
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pasar modal di Indonesia telah berkembang sangat pesat, dalam 

beberapa tahun terakhir, dimana perkembangan tersebut ditandai dengan 

melonjaknya jumlah saham yang ditransaksikan dan semakin tingginya 

volume perdagangan saham. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasar modal di 

Indonesia merupakan bagian dari instrumen perekonomian, dimana indikasi 

yang dihasilkannya banyak dipicu oleh para peneliti maupun praktisi dalam 

melihat gambaran perekonomian Indonesia. Oleh karena itu komitmen 

pemerintah Indonesia terhadap peran Pasar Modal yang tercermin di dalam 

Undang – undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar 

Modal, menyatakan bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis 

dalam pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi 

dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Seiring dengan 

perkembangan tersebut, kebutuhan akan informasi yang relevan dalam 

pengambilan keputusan investasi di pasar modal juga semakin meningkat. 

Keberhasilan para pelaku pasar modal untuk memperoleh keuntungan 

tidak lepas dari kemampuan mereka untuk menyerap informasi yang ada di 

pasar. Baik informasi yang telah diumumkan maupun yang akan diumumkan, 

serta kecanggihan mereka dalam mengartikan atau mengolah informasi 

tersebut agar dapat membuat keputusan yang tepat. Informasi pasar ini 

berkaitan dengan peristiwa – peristiwa yang akan mempengaruhi aktivitas di 
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pasar modal. Berbagai peristiwa seperti pengumuman yang berhubungan 

dengan laba, pengumuman peramalan oleh manajemen perusahaan, 

pengumuman deviden, pengumuman pendanaan, pengumuman yang 

berhubungan dengan kebijakan pemerintah, pengumuman investasi, 

pengumuman ketenagakerjaan, pengumuman yang berhubungan dengan 

hukum, pengumuman manajemen direksi, pengumuman merger-takeover-

divestiture, serta berbagai pengumuman lainnya (Foster, 1986, h. 377). 

Selain informasi yang berhubungan dengan kondisi internal 

perusahaan terdapat pula variabel lain, yaitu dari eksternal perusahaan, yang 

mempengaruhi sebagian besar perusahaan atau industri, yang tidak dapat 

dicegah dengan melakukan diversifikasi. Dengan kata lain, dengan adanya 

risiko tersebut maka hal tersebut juga akan berimbas pada kondisi pasar modal 

dalam hal ini Bursa Efek Indonesia. Variabel – variabel tersebut antara lain 

pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar valuta asing, tingkat bunga deposito, 

kondisi politik dalam negeri, kenaikan bunga bank sentral Amerika Serikat 

(The Fed), serta factor indeks harga saham internasional (Sasono, 2005). 

Di lingkungan makro kondisi politik di suatu negara sangat 

mempengaruhi investor dalam melakukan investasi, Gejolak kehidupan 

politik, secara langsung maupun tidak langsung, memiliki pengaruh terhadap 

kondisi ekonomi suatu negara. Semakin stabil kondisi politik dan keamanan 

suatu negara serta perkembangan perekonomian yang dinamis maka investor 

akan tertarik menanamkan modalnya termasuk dalam lantai bursa, dan pada 

kondisi tersebut maka secara otomatis harga saham yang terbentuk di lantai 

bursa akan mengalami kenaikan. Sebaliknya jika dalam keadaan politik, 
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keamanan, serta perekonomian dalam negeri suatu negara dalam keadaan 

tidak stabil, maka investor akan keluar dan sebagai akibatnya harga saham 

akan mengalami penurunan.  

Perubahan di dalam lembaga legislatif maupun di dalam lembaga 

eksekutif, sebagai bagian dari peristiwa politik, dapat mempengaruhi kondisi 

ekonomi negara. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi suatu negara akan 

dipengaruhi oleh kebijakan – kebijakan yang ditentukan baik oleh lembaga 

legislatif maupun lembaga eksekutif. Perubahan dalam kedua lembaga 

tersebut terjadi melalui Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden, 

penyusunan kabinet baru serta reshuffle kabinet (Manurung, 2005).  

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 mengakibatkan 

terjadinya krisis multidimensi, kondisi politik dan keamanan dalam negeri 

tidak stabil sehingga sulit untuk bangkit dalam menanggulangi krisis yang 

terjadi. Kondisi pasar modal Indonesia juga terkena imbas dari peristiwa 

tersebut, IHSG yang semula berada pada posisi 637,43 mengalami penurunan 

yang tajam sampai menyentuh level 389,04. Kemudian kondisi pasar modal 

mengalami peningkatan, setelah pemilihan umum tahun 1999 dengan 

terpilihnya KH. Abdurrahman Wahid sebagai presiden, sehingga IHSG 

mampu naik pada level 676,91.  

Namun kondisi itu tidak bertahan lama sejalan dengan kondisi politik 

yang kurang stabil yang kemudian disusul dengan lengsernya KH. 

Abdurrahman Wahid yang kemudian digantikan oleh Megawati 

Soekarnoputri, pada akhir tahun 2000 IHSG berada pada posisi 416,32. 

