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ABSTRAK
Investasi portofolio merupakan jenis investasi yang rentan terhadap guncangan baik dari dalam
maupun luar negeri. Faktor dari dalam negeri yang berpengaruh yaitu berupa indikator
makroekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh guncangan indikator
makroekonomi terhadap aliran investasi portofolio di ASEAN 4. Periode penelitian yaitu dari
2001Q1–2018Q4. Hasil analisis dengan menggunakan metode Structural Vector Autoregressive
(SVAR) menghasilkan temuan bahwa suku bunga merupakan determinasi utama pada investasi
portofolio di Singapura. Sementara itu, inflasi dan nilai tukar merupakan determinasi utama pada
investasi portofolio di Indonesia. Dari hasil analisis, kami menyarankan bahwa kebijakan pengelolaan
arus modal dalam bentuk investasi portofolio harus mempertimbangkan pergerakan dinamis pada
masing-masing indikator makroekonomi. Kebijakan ini penting mengingat potensi yang dapat
ditimbulkan dari guncangan indikator makroekonomi.
Kata Kunci: Investasi Portofolio, Arus Modal, Indikator Makroekonomi, SVAR, ASEAN 4
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ABSTRACT
Portfolio investment is a type of investment that is vulnerable to shocks both from intern and extern.
Intern factors that influence are macroeconomic indicators. The purpose of this study is to determine
the effect of shocks in macroeconomic indicators on portfolio investment flows in ASEAN 4. The
research period is from 2001Q1-2018Q4. The results of the analysis using the Structural Vector
Autoregressive (SVAR) method finding that interest rates are the main determinant of portfolio
investments in Singapore. Meanwhile, inflation and the exchange rate are the main determinants of
portfolio investment in Indonesia. From the results of the analysis, we suggest that the policy of
managing capital flows in the form of portfolio investments must consider dynamic movements in
each macroeconomic indicator. This policy is important given the potential that can be generated from
shocks in macroeconomic indicators.
Keywords: Portfolio Investment, Capital Flow, Macroeconomic Indicators, SVAR, ASEAN 4
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1. PENDAHULUAN

Aliran modal bagi semua negara terutama negara berkembang telah memberikan

manfaat yang besar dalam proses pencapaian pembangunan serta pertumbuhan ekonomi

dalam rangka pembiayaan investasi, memperlancar konsumsi, diversifikasi risiko, dan

perluasan peluang ekonomi (Kawai dan Takagi, 2008; Sedik dan Sun, 2012; International

Monetary Fund, 2012). Hal tersebut menjadikan aliran modal sebagai fokus perhatian di

kalangan para pembuat kebijakan dan juga bank sentral di masing-masing negara.

Masuknya arus modal ke negara berkembang telah dipermudah oleh liberalisasi

modal (Baharumshah dan Thanoon, 2006; Gu dan Huang, 2010). Meskipun sebagian negara

emerging market telah mempertahankan berbagai jenis kontrol pada arus modal lintas batas

(cross border) seperti yang dilaporkan dalam Internatonal Monetary Fund Report 2007,

tetapi transaksi modal mereka jauh lebih terbuka daripada kelihatannya seperti yang

umumnya ditunjukkan oleh peningkatan rasio total saham dari aset asing (Uctum dan Uctum,

2011; Bussiere dan Phylaktis, 2015).

Terdapat dua aliran modal utama yang berkontribusi besar terhadap jalannya

perekonomian suatu negara yaitu dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI) dan Foreign

Portfolio Invetment (FPI) (Albuquerque, 2003; Aldaba dan Yap, 2009). Kedua bentuk aliran

modal tersebut memiliki perbedaannya masing-masing. FDI dikaitkan dengan disertainya

transfer teknologi terhadap negara penerima modal (host country). Sementara itu, FPI lebih

berhubungan dengan kondisi makroekonomi dan sifat dari suatu arus modal. FPI rentan

terhadap peningkatan arus modal secara tiba-tiba “surge” dan potensi pembalikan arus modal

secara cepat dalam jangka pendek “sudden reversal” (Aldaba dan Yap, 2009; Arias et al.

