valadkhani, 

et al (2006) 

The Interplay between the thai and several 

other international stock markets 



16 
 

Lanjutan Tabel 1.2 

No Permasalahan Research 

Gap 

Peneliti & 

Tahun 

Judul 

2 

Adanya ketidak 

konsistenan hasil 

penelitian mengenai 

pengaruh kurs terhadap 
pasar modal 

Kurs 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

pasar modal 

Coleman and 

Tettey (2008) 

Impact of Macroeconomic Indicators on 

Stock Market Performance. 

Anlas (2012) 

 

The Effects of Changes in Foreign Exchange 

Rates On ISE-100 Index 

Seema 

Narayan, 

Paresh 

Kumar 

Narayan, 

2012 

Do US macroeconomic conditions affect 

Asian Stock Markets? 

Kurs 

berpengaruh 
negatif 

terhadap 

pasar modal 

Siong Hook 

Law dan 

Mansor H. 

Ibrahim 
(2014) 

The respponse of sectoral return to 

macroeconomic shocks in the malaysian 

stock market 

Chiarella dan 

Gao (2014) 

The value of the S&P 500- A macro view of 

the stock market adjustment process 

Wangbangpo 

dan Sharma 

(2002) 

Stockmarket and macroeconomic 

fundamental dynamic interaction ASEAN 

Countries 

kurs tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pasar modal 

Emeka Nkoro 

& Aham 

Kelvin Uko 

(2013) 

A Generalized Autoregressive 

Heteroskedasticity Model of The Impact of 

Macroeconomics Factors on Stock Returns: 

Empirical Evidence from the Nigerian Stock 

Market. 
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Nabila Nisha 

(2015) 

Impact of Macroeconomics Variables on Stock 

Returns 

 

 

Lanjutan Tabel 1.2 

No Permasalahan Research 

Gap 

Peneliti & 

Tahun 

Judul 

3 

Adanya ketidak 

konsistenan hasil 

penelitian mengenai 

pengaruh harga minyak 

dunia terhadap pasar 

modal 

Harga 

Minyak 

Dunia 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

pasar modal 

Hosseini, 

Ahmad and 

Lai (2011) 

The Role of Macroeconomic Variabels on 

Stock Market Index in China and India 

Kilian & 

Park, 2007 

The Impact of Oil Prices Shocks on The U.S. 

Stock Market 

Harga 

Minyak 

dunia 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

pasar modal 

Mark. A 

(2007) 

Regime Changes in The Relationship 

between Stock Return and The 

Macroeconomy. 

Harga 

minyak tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pasar modal 

Khan and 

Zaman 

(2011) 

Impact of Macroeconomic Variabels on 

Stock Prices: Empirical Evidence From 

Karachi Stock Exchange, Pakistan. 
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Lanjutan Tabel 1.2 

No Permasalahan Research 

Gap 

Peneliti & 

Tahun 

Judul 

4. Adanya perbedaan 

pengaruh variabel 

independen terhadap 

variabel dependen sebelum 

dan sesudah krisis 

Adanya 

perbedaan 

pengaruh  

 

Yih Tzeng 

(2012) 

Transmission of the Us Subprime Crisis and 

The European Sovereign Debt Crisis to 

Emerging Markets 

Hutchison 

(2009) 

Transmission of the US Subprime Crisis to 

Emerging Market: Evidence on The 

Decoupling-Recoupling Hypothesis 

Min Wang 

(2011) 

Did Vietnam Stock Market Avoid the 

Contagion Risk from China and the US? 

Hsien Yi Lee 

(2011) 

Contagion in International Stock Markets 

During the Subprime Mortgage Crisis 

Azzam 

(2012) 
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Dari hasil research gap diatas, sudah dijelaskan bahwa adanya ketidak 

konsistenan hasil dari peneliti satu dengan penelitian lainnya. Selain itu juga 

masih sedikit peneliti yang menganalisis pengaruh indeks Dow Jones, kurs dan 

minyak dunia terhadap beberapa negara emerging market di Asia selama 

fenomena krisis Shutdown Government. Maka diambil judul penelitian sebagai 

berikut: “Analisis Pengaruh Indeks Dow Jones, Kurs, dan Minyak Dunia 

Terhadap Emerging Market Di Asia Sebelum dan Sesudah Terjadinya Krisis 

Shutdown Government di Amerika Serikat”. 