Dengan adanya sentimen negatif dari berbagai kalangan atas kinerja 
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pemerintahan Megawati Soekarnoputri, sehingga IHGS menurun sampai pada 

posisi 392,03 pada akhir tahun 2001 (Usahawan No. 8, 2002). Melemahnya 

indek harga saham gabungan tersebut disebabkan oleh faktor sentimen negatif 

pelaku pasar dalam menyikapi krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia. 

Hal ini dikarenakan pasar modal adalah suatu instrumen ekonomi yang sangat 

mudah terpengaruh oleh kondisi – kondisi internal dan ekternal baik peristiwa 

ekonomi maupun non ekonomi (Sasono, 2005).  

Pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2009 merupakan 

peristiwa yang sangat berbeda jika dibandingkan peristiwa pemilihan presiden 

yang sebelumnya. Pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2009 

ini kondisi yang akan terjadi sangatlah sulit diprediksi mengingat kandidat 

presiden yang sama kuat. Pada tanggal 26 Mei 2009 kondisi IHSG sempat 

mengalami penurunan 33.39 poin, dari level 1.890,97 menjadi 1.857,59, 

karena penundaan pengumunan calon Presiden dan Wakil Presiden yang resmi 

serta harta kekayaan mereka oleh KPU yang seharusnya diumumkan pada 

tanggal 25 Mei 2009, yang kemudian pelaksanaannya diundur pada tanggal 9 

Juni 2009 berdasarakan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2009.  Pada 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 terdapat 3 calon (Yusuf 

Kalla (JK) – Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Boediono, 

Megawati Soekarnoputri - Prabowo) yang notabene memiliki kubu yang sama 

– sama yakin akan memeperoleh kemenangan mutlak dalam pemilihan umum 

hanya dengan satu kali putaran.  

Dalam hal kebijakan ekonomi yang akan mereka jalankan pun 

mengalami perbedaan yang cukup mendasar, sehingga peristiwa tersebut 
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merupakan peristiwa besar yang mendapat perhatian dan pengamatan dari 

dalam maupun luar negeri. Kebijkan ekonomi yang diusung para capres 

peserta pemilu 2009 ini berbeda satu sama lain. Namun jika digambarkan, 

kebijakan ekonomi SBY – Budiono lebih ke “kanan” dalam hal ini condong 

kepada sistem ekonomi liberal, Megawati – Wiranto ke “kiri” dalam hal ini 

condong kepada sistem sosialis, dan pasangan JK – Wiranto berada di tengah 

– tengah. Dari tiga pasangan capres peserta pemilu 2009 ini, dari sisi visi dan 

misi ekonominya, target – target pasangan JK – Wiranto yang paling realistis. 

Visi dan misi ekonomi JK – Wiranto mengusung ekonomi berkeadilan, 

dengan memperbolehkan investor asing untuk masuk namun untuk 

kepentingan rakyat, yang mengutamakan sektor riil. JK yang selama ini 

menjadi wakil presiden berani menjamin proyek – proyek infrastruktur seperti 

listrik 10.000 megawatt dan juga infrastruktur lain, hal ini jelas akan 

mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pasangan JK – Wiranto mentargetkan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.  

Sementara pasangan SBY – Boediono mengutamakan stabilitas makro 

ekonomi dengan mentargetkan pertumbuhan ekonomi moderat sebesar 7%. 

Dengan adanya kebijakan tersebut maka akan membawa dampak yang positif 

terhadap pasar modal Indonesia. Namun hal itu juga menimbulkan efek 

negatif, sebab dengan stabilitas makro ekonomi yang hanya ditujukan untuk 

para investor asing di pasar modal saja maka SBI asing menjadi tinggi, yang 

berpengaruh negatif pada dunia usaha. Sedangkan pasangan Megawati – 

Prabowo mengusung ekonomi kerakyatan murni dengan target pertumbuhan 

ekonomi optimistis 10%, yang dirasa kurang begitu baik sebab investor 
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kurang leluasa untuk masuk pasar karena kebijakan tersebut condong terhadap 

sosialis (Daniel, 2009).  

 Apabila pemilihan presiden tersebut dapat berjalan dengan lancar, 

aman, dan tidak menimbulkan gejolak sosial politik, maka harapan – harapan 

besar telah dinantikan pelaku pasar. Presiden yang market friendly adalah 

presiden yang mau mendengar suara pelaku usaha. Seperti yang dikemukan 

oleh Mutamimah, Siyamtinah, dan Nurhayatie (1998) bahwa adanya peristiwa 

politik yang mengancam stabilitas negara, seperti pemilihan umum, pergantian 

kepala negara dan berbagai peristiwa politik cenderung mendapat respon 

negatif dari para pelaku pasar. Kemudian Handadari, (2003) menyatakan 

bahwa peristiwa peledakan bom Bali 12 Oktober 2002 mengakibatkan 

sentimen negatif para investor di pasar Bursa Efek Jakarta. 