2013).
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Arus modal masuk dalam bentuk FPI jika tidak dikelola dengan benar maka dapat

menimbulkan tiga jenis risiko bagi negara penerima modal, risiko tersebut adalah risiko

makro ekonomi, risiko ketidakstabilan keuangan, dan risiko pembalikan arus modal (Rodrik,

1998; Baharumshah dan Thanoon, 2006; Kawai dan Takagi, 2008; Byrne dan Fiess, 2011).

Jadi, masuknya FPI di satu sisi merupakan hal yang menguntungkan bagi suatu negara karena

membantu dalam penyediaan modal dalam jangka pendek, tetapi di sisi lain FPI memiliki

dampak negatif terkait hubungannya dengan indikator makroekonomi dan sifat dari arus

tersebut (Cardarelli et. al. 2010; Aizenman dan Pasricha, 2013).

Urgensi dari indikator makroekonomi dalam memengaruhi aliran modal dalam bentuk

FPI telah banyak dijadikan bahan penelitian oleh beberapa peneliti. Studi oleh Ma dan Kao

(1990) menemukan bahwa indikator makroekonomi dalam bentuk apresiasi mata uang

domestik berpengaruh negatif dan di lain sisi berpengaruh positif terhadap pergerakan aliran

modal masuk. Sedangkan studi lainnya oleh Chuhan et. al (1993) memperoleh temuan bahwa

pergerakan yang berlebih pada nilai tukar mempunyai pengaruh yang berlawanan terhadap

aliran modal. Indikator makroekonomi lainnya yang dijadikan penelian yaitu suku bunga riil

yang antara lain dilakukan oleh Byrne dan Fiess (2011) yang menyatakan bahwa suku bunga

riil berpengaruh negatif terhadap aliran investasi portofolio yang masuk di suatu negara.

Sementara hasil yang berbeda dikemukakan oleh Ekeocha et. al (2012) yang menemukan

adanya hubungan yang positif antara suku bunga riil dan aliran masuk investasi portofolio di

suatu negara.

Salah satu kawasan yang cukup menarik untuk diteliti yaitu ASEAN yang merupakan

perhimpunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara yang pada mulanya diprakarsai oleh

4 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura (Winantyo et. al. 2008; Das et. al,

2013). Pada awal pembentukannya, ASEAN lebih ditujukan untuk kerja sama yang

berorientasi dalam bidang politik guna mencapai kedamaian serta keamanan di kawasan Asia



3

Tenggara, tetapi untuk semakin mensejahterakan perekonomian serta pembangunan para

negara anggota ASEAN, maka dibentuk liberalisasi modal dengan salah satu tujuannya yaitu

“free trade and free investment” dengan tujuan agar semakin menarik minat investor dalam

menanamkan modalnya di wilayah ASEAN (Wirnantyo et. al. 2008:78; Aldaba dan Yap,

2009).

Salah satu fakta penting terkait dengan ASEAN yaitu bahwa negara-negara

anggotanya masing-masing memiliki kondisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi

dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia, sehingga membuat ASEAN

menjadi salah satu destinasi tujuan investor untuk menanamkan modalnya (Lee et. al. 2012;

Kiseleva, 2012; Wardhono et. al. 2015). Berbagai laporan dari lembaga ekonomi dunia

seperti World Bank dan International Monetary Fund juga menyampaikan bahwa ASEAN

menjadi kawasan yang cukup menjanjikan bagi para investor dalam rangka sebagai tempat

berinvestasi modal.

Pergerakan aliran modal dalam bentuk FPI perlu untuk dicermati dan diteliti lebih

lanjut karena berhubungan dengan risiko makroekonomi, risiko ketidakstabilan keuangan,

dan risiko pembalikan arus modal. Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis bagaimana

masing-masing indikator makroekonomi di ASEAN 4 yang berpengaruh terhadap aliran

modal masuk dalam bentuk FPI. Indikator makroekonomi yang digunakan yaitu berupa

inflasi, suku bunga, dan nilai tukar riil efektif.

