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Abstrak 

 
Pasar modal sebagai suatu instrument ekonomi tidak dapat lepas dari 

berbagai pengaruh lingkungan, baik lingkungan ekonomi maupun non ekonomi. 
Peristiwa-peristiwa politik seperti adanya pergantian pemerintahan, pengumuman 
kabinet menteri, kerusuha politik pemilihan presiden akan sangat mempengaruhi 
harga dan volume perdagangan saham di bursa efek (pasar modal). Hal ini 
dikarenakan peristiwa politik berkaitan erat dengan kestabilan perekonomian 
suatu negara. Salah satu peristiwa politik yang dapat diuji kandungan 
informasinya terhadap aktivitas bursa efek adalah adanya pemilihan presiden RI 
secara langsung pada tanggal 8 Juli 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
adanya perbedaan abnormal return saham dan volume perdagangan saham 
perusahaan antara periode sebelum dan sesudah pemilihan presiden RI.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari 30 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan anggota dari Jakarta 
Islamic Index di tahun 2009, yang terdiri dari harga saham harian, volume 
perdagangan saham, dan Indeks Harga Saham Gabungan harian selama 7 hari 
sebelum dan 7 hari sesudah pemilihan presiden RI. Analisis statistik yang 
digunakan adalah uji beda dua sampel berpasangan (paired sample t-test) dengan 
menggunakan program SPSS.  

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa dari 15 periode pengamatan 
terdapat signifikansi reaksi pasar atau abnormal return saham pada 4 periode 
sebelum (t-4, t-3, t-2, t-1) dan 2 periode setalah (t+6, t+7) pemilihan presiden RI 
tanggal 8 Juli 2009. Disimpulkan pula bahwa tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan dalam abnormal return dan volume perdagangan antara periode 7 hari 
sebelum dengan 7 hari sesudah peristiwa pemilihan presiden RI tanggal 8 Juli 
2009, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan dalam abnormal return saham dan volume perdagangan antara periode 
7 hari sebelum dengan 7 hari sesudah pemilihan presiden RI tanggal 8 Juli 2009 
tidak terbukti kebenarannya.  
 
Key words:     abnormal return saham, volume perdagangan saham. 
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   BAB I 

PENDAHULUAN 

   

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-undang No. Tahun 1995, tentang Pasar Modal, 

pasar modal memiliki arti sebagai suatu “kegiatan yang bersangkutan 

dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik 

yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan 

profesi yang berkaitan dengan Efek. Komoditi yang diperjual belikan 

berupa surat berharga jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu badan 

hukum berbentuk perseroan terbatas”. 

 Sebagai suatu instrumen ekonomi, pasar modal tidak lepas dari 

berbagai pengaruh lingkungan, baik lingkungan ekonomi maupun 

lingkungan non ekonomi. Pengaruh lingkungan ekonomi mikro seperti 

kinerja perusahaan, perubahan strategi perusahaan, pengumuman laporan 

keuangan atau deviden perusahaan selalu mendapat tanggapan dari 

pelaku pasar di pasar modal. Selain itu, perubahan lingkungan ekonomi 

makro yang terjadi seperti perubahan suku bunga tabungan dan deposito, 

kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan deregulasi ekonomi 

yang dikeluarkan pemerintah, turut berpengaruh pada fluktuasi harga dan 

volume perdagangan di pasar modal. 
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Pengaruh lingkungan non ekonomi, walaupun tidak terkait secara 

langsung dengan dinamika yang terjadi di pasar modal tidak dapat 

dipisahkan dari aktivitas bursa saham. Lingkungan non ekonomi tersebut 

seperti berbagai isu mengenai kepedulian terhadap lingkungan hidup, hak 

asasi manusia, serta peristiwa-peristiwa politik kerap kali menjadi faktor 

utama pemicu fluktuasi harga saham di bursa efek seluruh dunia. Makin 

pentingnya peran bursa saham dalam kegiatan ekonomi, membuat bursa 

semakin sensitif terhadap berbagai peristiwa disekitarnya, baik yang 

berkaitan atau yang tidak berkaitan secara langsung dengan isu ekonomi.  