Pada dasarnya, setiap investor dalam melakukan investasi akan 

berusaha menanamkan modalnya pada saham perusahaan yang mampu 

memberikan return atau keuntungan yang bisa berupa dividen dan atau capital 

gain. Dengan return ini akan tercapai tujuan pokok dari investasi yaitu 

maksimisasi kemakmuran dengan peningkatan kekayaan. Oleh karena itu, 

perusahaan selalu berusaha memberikan informasi atau sinyal tingkat 

pengembalian sebagaimana yang diharapkan investor (return saham) yang 

berupa capital gain dan dividen tersebut. Perusahaan selalu berusaha 

menjadikan sahamnya menjadi menarik bagi investor dengan berbagai 

kebijakan teknis maupun politis.   

Aktas (2006) menyatakan bahwa dalam hipotesis efisiensi pasar, 

semua harga pasar yang terbentuk mencerminkan semua informasi dan 
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ekspektasi yang tersedia, dan oleh karena itu semua informasi baru membetuk 

harga saham yang baru dengan tepat tanpa adanya suatu penundaan. Jogiyanto 

(2003) menyebutkan bahwa bentuk efisiensi pasar dapat ditinjau dari 

ketersediaan informasinya saja atau melalui kecanggihan pelaku pasar dalam 

mengambil keputusan berdasarkan analisa dari informasi yang tersedia. Dalam 

pasar modal yang efisien informasi yang relevan akan memberikan reaksi 

yang cepat terhadap harga saham yang pada akhirnya akan membentuk harga 

sekuritas serta berpengaruh terhadap volume perdagangan saham. Dalam 

kondisi demikian adalah tidak mungkin untuk membuat abnormal return 

dengan menggunakan seperangkat informasi tersebut untuk melakukan 

keputusan jual atau beli saham. Menurut Beaver dalam Jogiyanto (2003), 

harga yang terbentuk pada pasar modal yang efisien tidak akan memberikan 

abnormal return atau excessive return yang besar akan tetapi mengarah 

kepada abnormal return yang mendekati nol (0). Penelitian tentang pengaruh 

informasi terhadap aktivitas perdagangan dan harga saham dapat dilakukan 

melalui suatu penelitian yang dikenal dengan istilah event study. Metode ini 

telah banyak dilakukan oleh para peneliti untuk mengamati perubahan – 

perubahan yang terjadi di pasar modal untuk mengukur tingkat efisiensi pasar 

modal (weak, strong, semi strong). Studi mengenai efisiensi keuangan di 

Indonesia, dengan mengacu pada pengaruh informasi terhadap harga sekuritas, 

sudah banyak dilakukan.  

Indeks pasar maupun saham individu yang bergerak sebagai respon 

terhadap informasi menandakan bahwa setiap peristiwa yang relevan bagi 

suatu keputusan investasi pada dasarnya memiliki kandungan informasi. 
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Husnan (2005) mengatakan apabila pasar modal efisien, maka pengumuman 

suatu informasi maupun peristiwa akan mempunyai dampak pada kegiatan 

perdagangan, variabilitas harga dan tingkat keuntungan serta harga sekuritas. 

Salah satu teori yang dapat digunakan untuk melihat pola pergerakan saham 

individu yang dipengaruhi pasar adalah teori Single Index Model (SIM). Teori 

ini menyatakan bahwa jika pasar membaik maka harga saham-saham 

individual juga meningkat, sebaliknya pasar yang memburuk akan diikuti oleh 

penurunan harga saham-saham individual dan besar-kecilnya perubahan harga 

saham individual tersebut ditentukan oleh nilai beta saham bersangkutan 

(Husnan, 2005). Semakin besar beta suatu saham maka semakin besar pula 

perubahan harganya, sebaliknya bagi saham dengan beta kecil, intensitas 

pergerakan harganya akan kecil. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini 

berusaha mengetahui dampak peristiwa pengumuman hasil pemilu Presiden 

dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2009 - 2014 terhadap aktivitas 

perdagangan saham pada pasar modal Indonesia yang ditunjukkan dengan 

apakah investor bereaksi terhadap pengumuman hasil pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden Republik Indonesia 2009 – 2014 tersebut atau tidak. 

Kemudian akan dilihat pula apakah saham yang memiliki beta besar akan 

memiliki perubahan harga yang besar pula atau tidak sehingga dapat diketahui 

apakah teori Single Index Model terdukung atau tidak.  

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



B. Perumusan Masalah 

1. Apakah para investor mendapatkan abnormal return dengan adanya 

peristiwa pengumuman hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

Republik Indonesia 2009 - 2014? 

2. Apakah terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan antara 

sebelum dan sesudah pengumuman hasil pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden Republik Indonesia 2009 - 2014? 

3. Apakah terdapat perbedaan aktivitas volume perdagangan yang signifikan 

antara sebelum dan sesudah pengumuman hasil pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden Republik Indonesia 2009 - 2014? 