2. TINJAUAN EMPIRIS

Banyak penelitian mengenai faktor penentu masuknya investasi portofolio baik di

negara maju maupun negara berkembang. Penelitian menurut Ahmed dan Zlate (2014),

menyebutkan bahwa perbedaan tingkat suku bunga dan pertumbuhan ekonomi merupakan

faktor penentu penting terhadap adanya capital inflow di suatu negara. Dengan

memperbandingkan negara emerging economies dan advanced economies, Ahmed dan Zlate
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(2014) menyimpulkan bahwa suatu negara dengan kecendurungan tingkat pertumbuhan

ekonomi yang tinggi maka akan diiringi dengan tingkat capital inflows yang tinggi. Serta

disimpulkan bahwa selama periode sebelum dan sedudah krisis telah terjadi perbedaan

perilaku dari capital inflows khususnya dalam bentuk investasi portofolio yang memiliki

sensitivitas tinggi terhadap guncangan atau keadaan perekonomian global.

Berikutnya penelitian menurut Byrne dan Fiess (2011) dengan menggunakan analisis

data panel menghasilkan temuan bahwa terdapat perbedaan perilaku aliran modal pada

berbagai jenis aset keuangan di lintas negara. Selanjutnya diperoleh temuan bahwa suku

bunga riil Amerika Serikat adalah faktor penentu penting dari adanya arus modal yang masuk

di berbagai negara.

Selanjutnya hasil penelitian oleh Ariaz et al. (2013), menghasilkan kesimpulan bahwa

faktor penarik dan faktor pendorong merupakan faktor kunci yang berperan dalam

pergerakan modal, meskipun tergantung pada jenis dari aliran modal yang masuk. Variabel

yang berpengaruh signifikan terhadap adanya aliran modal adalah tingkat keterbukaan

perdagangan, pertumbuhan domestik (PDB), keterbukaan keuangan ekonomi lokal, dan utang

publik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adanya krisis ekonomi telah berpengaruh

terhadap volume aliran modal bersih yang masuk. Krisis ekonomi telah menyebabkan

perubahan dalam cara investor untuk menentukan apakah mereka harus berinvestasi atau

tidak dalam pasar Emerging Market.

Penelitian berikutnya yaitu oleh Aizenman dan Pasricha (2013). Penelitian tersebut

memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang memotivasi negara berkembang untuk

mengubah kontrol arus modal keluar dikarenakan dalam beberapa dekade terakhir terjadi

liberalisasi dalam kontrol arus modal keluar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pendapatan represi eksternal di Emerging Market menurun secara substansial di tahun 2000

dibandingkan dengan tahun 1980 dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta membuat
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kekhawatiran terkait aliran masuk modal bersih menjadi dominan atas atas kebijakan fiskal

dalam keputusan untuk  membuat kontrol pada liberalisai arus modal keluar. Selanjutnya,

pasar negara berkembang cenderung menghadapi volatilitas yang lebih tinggi pada arus

modal keluar, tekanan apresiasi yang tinggi di pasar valuta asing, serta akumulasi cadangan

devisa yang lebih besar dikarenakan adanya liberalisasi pada arus modal.

Berikutnya Ekeocha et al. (2012) mengkaji tentang faktor penentu penentu jangka

panjang dari investasi portofolio asing di Nigeria mulai tahun 1981-2010. Penelitian tersebut

dimaksudkan untuk memperoleh kebijakan yang tepat dalam menarik arus modal masuk

dalam jangka panjang. Variabel yang dipertimbangkan dalam permodelan tersebut adalah

kapitalisasi pasar, nilai tukar riil, tingkat suku bunga riil, PDB, dan tingakt keterbukaan

perdagangan. Studi ini menggunakan analisis time series dan menggunakan model lag dan

dihasilkan temuan bahwa investasi portofolio asing memiliki hubungan positif jangka

panjang dengan kapitalisasi pasar dan tingkat keterbukaan perdagangan di Nigeria.

Penelitian tentang faktor penentu masuknya investasi portofolio di kawasan ASEAN

khususnya ASEAN 4 masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penulis tertarik dan

berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh dari indikator makroekonomi

terhadap masuknya aliran investasi portofolio di ASEAN 4.

Paper ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Ekeocha et al. (2012), namun

penelitian ini menaruh perhatian lebih pada indikator makroekonomi di masing-masing

negara host country. Agarwal (1997) melakukan penelitian lebih dalam mengenai indikator

makroekonomi di negara host country dan investasi portofolio. Menurut Agarwal, terdapat

pengaruh (negatif) antara tingkat inflasi terhadap masukinya investasi portofolio di beberapa

negara berkembang. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Waqas, Hashmi, dan Nazir

(2015) yang menggunakan kawasan penelitian China, India, Pakistan, dan Sri lanka
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menghasilkan temuan bahwa indikator makroekonomi berupa inflasi, suku bunga, dan nilai

tukar  berpengaruh signifikan terhadap investasi portofolio.