Peristiwa-peristiwa politik, seperti adanya pergantian 

pemerintahan, pengumuman kabinet menteri, kerusuhan politik, 

peperangan dan peristiwa lainnya sangat mempengaruhi harga dan 

volume perdagangan di bursa efek karena peristiwa-peristiwa politik 

berkaitan erat dengan kestabilan perekonomian negara. Selain itu 

peristiwa politik juga menyebabkan tingkat kepercayaan yang negatif 

dari para investor, sehingga adanya peristiwa politik yang mengancam 

stabilitas negara cenderung mendapat respon negatif dari pelaku pasar. 

Salah satu peristiwa politik yang hendak diuji kandungan 

informasinya terhadap aktivitas bursa efek adalah peristiwa pemilihan 

presiden RI secara langsung untuk kedua kalinya pada tanggal 8 Juli 

2009.  

Pengujian kandungan informasi peristiwa pemilihan presiden  

terhadap aktivitas bursa efek, dimaksudkan untuk melihat reaksi pasar 
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terhadap peristiwa pemiligan RI-1 dan RI-2 yang dapat diukur dengan 

menggunakan abnormal return.  

Menurut Jogiyanto (1998), pengujian kandungan informasi 

dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. Jika 

pengumuman tersebut mengandung informasi, maka diharapkan pasar 

akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar.  

Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari 

sekuritas bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan 

return sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan 

abnormal return. Jika digunakan abnormal return maka dapat dikatakan 

bahwa suatu pengumuman yang mempunyai kandungan informasi akan 

memberikan abnormal return kepada pasar. Sebaliknya yang tidak 

mengandung informasi tidak akan memberikan abnormal return kepada 

pasar.  

Selain menggunakan abnormal return, reaksi pasar modal terhadap 

informasi juga dapat dilihat melalui parameter pergerakan aktivitas 

perdagangan di pasar (Trading Volume Activity), dimana bila investor 

menilai suatu peristiwa mengandung informasi maka peristiwa tersebut 

akan mengakibatkan keputusan perdagangan di atas keputusan 

perdagangan yang normal. 

 
Harga saham tidak hanya dipengaruhi oleh factor internal 

perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh factor external perusahaan, 

antara lain: 
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1. Tingkat suku bunga (Interest rate) 

2. Kondisi ekonomi 

3. Nilai tukar 

4. Harga minyak dunia. 

5. Sosial politik, dll. 

Faktor-faktor tesebut diatas merupakan faktor diluar kendali 

perusahaan. Sedangkan faktor internal perusahaan meliputi: 

1. Manajemen perusahaan 

2. Operasional perusahaan. 

3. Jenis produk, dll. 

Faktor-faktor internal tersebut diatas, merupakan faktor yang dapat 

dikendalikan oleh perusahaan. (www.google.com)  

Ada Dua pendekatan yang dikenal dalam pasar modal, yaitu 

fundamental analisis dan teknikal analisis. Pemilihan presiden 

merupakan suatu peristiwa demokrasi yang dilakukan 5 tahun sekali, di 

beberapa negara lain ada yang 4 tahun sekali atau lebih. Pemilihan 

presiden merupakan peristiwa politik, yang merupakan faktor ekstenal 

dari perusahaan dan diluar kendali manajemen perusahaan. Sehingga 

analisis yang dilakukan adalah analisa teknikal bukan analisis 

fundamental.  

Selama periode pemilihan presiden, baik selama masa kampanye 

dan sesudah pemilihan, faktor fundamental perusahaan, operasional, 
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manajemen terus berjalan seperti biasa. Misalnya PT. Telekomunikasi 

Tbk. dengan Telkomselnya, masyarakat tetap menggunakan jasa telepon 

selular yaitu pulsa untuk berbicara yang dikeluarkan telekomsel selama 

periode tersebut. Demikian juga dengan Indofood, yang terkenal dengan 

mie instant, masyarakat tetap mengkonsumsinya, juga Saham INCO, 

Aneka Tambang dll. Harga saham-saham tersebut di pasar tetap 

dihantam bearish sentimen atau sentimen negatif, berupa turunnya harga 

saham-saham yang bersangkutan pada periode tesebut. 