4. Apakah terdapat hubungan antara beta saham dengan abnormal 

returnnya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya investor yang mendapatkan abnormal 

return dengan adanya peristiwa pengumuman hasil pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden Republik Indonesia 2009 - 2014 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan abnormal return yang 

signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman hasil pemilu Presiden 

dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2009 - 2014. 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan aktivitas volume perdagangan 

yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman hasil pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2009 - 2014. 
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4. Untuk mengetahui hubungan antara beta saham dengan abnormal return-

nya (pengujian teori Single Index Model). 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapakan dapat dijadikan sarana untuk mengaplikasikan 

teori yang telah didapat dari kegiatan perkuliahan, khususnya ilmu – ilmu 

tentang keuangan dan investasi sehingga dapat meningkatkan pemahaman 

tentang teori terhadap kondisi yang sesungguhnya. 

2. Bagi Praktisi dan Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pustaka bagi 

praktisi dan akademisi yang ingin mendalami pengerahuan dalam bidang 

keuangan dan pasar modal. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi acuan untuk penelitian – penelitian selanjutnya sehingga hasil 

yang diperoleh lebih baik dan lebih sempurna. 

3. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat, 

sebagai bahan pertimbangan, dalam menentukan strategi investasi yang 

tepat sehingga diperoleh imbal hasil (return) yang maksimal dengan 

tingkat risiko tertentu sesuai dengan karakteristik dan tujuan investasi 

yang diinginkan. Dalam hal ini bagaimana reaksi pasar modal Indonesia 

terhadap peristiwa (event) pengumuman hasil pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden Republik Indonesia 2009 – 2014 pada khususnya dan 

pengumuman kebijakan pemerintah dalam bidang politik pada umumnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

E. Pasar Modal 

a. Pengertian Pasar Modal 

1) Menurut Samsul (2006. Hal. 43), pasar modal adalah tempat atau 

sarana bertemunya antara permintaan dan penawaran atas instrumen 

keuangan jangka panjang, umumnya lebih dari satu tahun.  

2) Menurut Tandelilin (2001), pasar modal adalah pertemuan antara 

pihak yang meiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan 

dana dengan cara memperjual belikan sekuritas. Dengan demikian 

pasar modal juga dapat diartikan sebagai pasar untuk memperjual 

belikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun, 

seperti saham dan obligasi. Sedangkan tempat dimana terjadinya jual 

beli sekuritas disebut dengan bursa efek. Oleh karena itu bursa efek 

merupakan arti dari pasar modal secara fisik. 

3) Menurut Husnan (1996. Hal. 3) pasar modal didefinisikan sebagai 

pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka 

panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk hutang ataupun 

modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public 

authorities, maupun perusahaan swasta. 

4) Menurut Undang – undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal 

dinyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan 

dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik 
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yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan 

profesi yang berkaitan dengan efek. 

 

F. Efisiensi Pasar 

a. Pengertian Efisiensi Pasar 

Efisiensi pasar didefinisikan oleh Beaver (1989) dalam 

Jogiyanto (2003) sebagai hubungan antara harga – harga sekuritas 

dengan informasi. Efisiensi pasar modal menunjukkan seberapa cepat 

pasar bereaksi terhadap suatu informasi untuk mencapai harga 

keseimbangan yang baru. Apabila pasar bereaksi dengan cepat dan 

akurat untuk mencapai harga keseimbangan yang baru yang 

sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, maka kondisi 

pasar ini disebut dengan pasar yang efisien.  

b. Bentuk – bentuk Efisiensi Pasar. 

Bentuk efisiensi pasar dapat ditinjau dari segi ketersediaan 

informasi dan juga dari segi kecanggihan pelaku pasar dalam 

pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi yang 

tersedia. Pasar efisien yang ditinjau dari informasi saja disebut dengan 

efisiensi pasar secara informasi (informationally efficient market). 

Sedangkan pasar efisien yang ditinjau  dari sudut kecanggihan pelaku 

pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang 

tersedia disebut dengan efisiensi pasar secara keputusan (decisionally 

efficient market). Kunci utama untuk mengukur pasar yang efisien 
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adalah hubungan antara harga sekuritas dengan informasi (Jogiyanto, 

2003).   

Fama (1970) dalam Jogiyanto (2000) menyajikan tiga macam 

bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk 

dari informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi sekarang yang 

sedang dipublikasikan, dan informasi privat, sebagai berikut: 

1) Efisiensi Pasar Bentuk Lemah (weak form). 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah apabila harga – harga 

dari sekuritas tercermin secara penuh (fully reflect) informasi masa 

lalu. Informasi masa lalu ini merupakan informasi yang sudah 

terjadi. Efisiensi pasar dalam bentuk ini berkaitan dengan random 

walk theory yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak 

berhubungan dengan nilai sekarang. Jika pasar dalam bentuk 

efisiensi lemah, maka nilai – nilai masa lalu tidak dapat 

dipergunakan untuk memprediksi harga sekarang. Ini berarti bahwa 

untuk pasar yang memiliki efisiensi dalam bentuk lemah, investor 

tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan 

keuntungan yang tidak normal. 

2) Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat (semi strong form). 

