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ABSTRAKSI 

Krisis keuangan di Asia (Asian Flu) yang tedadi pada tahun 1997 tclah 
menJadi perhatilln bagi para pengamat dan pelako ckonomi global Krisis yang 
menimpa beberapa negara di Asia timur terutama ASEAN4 (Indonesia. Thailand, 
Malaysia, dan Philliploa) dan Korea Selutan teJah membalikkan fakta Asian 
Aftracle yang tenJengar pada aVial dekade 90-an. Sam pennasalahan spesifik 
dalam krisls dt Asia dibandingkan pefistiwa-peristiwa krisls terdahulu adalah 
pennasalahan penularan kris15 antar negara (conwgion efleet). Adan)'a contagion 
e!fecl dalam kosis di Asia telah banyak menjadi topik penelitian bag; para 
pengarnat ekonomi. Pennasalahan yang dlbahas dalam skripsi ini adalah 
bagaimana proses terjadinya kosis di Asia sehingga menimbulkan contagron 
effect pada bebcrapa negara di Asia, serta tanggapan pcrnerintah negara ASEAN-4 
dan Korea Selatan dalam menghadapj krisis di negaranya. 

Jenis penuJisan skripsi tni adalah kualitatif. adapun pendekatm kuaJilatif 
yang dlgunakan adalah pendekatan s[udi kasus deskriptif dengao menggunakan 
kasus lunggal. Sedangkan teknik nnolisis yang digunakan .dalah rnendasarkan 
pada proposisi teontis, mengembangkan deskripsi kasus, serta analisis kronologis. 
Ruang lingkup penehtian ini adalah negara-negara ASEAN-4 dan Korea Selatan. 
Dalum pembaha'ian disertakan kondisi negara~negara terscbut pada periode 
tranqwl (pcriode sebelum adanya krisis), kronologi knsis Asia tabun 1997, 
tanggapan awal tcrhadap krisis dan usaha pt;merin1ah dalam mcmuihkan 
perekonomian, proses pemulihan perckonomian pasco. trejadjnya krisis tahun 
1997, serta altematif kebijakan untuk menghindari terjadinya contagion f!;/~'1ecl 

(misalnya dengan menggunakan early warning system) 
Bcrdasarkan hasil penelilian yang telah dilakukan, clapal disimpulkan 

bahwa tcrjailinya krisis dan conragton effect disebabkan oleh dua hal, yaitu 
adanya Jlmdarnental weukllcss yang identik pada perekonomian maslng-masing 
negara serm terjadinya financial pamc yang menjadi pemicu serangan spekulatjf 
dan pada akhimya mcnularkan krisis darl negara satu ke negara lainnya, Pada 
a\val terjadinya krisis, pemerintah negara~negara ASEAN-4 dan Korea SeJatan 
memberikan tanggapan dengan menerapkan kebiJakan fiskal dan moneter yang 
ketat, namun untuk beberapa negara {Korea Se1atan, Malaysia, dan Thailand) 
kcbijakan tersebut tidak berlangsung lama karena kOIidisi perekonomjan yang 
over kontrakttf Pada tahun 1998, Korea Sdatan, Malaysm, dan Thailand 
me1akukan penycsuaian kebijakan makroekonomi menjadi lebif ekspansif Hal 
tersebut tidak bisa diikutj oleh Indonesja karena nihil tukar rupiah terhadap dotJar 
masih terus mclemah. Sedangkan di Phillipina kebiJakan makroekonomi yang 
ketat tetap dipertahankan. namun pernerintah Philljpina juga menitikberatkan 
kebijakannnya pad. peningkatan pel.yanan sosial dan fasilitas publik. 

Kata-kata kunel : krisis keuangan. contagion effect, dan early warnmg syslem 
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