3. METODOLOGI

3.1 Data dan Variabel

Penelitian ini menggunakan data runtun waktu dalam bentuk kuartalan dengan sampel

empat negara anggota ASEAN pada periode 2000Q1-2018Q4.

3.2 Teknik Estimasi

Proses pengujian yang dilakukan menggunakan motode SVAR diawali dengan

pembentukan restriksi yang digunakan untuk model estimasi SVAR. Restriksi dibentuk

melalui teori ekonomi dan fakta empiris yang bertujuan untuk memberikan batasan dalam

hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya melakukan

pembentukan restriksi selesai, maka selanjutnya akan melakukan pembentukan model SVAR

yang berlandaskan pada restriksi tersebut.

Proses selanjutnya setelah pembentukan model SVAR yaitu melakukan pengujian pra

estimasi. Pengujian pra estimasi ini bertujuan untuk melihat model SVAR telah memenuhi

syarat untuk dianalisis. Langkah uji pra estimasi diawali dengan melakukan uji stasioneritas

dengan menggunakan Automatic Dickey Fuller (ADF). Hal ini dilakukan untuk melihat

stasioneritas varibel yang digunakan. Setelah melakukan pengujian uji stasioneritas dan

mendapati hasil stasioner, maka proses selanjutnya yaitu melakukan uji stabilitas yang

bertujuan untuk melihat kemampuan model dalam peramalan atau forecasting.

Berakhirnya pengujian pra estimasi merujuk pada langkah selanjutnya, yaitu

melakukan analisispada Impulse Response Function (IRF). Pada langkah ini akan

memberikan hasil atas pengaruh indikator makroekonomi terhadap pergerakan aliran

investasi portofolio yang masuk dalam jangka panjang dan jangka pendek di negara kawasan

ASEAN 4.
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Model Struktural VAR digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel

yang membentuk empat persamaan, dimana suku bunga (IR), nilai tukar riil efektif (REER),

dan inflasi (INF) digunakan sebagai proksi dari indikator makroekonomi di masing-masing

negara ASEAN 4, serta total investasi portofolio sebagai proksi dari aliran modal yang

diterima oleh masing-masing negara ASEAN 4. Model SVAR secara spesifik yaitu:= ∑ ( = ( ) ) (1)

dimana Ut adalah vektor dengan empat variabel yang digunakan (Ln_FPI, IR, REER

INF) dan Ai merupakan countemporaneous relations antara variabel, sedangkan A(L) adalah

finite-order matrix polynominal dengan operator Lag L.

Variabel inflasi dianggap sebagai variabel independen sehingga variabel yang

mendapat pengaruh adalah variabel inflasi itu sendiri. Sementara itu, variabel nilai tukar riil

efektif, inflasi, dan investasi portofolio. dianggap tidak dapat memengaruhi variabel inflasi.

Dengan demikian, persamaan pertama dalam sistem SVAR adalah sebagai berikut:= (2)

Perubahan atas nilai tukar riil efektif (REER) dipengaruhi oleh perubahan tingkat

suku bunga, karena ketika ada perubahan atas tingkat suku bunga maka variabel yang

pertama merespon adalah REER. Sehingga REER dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan

perubahan pada tingkat suku bunga itu sendiri.= + (3)

Perubahan tingkat suku bunga yang diikuti dengan perubahan pada REER akan

memberikan perubahan pada inflasi. Oleh karena itu perubahan atas inflasi dipengaruhi oleh

perubahan tingkat suku bunga, REER, dan perubahan inflasi itu sendiri.= + + (4)

Investasi portofolio yang diasumsikan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, nilai tukar

riil efektif, dan inflasi dalam hal ini disebut sebagai indikator makroekonomi. Perubahan atas
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indikator ekonomi akan memberikan perubahan dalam investasi portofolio. Sehingga

perubahan investasi portofolio dipengaruhi oleh variabel makroekonomi tersebut dan

investasi portofolio itu sendiri.= + + + _ (5)

Penggunaan ristreksi dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi = dengan

C0 diristriksi sebagai triangular matrix yang dapat menghasilkan sistem dalam just identified

(Sims, 1980; Nezky, 2013). Matriks C0 digunakan untuk mengukur dari structural shock pada

variabel endogen, sehingga dapat diartikan sebagai impact retriction. Restriksi tersebut akan

membentuk persamaan residual sebagai berikut:

= 1 0 0 01 0 01 01
Hasil matrik diatas akan dirubah kedalam model SVAR dalam bentuk @ sebagai

berikut.