 

1.2 Perumusan Masalah. 

Krisis ekonomi global merupakan sebuah kondisi yang menyebabkan semua 

sektor pada perekonomian pasar global mengalami kondisi yang buruk / menurun 

dan hal ini memberi pengaruh terhadap berbagai sektor lainnya yang ada di 

seluruh dunia. Amerika merupakan salah satu negara yang paling sering menjadi 

sorotan pada saat terjadi krisis ekonomi, hal ini dikarenakan setiap terjadi krisis di 

Amerika akan memberikan pengaruh besar pada ekonomi dunia, terkhususnya 

pada negara di benua Asia terutama pada negara berkembang.  Shutdown 

Government merupakan salah satu krisis di Amerika yang telah berulang kali 

terjadi dan menimbulkan keresahan pada ekonomi dunia. Perubahan 

perekonomian akibat krisis ini diyakini berdampak pada arus perdagangan 

investasi yang kedepannya akan berpengaruh pada konidsi investasi di pasar 

modal. Oleh karena sistem pereknomian pasar yang digunakan secara global dan 

hampir seluruh pasar modal telah terintegrasi sehingga apabila terjadi gejolak 
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pada salah satu pasar modal diyakini akan menimbulkan gejolak pula pada pasar 

modal yang lain. Maka dari itu dapat diduga sementara bahwa krisis Shutdown 

Governement di Amerika akan memberikan dampak pada kondisi pasar modal 

negara lain terkhususnya negara di benua Asia. 

Karena kondisi pergerakan perekonomian dan bursa modal Amerika diduga 

memiliki hubungan yang kuat dengan negara-negara di Asia dan masih belum ada 

penelitian yang meneliti tentang mengenai pengaruh pasar modal dan kondisi 

perekonomiaan Amerika sebelum serta sesudah krisis Shutdown Government 

terhadap negara-negara di Asia (Emerging) maka perlu dibuktikan lebih lanjut 

bagaiman kondisi krisis Shutdown Government di Amerika mempengaruhi pasar 

modal di Asia. Penting juga bagi para investor untuk mengtahui faktor 

makroekonomi yang dapat memberi dampak pada pasar modal di Asia. Dengan 

mengetahui faktor makro ekonomi Amerika yang mempengaruhi pada pasar 

modal di Asia, maka para investor kedepannya dapat memperkirakan pergerkan 

indeks pasar modal negara di Asia. 

Berdasarkan permasalahan krisis Shutdown Government yang terjadi dan 

masih adanya ketidak konsistenan di penelitian terdahulu yang sebelumnya sudah 

dijabarkan, adanya beberapa penelitian yang sudah meneliti pengaruh pasar modal 

Amerika terhadap pasar modal di Asia, namun masih belum ada penelitian yang 

menganalisis pengaruh pasar modal dan perekenomia Amerika terhadap negara di 

Asia pada saat sebelum dan sesudah terjadinya krisis Shutdown Government.  
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Sehingga dapat diajukan beberapa pertanyaan dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh indeks Dow Jones terhadap indeks negara- negara 

emerging market di Asia?  

2. Bagaimana pengaruh nilai tukar mata uang US  terhadap indeks negara-

negara emerging market di Asia?  

3. Bagaimana pengaruh harga minyak dunia terhadap Indeks negara-negara 

emerging market di Asia? 

4. Bagaimana perbedaan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen pada saat sebelum dan sesudah terjadi krisis Shutdown 

Government? 

 

1.3  Tujuan Penelitian. 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, 

maka tujuan penilitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh indeks DJIA terhadap indeks negara-negara 

emerging market di Asia. 

2. Untuk menganalisis pengaruh nilai tukar mata uang US  terhadap indeks 

negara- negara emerging market di Asia. 

3. Untuk menganalisis pengaruh harga minyak dunia terhadap Indeks 

negara- negara emerging market di Asia. 
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4. Untuk menganalisis perbedaan pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen sebelum dan sesudah terjadi krisis Shutdown 

Government 

  

1.4  Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penelitian ini dapat dijabarkan dalam 5 bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah 

penelitian tentang hubungan timbal balik pasar modal China dan 

Indonesia serta peran faktor makro ekonomi, perumusan masalah dan 

pertanyaan penelitian, tujuan dilakukan penelitian serta manfaatnya 

dan sistematika penulisan pada penelitian ini. 

2. BAB II TELAAH PUSTAKA 

Pada bab kedua berisi tentang telaah pustaka yang digunakan 

menjadi acuan bagi para peneliti dalam menganalisis. Jadi penulis 

mengkaji hasil penelitian terdahulu dan beberapa literatur lalu 

membentuk kerangka pemikiran dan hipotesis. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab bagian ini menguraikan tetang variabel penelitian beserta 

definisi operaional dari tiap-tiap variabel, populasi dan penentuan 

sampel serta teknik dalam pengambilan sampel, jenis dan sumber data 

yang akan digunakan dan metode pengumpulan data. 
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4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang analisis deskriptif  dari gambaran 

umum objek penelitian serta analisis data pengujian hipotesis dan 

pembahasan. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini mengungkapkan tentang kesimpulan, implikasi 

kebijakan dan saran yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan 

serta keterbatasan penelitian dan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