Pasar dikatakan efisien setengah kuat apabila harga – harga 

sekuritas secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua 

informasi yang dipublikasikan (all publicy available information) 

termasuk informasi yang berada di laporan – laporan keuangan 

perusahaan emiten. Jika pasar efisien dalam bentuk setengah kuat, 
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maka tidak ada investor atau grup dari investor yang dapat 

menggunakan informasi yang dipublikasikan untuk mendapatkan 

keuntungan tidak normal dalam jangka waktu yang lama.  

3) Efisiensi Pasar Bentuk Kuat (strong form). 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat apabila harga – harga 

sekuritas secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua 

informasi yang tersedia termasuk informasi yang privat. Jika pasar 

efisien dalam bentuk ini, maka tidak ada individual investor 

ataupun grup dari investor yang mendapatkan keuntungan tidak 

normal karena memperoleh informasi privat. 

Sedangkan dalam efisiensi pasar secara keputusan (decisionally 

efficient market) informasi yang diperoleh harus diolah lebih lanjut, 

karena ketersediaan informasi saja tidak menjamin pasar akan efisien. 

Untuk dapat mengolah informasi dengan benar maka pelaku pasar 

harus canggih (sophisticated), harus dapat menginterpretasikan 

informasi sebagai good atau bad news dengan tepat. 

 

G. Event Study 

Event study diartikan sebagai mempelajari pengaruh suatu 

peristiwa terhadap harga saham di pasar, baik pada saat peristiwa itu 

terjadi maupun beberapa saat setelah peristiwa itu terjadi (Samsul, 2006, h. 

273). Menurut Peterson (1989) dalam Poncowati (2005), event study 

adalah suatu pengamatan mengenai pergerakan saham saham di pasar 

modal untuk mengetahui apakah ada abnormal return atau excess return 
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earned yang diperoleh pemegang saham dari adanya peristiwa tertentu, 

seperti pengumuman laba, pengumuman merger, dan lain - lain. 

Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa event study adalah 

penyelidikan empiris terhadap hubungan antara harga – harga sekuritas 

dengan kejadian – kejadian ekonomi. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa event 

study dapat dipergunakan untuk melihat reaksi para investor di pasar 

modal (dengan pergerakan harga saham) terhadap suatu peristiwa tertentu. 

Sejalan dengan hal tersebut, event study juga dapat dipergunakan untuk 

menguji hipotesis pasar efisien pada bentuk setengah kuat, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Fama (1969) dalam Poncowati (2005), 

yang kemudian diikuti oleh berbagai peneliti pasar modal lainnya. 

Menurut Jogiyanto (2003), apabila pengumuman mengandung 

informasi (information content), maka diharapkan pasar akan bereaksi 

pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar 

ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas yang 

bersangkutan. Reaksi ini diukur dengan menggunakan return sebagai 

perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. Jika 

menggunakan abnormal return, maka dapat dikatakan bahwa suatu 

pengumuman yang mempunyai kandungan informasi akan memberikan 

abormal return kepada pasar dan begitu pula sebaliknya. 
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H. Indeks Harga Saham 

Indeks harga saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

indeks harga saham individu dan indeks harga saham gabungan (IHSG) di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Di mana menurut buku panduan BEI 

dinyatakan bahwa indeks – indeks di BEI adalah indeks rata – rata 

tertimabng dari nilai pasar (market value weighted average price index).  

Dengan dasar perhitungannya adalah: 

 

Di mana:  

Nilai Pasar = Jumlah Saham hari ini x harga saham hari ini 

(kapitalisasi pasar) 

Nilai Dasar = Jumlah saham pada hari dasar x harga saham pada 

hari dasar 

Jumlah Semua Saham = Jumlah saham yang beredar/diterbitkan 

atau issued oleh emiten, kecuali untuk beberapa 

emiten yang belum company listing atau belum 

terdaftar. 

 

Dari rumus di atas dapat dinyatakan bahwa sebenarnya indeks 

harga saham juga merefleksikan kondisi harga saham tersebut. Jika indeks 

tersebut merupakan harga saham individu, berarti indeks tersebut 

merefleksikan kondisi harga tersebut dibandingkan dengan kondisinya 

pada tahun dasar. 
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I. Return Saham 

Return saham merupakan selisih harga saham pada hari ke-t dengan 

harga saham hari ke t-1. Jika selisih harga ini positif berarti investor 

mendapatkan keuntungan (capital gain), sebaliknya jika selisih harga ini 

negatif maka investor mendapatkan kerugian dari harga saham (capital 

loss).  

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah 

keuntungan di masa datang. Seorang investor membeli sejumlah saham 

saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga 

saham ataupun sejumlah dividen di masa yang akan datang, sebagai 

imbalan atas waktu dan risiko yang terkait dengan investasi tersebut. 

Menurut Tandelilin (2001), tujuan investor dalam berinvestasi adalah 

memaksimalkan return, tanpa melupakan faktor risiko investasi yang 

harus dicapainya. Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi 

investor berinvestasi dan juga merupakan keberanian investor 

menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya.  

Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return 

ekspektasi yang belum terjadi yang diharapkan akan terjadi di masa 

mendatang (Jogiyanto, 2000). Return realisasi merupakan return yang 

telah terjadi. Return realisasi dihitung berdasarkan data historis. Return 

realisasi penting, karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja 

perusahaan. Return history ini juga berguna sebagai dasar penentuan 

return ekspektasi dan risiko di masa datang. Return ekspektasi adalah 
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return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. 

Berbeda dengan return realisasi yang sifatnya sudah terjadi, return 

ekspektasi sifatnya belum terjadi.  

Menurut Jogiyanto (2003) salah satu cara pengukuran return 

realisasi adalah return total (total return). Return total merupakan return 

keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. Return total 

terdiri dari capital gain (loss) dan yield sebagai berikut: 

 
Return = Capital gain (loss) + Yield 
 
  
Menurut Tandelilin (2001), capital gain (loss) merupakan kenaikan 

(penurunan) harga suatu surat berharga (bisa saham maupun surat utang 

jangka panjang), yang bisa memberikan keuntungan (kerugian) bagi 

investor, dengan kata lain, capital gain (loss) bisa juga diartikan sebagai 

perubahan harga saham. Yield merupakan persentase penerimaan kas 

periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu investasi. 

Untuk saham, yield adalah persentase dividen terhadap harga saham 

periode sebelumnya, dengan demikian Menurut Jogiyanto (2003), return 

total dapat juga dinyatakan sebagai berikut :  

 

 

 

Dimana :  

R = Return total  

Pt  = Harga saham pada sekarang  
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Pt-
1  

= Harga saham periode lalu  

Dt  = Dividen per lembar saham yang dibayarkan pada periode 

sekarang  

Dengan demikian jika preferensi investor dalam investasi hanya 

berorientasi untuk mendapatkan capital gain, maka ia hanya akan 

mengharapkan memperoleh return saham yang berupa selisih harga beli 

dan harga jual saham. Model yang umum digunakan untuk menghitung 

return saham seperti dalam Jogiyanto (2003) adalah sebagai berikut:  

 

 

Di mana:  

Rs  = Return Saham  

Pt  = Harga saham pada sekarang  

Pt-
1  

= Harga saham periode lalu  

Sedangkan expected return adalah return yang diharapkan akan diperoleh 

oleh investor di masa yang akan datang. Return ini juga dapat disebut 

sebagai capital gain (loss) yang dapat diperoleh dengan rumus: 

 

(model OLS/Ordinary Least Square) 

 

J. Abnormal Return 

Merupakan selisih antara actual return dan expected return. Dalam 

penelitian ini untuk menghitung expected return didasarkan pada return 

pasar (market – adjusted model), yakni menganggap bahwa penduga 
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terbaik mengestimasi return sekuritas adalah return indeks pasar saat 

tersebut. Perhitungan abnormal return ini sesuai dengan asumsi sejumlah 

peneliti yang menyatakan bahwa return saham – saham individu equal 

dengan pasar agregat. Asumsi ini dengan mengurangkan return pasar dari 

return saham individu untuk menghasilkan abnormal return. 

 

K. Trading Volume Activity 

Dalam pasar modal terdapat berbagai macam informasi yang dapat 

mempengaruhi situasi di dalamnya. Reaksi pasar modal terhadap suatu 

informasi dapat dilihat dengan menggunakan pendekatan Trading Volume 

Activity. Denny Suntoro dan Imam Subekti (2003) menyatakan TVA 

merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk melihat reaksi 

pasar modal terhadap suatu informasi melalui parameter pergerakan 

aktivitas volume perdagangan di pasar modal.  

Trading Volume Activity atau aktivitas volume perdagangan 

merupakan salah satu ukuran yang dipakai untuk mengetahui investor 

secara individual dalam menilai apakah pengumuman hasil pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden 2009-2014 memiliki kandungan informasi 

atau tidak. Tindakan jual beli diluar batas normal ini akan tercermin dalam 

rata – rata TVA  saat pengumuman dan rata – rata diluar pegumuman yang 

berbeda secara signifikan. 

 Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan aktivitas volume 

perdagangan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman 

hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009-2014, maka digunakan 
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kegiatan perdagangan saham melalui indikator aktivitas volume 

perdagangan (Trading Volume Activity atau TVA) yang dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

L. Model Indeks Tunggal (Single Index Model) 

Teori ini menyatakan bahwa jika pasar membaik maka harga 

saham-saham individual juga meningkat, sebaliknya pasar yang 

memburuk akan diikuti oleh penurunan harga saham-saham individual dan 

besar-kecilnya perubahan harga saham individual tersebut ditentukan oleh 

nilai beta saham bersangkutan (Husnan, 2005). 

Hubungan Return dan Beta Saham 

Selain diukur dengan standar deviasi, risiko suatu investasi juga 

sering diukur dengan tolak ukur beta saham. Beta saham individual 

menunjukkan seberapa besar atau kecil tingkat perubahan return saham 

dibandingkan dengan return pasar. Apabila beta suatu saham lebih kecil 

daripada 1, maka gejolak harga saham bersangkutan lebih lemah atau lebih 

rendah daripada gejolak indeks pasar. Apabila beta suatu saham sama 

dengan 1, maka gejolak harga saham yang besangkutan sama dengan 

gejolak indeks pasar. 