@e1 = C(1)*@u1
@e2 = C(2)*@e1 + C(3)*@u2
@e3 = C(4)*@e1 + C(5)*@e2 + C(6)*@u3
@e4 = C(7)*@e1 + C(8)*@e2 + C(9)*@e3 + C(10)*@u4

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Stasioneritas

Uji stasioneritas data dalam penelitian ini menggunakan unit root test. Pengujian unit

root test dalam penelitian ini menggunakan metode ADF dengan membandingkan nilai

probabilitas dengan α (alpha) yang digunakan. Tabel 4.1-Tabel 4.4 berikut ini menunjukan

bahwa secara umum stasioneritas data adalah pada tingkat first difference dengan signifikasi

sebesar 5%.
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Tabel 4.1 Hasil Uji Akar Unit Indonesia

Indonesia Prob. LN_FPI Prob. IR Prob. REER Prob. INF
Level 0,2190 0,0000* 0,9377 0,2008
1st Difference 0,0075* 0,0000* 0,0000* 0,0000*
2st Difference 0,0000* 0,0000* 0.0000* 0,0000*

* signifikan α=5%.

Tabel 4.2 Hasil Uji Akar Unit Malaysia

Malaysia Prob. LN_FPI Prob. IR Prob. REER Prob. INF
Level 0,0026* 0,0903 0,5014 0,3901
1st Difference 0,0148* 0,0001* 0,4518* 0,0066*
2st Difference 0,0000* 0,0000* 0,0000* 0,0000*

* signifikan α=5%.

Tabel 4.3 Hasil Uji Akar Unit Singapura

Singapura Prob. LN_FPI Prob. IR Prob. REER Prob. INF
Level 0,2740 0,1086 0,1009 0,2722
1st Difference 0,0384* 0,0007* 0,0075* 0,0000*
2st Difference 0,0000* 0,0000* 0,0000* 0,0000*

* signifikan α=5%.

Tabel 4.4 Hasil Uji Akar Unit Filipina

Filipina Prob. LN_FPI Prob. IR Prob. REER Prob. INF
Level 0,0081* 0,1540 0,6840 0,5792
1st Difference 0,0000* 0,0000* 0,0002* 0,0046*
2st Difference 0,0001* 0,0000* 0,0000* 0,0000*

* signifikan α=5%.

4.2 Pemilihan Lag Optimum

Pengujian lag optimum pada penelitian ini bertujuan untuk menemukan panjang lag

yang terbaik untuk model VAR. Panjang lag memberikan pengaruh terhadap estimasi VAR

dan berpengaruh dalam menghindarkan model untuk terbebas dari masalah autokorelasi dan

heterokedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 3, Indonesia dan Filipina yaitu

menggunakan Lag 1. Sedangkan untuk Malaysia dan Singapura menggunakan lag 2.
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Tabel 4.5 Hasil Uji Lag Optimum di ASEAN 4

Negara Lag LR FPE AIC SC HQ
Indonesia 4 56,24* 2,67* 58,34* 60,54* 59,21*
Malaysia 5 38,91* 33,74* 19,39* 22,11* 20,47*
Singapura 5 49,28* 71,48* 17,84* 20,56* 18,92*
Filipina 5 28,22* 72,36* 20,15* 22,87* 21,79*

* menunjukkan masing-masing lag optimum

4.3 Uji Stabilitas Model

Pengujian stabilitas model merupakan pengujian yang penting dalam melihat

stabilitas model SVAR yang akan digunakan. Penggunaan uji stabilitas yaitu untuk

mendapatkan model SVAR yang stabil untuk dianalisis pada Implus Respon Function (IRF)

dan Variance Decomposition (VD). Syarat stabilitas model SVAR yang dibentuk adalah nilai

dari modulus kurang dari 1 atau berada pada unit circle.