Selama periode pemilihan presiden data-data fundamental 

perusahaan tidak ada yang dikeluarkan oleh perusahaan yang telah listing 

di Bursa Efek Indonesia, berupa laporan keuangan atau data public 

expose lainnya. Berdasarkan peraturan yang berlaku umum, listed 

companny hanya mengeluarkan laporan keuangan, berupa neraca, 

laporan laba-rugi dan lain-lain secara priodical bukan untuk memenuhi 

peristiwa-peristiwa tertentu seperti pada saat pemilihan presiden. 

Laporan keuangan dipublikasikan antara lain: 

1. Laporan keuangan tahunan per 31 Desember, tahunan 

sebelumnya. 

2. Laporan keuangan tiga bulanan tahun berjalan. 

3. Laporan keuangan keuangan enam bulanan/semester pertama 

tahun berjalan. 

4. Laporan keuangan kwartal ketiga tahun berjalan, dan 
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5. Laporan lainnya yang bekaitan dengan emiten (penerbit saham), 

laporan kepemilikan saham, laporan disclosure lainnya.                    

( www.idx.co.id ) 

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut diatas, maka analisis harga 

saham dibatasi hanya pada perusahaan publik atau perusahaan yang 

sahamnya telah diperdagangkan di pasar modal Bursa Efek Indonesia. 

Demikian pula data hanya terbatas pada pergerakan hariannya saham 

dengan mengabaikan faktor-faktor fundamental atau internal perusahaan 

yang bersangkutan.  

Beberapa penelitian mengenai event study sebelumnya telah 

dilakukan. Dalam penelitian C. Wahyu  Estining (2007) yang 

menganalisis apakah pasar modal bereaksi terhadap pengumuman 

perombakan terbatas kabinet Indonesia bersatu meunjukkan reaksi positif  

dan signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya average abnormal 

return  yang positif di sekitar tanggal pengumuman, yaitu pada saat 9 

hari, 8 hari, 2 hari dan 1 hari sebelum pengumuman dan pada saat 1 hari, 

4 hari, 5 hari dan 9 hari sesudah pengumuman muncul.  

Lain  halnya dengan penelitian yang dilakukan mengenai analisis 

perbedaan antara return saham dengan aktivitas perdagangan sebelum 

dan sesudah tragedi World Trade Center Amerika Serikat, dimana hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tragedi tersebut tidak memiliki perbedaan  

secara signifikan terhadap return saham dan aktivitas perdagangan saham 

pada periode sebelum dan sesudah peristiwa. Sedangkan pada abnormal 
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return saham dan cumulative abnormal return saham berpengaruh secara 

signifikan terhadap teragedi WTC AS sebelum dan sesudah peristiwa. 

Dengan kata lain peristiwa tragedi WTC AS tidak mengandung informasi 

bagi para investor. (Hary Mami, 2004) 

Penelitian dengan menggunkan pendekatan event study yang 

dilakukan oleh Treisye Ariance (2002) mengenai pengaruh peristiwa 

pergantian persiden Republik Indonesia 23 Juli 2001 terhadap return 

saham LQ-45 menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia bereaksi 

terhadap peristiwa di luar kegiatan ekonomi yang memiliki skala 

nasional.  

Peristiwa 23 Juli 2001 yang merupakan murni politik dipandang 

para pelaku pasar memiliki dampak ekonomi dan dikategorikan sebagai 

berita baik (good news). Hal ini terbukti dengan perkembangan CAAR 

yang terus meningkat sebelum dan sesudah peristiwa. Hasil uji signifikan 

secara statistik diperoleh 3 hari bursa yang menunjukkan signifikan 

positif. Hari bursa yang signifikan selama periode sebelum kejadian 

adalah hari (-7), dan hari (-2), sedangkan  hari bursa yang signifikan 

selama periode setelah kejadian adalah hari (+2). Berdasarkan uji beda 

dua rata-rata yang dilakukan tampak bahwa variabel  harga saham yang 

dicerminkan oleh rata-rata abnormal return yang diterima investor secara 

cepat menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, sehingga secara 
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statistik tidak terdapat perkembangan yang signifikan antara rata-rata 

abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. 