 

M. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh 

suatu peristiwa tertentu, baik itu dalam bidang ekonomi maupun non 
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ekonomi, terhadap pasar modal (event study) telah banyak dilakukan oleh 

peneliti. Hasil penelitian mengenai hal tersebut memberikan kesimpulan 

yang beragam. 

Miller dan Rock dalam Loko (2001) memprediksi adanya reaksi 

harga saham yang negatif pada pengumuman pengeluaran ekuitas baru 

karena hal tersebut dianggap sebagai pengeluaran informasi negatif yang 

berkaitan dengan cash flow perusahaan di masa depan. Pengumuman 

kebutuhan dana baru yang tidak diantisipasi membuat pelaku pasar 

menurunkan perkiraanya terhadap prospek earnig perusahaan, sehingga 

menimbulkan pengaruh negatif pada harga saham. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Tsangarakis dalam Poncowati (2005), yang 

menggunakan regresi cross – sectional, membuktikan adanya hubungan 

positif yang signifikan antara abnormal return saham pada saat 

pengumuman right issue. Dari penelitian tersebut Tsangarakis (1996) 

menyimpulkan bahwa pengumuman right issue diterima oleh pasar 

sebagai suatu good news berkaitan dengan kesempatan investasi 

perusahaan di masa depan. 

Asri (1996), dalam penelitiannya yang berjudul US Multinational’s 

Stock Price Reaction to Host Country’s Govermental Change: The Case of 

Minister Takesita’s Resignation menyatakan bahwa peristiwa politik 

pengunduran diri Perdana Menteri Jepang, Noburu Takesita, 

mempengaruhi pergerakan harga saham emiten AS di New York Stock 

Exchange yang memiliki cabang di Jepang. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa terdapat abnormal return yang signifikan selama periode peristiwa, 
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yaitu pada beberapa hari sebelum dan pada hari kedua serta ketujuh 

setelah event date. 

Dahlius (1998) dalam Sasono menyatakan bahwa Bursa Efek 

Jakarta membutuhkan waktu dua puluh tujuh hari untuk meyerap secara 

sempurna informasi politik yang muncul dan pelaku pasar bereaksi 

berlebihan terhadap informasi politik yang mucul atau dapat dikatakan 

overreaction, serta terbukti bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara standar deviasi koefisien penyesuaian harga dengan interval waktu 

return. Hal ini dimungkinkan karena BEJ setelah terjadi overreaction 

diikuti dengan keterlambatan penyerapan informasi, sehingga tidak ada 

pola tertentu. Sedangkan Lestari (2002) dalam penelitiannya yang berjudul 

”Asosiasi antara Pengumuman Kabinet Baru Tanggal 23 Agustus 2000 

dengan Stock Price dan Trading Volume Activity di PT Bursa Efek 

Jakarta menyatakan bahwa secara statistik abnormal return yang terjadi 

selama 10 hari dalan window periode menunjukkan tidak signifikan. 

Sedangakan jika dilihat dari trading volume activity-nya menunjukkan 

korelasi yang signifikan antara pengumuman kabinet baru tersebut. 

Sasono (2005), meneliti bagaimana reaksi harga saham di Bursa 

Efek Jakarta dengan adanya peristiwa pemilihan presiden tahun 2004. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata – rata abnormal return setelah 

peristiwa menunjukkan hasil yang positif sehingga terbukti adanya 

abnormal return yang diperolah para investor setelah adanya peristiwa 

pemilihan presiden 2004. 
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Manurung (2005), melakukan penelitian mengenai pengaruh 

peristiwa politik (pengumuman hasil pemilu legislatif, pengumuman hasil 

pemilihan presiden, pengumuman susunan kabinet, reshuffle kabinet) 

terhadap sektor – sektor industri di Bursa Efek Jakarta. Dalam studi 

tersebut ditemukan bahwa pola pergerakan abnormal return pada setiap  

sektor di BEJ relatif sama pada peristiwa tersebut. Abnormal return yang 

signifikan yang terdapat selama window periode dapat diartikan secara 

statistik terbukti bahwa sektor – sektor di Bursa Efek Jakarta memberikan 

reaksi terhadap peristiwa pengumuman hasil pemilu legislatif selama masa 

windows periode. Abnormal return yang signifikan negatif yang terjadi 

pada hari ke-3 sebelum event date merupakan reaksi atas kekecewaan 

investor karena Komisi Pemilihan Umum gagal untuk memenuhi 

jadwalnya untuk memngumumkan hasil pemilu. Sementara itu sentimen 

negatif pasar masih tetap terjadi pada hari ke-3 setelah event date dengan 

abnormal return yang negitif signifikan pula. Namun pasar memberikan 

reaksi yang berlebih (overreaction) terhadap informasi sehingga return 

saham rebound pada hari – hari berikutnya, hal ini dibuktikan dari nilai 

abnormal return saham yang positif pada hari – hari berikutnya. 
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N. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu pengumuman 

hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden RI 2009 – 2014 

sebagai variabel independent dan reaksi investor seabagai variabel 

dependent. Reaksi Investor itu sendiri diproksikan dengan menggunakan 

dua hal yaitu abnormal return dan trading volume activity.  