Indonesia Malaysia

Filiphina Thailand

Gambar 4.1 Uji Stabilitas Model di Masing-Masing Negara ASEAN 4

4.4 Hasil Estimasi

Hasil analisis menggunakan model SVAR dapat dijabarkan melalui analisis Impluse

Respon Function (IRF). Analisis ini berdasarkan pada nilai-nilai koefisien IRF yang
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menjelaskan informasi tentang respon salah satu variabel endogen terhadap perubahan

sebesar satu standar deviasi pada seluruh variabel endogen. Dengan menggunakan analisis

IRF, berikut adalah beberapa hasil analisis respon variabel indikator makroekonomi terhadap

investasi portofolio di masing-masing negara ASEAN 4.

Gambar  4.2 IRF di Indonesia

Gambar 4.1 menunjukkan respon dari investasi poftofolio terhadap beberapa indikator

makroekonomi yaitu suku bunga, inflasi, dan nilai tukar selama periode pengamatan.

Guncangan yang pertama yaitu yang terjadi pada suku bunga direspon positif oleh investasi

portofolio pada awal periode sampai pada periode ke-3. Sementara pada periode ke-4 sampai

ke-8 direspon positif. Kondisi pada investasi portofolio yang merespon positif pada awal

periode sampai pada periode ke-3, diakibatkan oleh terjadinya perubahan ketetapan besaran

tingkat suku bunga yang digunakan dalam pasar valuta asing. Selanjutnya mulai peiode ke-40

menunjukan fluktuasi yang mulai mengecil yang menandakan bahwa investasi portofolio

kembali mencapai keseimbangan.

Selanjutnya yaitu guncangan yang disebabkan oleh nilai tukar. Terlihat guncangan yang

direspon negatif pada periode ke-1 sampai ke-5. Berikutnya pada periode ke-6 hingga ke-12,

investasi portofolio merespon secara positif. Kondisi terjadinya guncangan pada nilai tukar

dapat diakibatkan penetapan kebijakan pemerintah dalam mengatur jumlah uang

beredar.Setelah itu terjadi pergerakan yang sedikit berfluktuatif dan pada awal periode ke-40,

investasi portofolio sudah kembali menuju ke keseimbangan semula.
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Pengujian IRF selanjutanya yaitu guncangan yang terjadi pada inflasi yang direspon

negatif oleh investasi portofolio pada awal periode. Selanjutnya inflasi direspon negatif oleh

investasi portofolio pada periode ke-1 sampai periode ke-2. Pada periode berikutnya yaitu

periode ke -3 hingga ke-7, investasi portofolio merespon negatif. Respon investasi portofolio

yang berfluktuatif di Indonesia antara lain diakibatkan oleh terjadinya peningkatan harga

barang yang menyebabkan meningkatnya inflasi. Kemudian keadaan inflasi yang bergejolak

memengaruhi keputusan investasi investor dalam menanamkan modalnya.

Gambar 4.3 IRF di Malaysia

Guncangan pertama yaitu berasal dari suku. Guncangan tersebut direspon negatif oleh

investasi portofolio pada awal periode hingga periode ke-8. Setelah itu mulai periode ke-9,

guncangan sudah mulai mengecil. Respon yang sama juga ditunjukkan oleh nilai tukar.

Pada periode ke-1 dan ke-2, guncangan yang disebabkan oleh nilai tukar direpon positif oleh

investasi portofolio, setelah itu dari periode ke-3 hingga ke-42 terhadi respon negatif.

Guncangan yang disebabkan oleh nilai tukar baru tidak terlihat mulai periode ke 43.

Berikutnya, investasi portofolio merespon secara positif atas guncangan yang disebabkan

oleh inflasi pada periode ke-1 hingga ke-4, setelah itu direspon negatif hingga periode ke-19.