Berdasarkan  uraian serta pendahuluan diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian menganai apakah Pemilihan Presiden RI 

tahun 2009  berpengaruh terhadap harga saham yang oleh penulis 

proksikan dengan abnormal return dan  volume perdagangan saham  

perusahaan  di Bursa Efek Indonesia pada Saham Anggota JII. 

Bukti adanya hubungan antara pemilihan presiden dengan harga 

saham dan volume perdagangan adalah adanya kenaikan volume 

pedagangan pada hari-hari menjelang pemilihan prediden, seperti yang 

diungkap dalam Kontan pada edisi Juli minggu ke II, yakni : 

 Tabel 1.1. Transaksi di Bursa Masih Sepi 

Tanggal Volume transaksi Nilai transaksi 

7/7/2009 5,1 miliar saham  Rp. 3,55 triliun 

6/7/2009 3,1 miliar saham Rp. 2,98 triliun 

3/7/2009 3,82 miliar saham Rp. 2,5 triliun 

Sumber: Kontan, Minggu II, Juli 2009, hal : 8 

Selain itu, Eforia lancarnya Pemilu Presiden 2009 di Bursa Efek 

Indonesia, Kamis (9/7) siang, sepertinya tergerus oleh tekanan dari sektor 

pertambangan dan perkebunan seiring turunnya harga-harga 

komoditas. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan berlangsung 

fluktuatif. Pasar tampaknya sudah mengantisipasi suksesnya pilpres, pada 

perdagangan Selasa lalu, di mana IHSG melonjak 2,37 persen. 
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IHSG sesi pertama ditutup turun tipis 0,18 persen atau 3,811 poin 

pada 2.079,436. Sektor pertambangan menyeret indeks di jalur negatif. 

Adapun indeks Kompas100 melemah 0,12 persen, kemudian indeks 

LQ45 berkurang 0,32 persen serta Jakarta Islamic Index melorot 1,29 

persen. 

Perdagangan pada sesi ini terdapat 100 saham turun, 65 saham 

naik, dan 59 saham stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp 4,890 triliun 

dari 73.929 kali transaksi dengan volume 5,271 miliar saham. Sementara 

nilai tukar rupiah terhadap dollar AS siang ini masih stabil di bawah level 

10.200. Mata uang RI ini berada di posisi Rp 10.195 per dollar AS 

(Kompas, Kamis, 9 Juli 2009). 

   

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan 

penulis, mengenai pengaruh peristiwa politik dalam negeri terhadap 

reaksi pasar modal Indonesia, maka dapat dirumuskan suatu masalah 

penelitian sebagai berikut : 

“Apakah informasi peristiwa pemilihan presiden RI tahun 2009 

memperngaruhi abnormal return dan volume perdagangan saham 

perusahaan yang terkandung dalam indeks JII di Bursa Efek Indonesia ?” 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Bedasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas 

dapat dirumuskan tujuan penelitian adalah : 

“Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh 

adanya peristiwa pemilihan presiden tahun 2009 terhadap harga saham 

dan volume perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.” 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

 Diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai  reaksi 

pasar modal di Indonesia terhadap suatu peristiwa politik dan 

merupakan pengaplikasian secara nyata untuk pengetahuan yang 

telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan. 

b. Bagi Universitas 

 Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah 

pengetahuan dan pemahaman bagi pihak lain untuk melakukan 

penelitian mengenai reaksi pasar modal Indonesia terhadap suatu 

peristiwa politik di dalam negeri. 

c. Bagi Investor 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan 

strategi investasi yang tepat sehingga dapat mengalokasikan dana 

dengan efisien. 
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