Pada awal periode ke-20, investasi portofolio sudah tidak merespon guncangan atas inflasi

tersebut.
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Gambar  4.4 IRF di Singapura

Investasi portofolio di Singapura cenderung merespon negatif atas guncangan yang

terjadi pada tingkat suku bunga pada periode ke-1 samapai periode ke-4. Setelah itu terjadi

respom yang berfluktuatif baik positif maupun negatif. Dari hasil analisis IRF tersebut, maka

dapat diartikan bahwa berubahnya besaran suku bunga begitu berpengaruh terhadap aliran

investasi portofolio yang masuk di Singapura. Berikutnya, dari Gambar 4.4 dapat diketahui

bahwa guncangan yang terjadi pada investasi portofolio atas nilai tukar dan inflasi juga

sangat berfluktuatif sama seperti guncangan yang disebabkan oleh suku bunga. Hal ini

mengimplikasikan bahwa suku bunga, inflasi, dan nilai tukar merupakan indikator

makroekonomi penting yang menjadi perhatian bagi para investor untuk menanamkan

investasinya di negara Singapura.

Gambar  4.5 IRF di Filiphina

Investasi portofolio merespon negatif atas guncangan suku bunga pada periode ke-1

hingga ke-3, setelah itu mulai periode ke-4 hingga ke-11 direspon positif. Berikutnya terjadi

respon positif maupun negatif. Investasi portofolio kembali menuju keseimbangan pada awal
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periode ke-45. Kondisi ini menandakan bahwa suku bunga di Filipina memberikan pengaruh

yang cukup besar terhadap investasi portofolio. Respon positif selanjutnya diperlihatkan oleh

investasi portofolio terhadap guncangan oleh nilai tukar pada periode ke-1 hingga ke-3,

setelah itu terjadi guncangan yang tidak terlalu berfluktuatif dibandingkan guncangan yang

disebabkan oleh suku bunga. Terakhir yaitu terlihat pergerakan yang juga berfluktuatif atas

guncangan yang disebabkan oleh nilai tukar dimana sama berfluktuatifnya dengan guncangan

yang disebabkan oleh suku bunga.

5. PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Suku bunga merupakan salah satu indikator makroekonomi yang menjadi acuan para

investor dalam berinvestasi. Dari hasil IRF diketahi bahwa suku bunga merupakan indikator

utama yang paling mempengaruhi investasi portofolio di Singapura. Hal tersebut dikarenakan

bahwa Singapura sebagai negara high income di ASEAN. Singapura juga merupakan negara

dengan pendapatan per kapita tertinggi ketiga di dunia. BUMN memainkan peran besar

dalam perekonomian dengan memegang saham mayoritas di beberapa perusahaan terbesar

di Singapura, seperti Singapore Airlines, SingTel, ST Engineering dan MediaCorp. Investor

juga sangat tertarik untuk berinvestasi di Singapura karena iklim investasi yang sangat

menarik dan suhu politik yang stabil (Asian Development Bank, 2012).

Berikutnya, guncangan yang disebabkan oleh nilai tukar yaitu ternyata paling

berpengaruh terhadap investasi portofolio yang masuk di Indonesia. Hal tersebut antara lain

dikarenakan bahwa Indonesia juga merupakan salah satu destinasi favorit setelah Singapura

untuk para investor menginvestasikan dananya. Dari hasil tersebut, Indonesia perlu menjaga

fluktuasi nilai tukar yang terjadi agar investasi portofolio yang masuk dapat dikelola dengan

baik. Terakhir yaitu guncangan inflasi ternyata juga sangat mempengaruhi investasi

portofolio yang masuk di Indonesia. Oleh karena itu besar kecilnya inflasi harus dapat
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dikendalikan oleh otoritas moneter agar aliran investasi portofolio yang masuk dapat dikelola

dan sekaligus menjaga kestabilan perekonomian.

Atas dasar rangkaian hasil analisis yang telah diuraikan, kami menyarankan bahwa

kebijakan pengelolaan arus modal dalam bentuk investasi portofolio yang

mempertimbangkan masing-masing indikator makroekonomi diperlukan bagi masing-masing

negara ASEAN 4. Kebijakan ini penting mengingat potensi guncangan yang dapat

ditimbulkan dari indikator makroekonomi terhadap investasi portofolio. Fenomena aliran

modal masuk yang cepat (surge) dan pembalikan modal yang cepat (sudden reversal) yang

dialami oleh berbagai negara Advanced Economies maupun Emerging Market harus menjadi

perhatian utama terkait pembelajaran agar masuknya investasi portofolio dapat dimanfaatkan

serta dikelola dengan optimal tanpa melupakan adanya risiko yang dapat ditimbulkan.
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