Dengan adanya peristiwa pengumuman hasil pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden pada tanggal 25 Juli 2009 diharapkan akan terdapat 

abnormal return yang berbeda antara sebelum dan sesudah peristiwa 

tersebut, yang berarti peristiwa tersebut memiliki kandungan informasi. 

Keputusan investor untuk melakukan investasi atau tidak sangat 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan makro, salah satunya adalah kondisi 

politik suatu negara.  

Pemilu merupakan peristiwa yang sangat berdampak terhadap 

kondisi politik di suatu negara, baik itu dampak positif atau negatif yang 

Gambar 2.1 
Kerangka Penelitian 

Pengumuman 
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden Republik Indonesia 

2009 - 2014 

Single Index 
Model 

Reaksi Investor 
(Harga Saham) 

- Abnormal Return 
- Trading Volume Activity 
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berpengaruh pula pada pasar modal. Pelaksanaan pemilu yang lancar dan 

aman, serta pengumuman hasil pemilu yang tidak diwarnai kericuhan serta 

sesuai dengan harapan pasar akan memberikan sinyal positif bagi para 

investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Dengan adanya 

pengumuman hasil pemilu yang aman tersebut maka diharapkan investor 

mendapatkan abnormal return atas pengumuman tersebut. Apabila terjadi 

abnormal return yang negatif maka hal tersebut memberikan sinyal bagi 

para investor untuk menjual sahamnya, dan sebaliknya jika menunjukkan 

abnormal return positif maka para investor dapat melakukan pembelian 

saham.  

Dengan adanya peristiwa pengumuman hasil pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden tanggal 25 juli 2009 tersebut apabila terdapat perbedaan 

rata – rata abnormal return sebelum dan sesudah, maka diharapkan para 

investor memperoleh rata – rata abnormal return yang lebih tinggi pada 

periode setelah peristiwa daripada sebelum pengumuman hasil pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden tersebut.  

Selain itu diharapkan pula terdapat perbedaan volume perdagangan 

sebelum dan sesudah pengumuman hasil pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden. Apabila terjadi peningkatan volume perdagangan akibat 

peningkatan permintaan maka dapat diartikan bahwa pengumuman hasil 

pemilu yang merupakan salah satu peristiwa politik yang positif dimata 

investor. Sebaliknya jika peningkatannya karena penjualan saham maka 

event tersebut dianggap sebagai bad news dan dianggap sebagai sinyal 

negatif bagi prospek berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Salah satu teori yang dapat digunakan untuk melihat pola 

pergerakan saham individu yang dipengaruhi pasar adalah teori Single 

Index Model (SIM). Teori ini menyatakan bahwa jika return pasar 

mengalami kenaikan maka return saham individual juga akan meningkat, 

sebaliknya pasar yang mengalami penurunan maka akan diikuti oleh 

penurunan harga saham-saham individual. Dengan menguji hubungan 

antara beta dan abnormal returnnya maka dapat diketahui teori tersebut 

terdukung atau tidak. 

 

O. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

Hipotesis 1 : Investor mendapatkan abnormal return dengan adanya 

peristiwa pengumuman hasil pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden Republik Indonesia 2009 - 2014   

Hipotesis 2 : Terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan 

antara sebelum dan sesudah pengumuman hasil pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2009 - 

2014. 

Hipotesis 3 : Terdapat perbedaan trading volume activuty yang 

signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman hasil 

pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 

2009 - 2014. 

Hipotesis 4 : Terdapat hubungan antara beta (β) saham dengan  

abnormal return-nya. 
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B A B   III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dikategorikan ke dalam pengujian hipotesis 

(hypothesis testing). Studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis 

merupakan studi yang menjelaskan sifat hubungan tertentu, atau 

menentukan perbedaan antarkelompok atau kebebasan (independensi) dua 

atau lebih faktor dalam suatu situasi (Sekaran, 2006). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan abnormal return 

dan aktivitas volume perdagangan yang signifikan antara sebelum dan 

sesudah pengumuman hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik 

Indonesia 2009-2014 serta ingin menguji teori Single Index Model (SIM). 

Teori ini menyatakan bahwa jika return pasar mengalami kenaikan maka 

return saham individual juga akan meningkat, sebaliknya pasar yang 

mengalami penurunan maka akan diikuti oleh penurunan harga saham-

saham individual. Dengan menguji hubungan antara beta dan abnormal 

returnnya maka dapat diketahui teori tersebut terdukung atau tidak. 

 

2. Dimensi Waktu Penelitian 

Dilihat dari dimensi waktunya, penelitian ini adalah penelitian panel 

data atau pooled data. Penelitian panel data merupakan gabungan dari 

penelitian cross-sectional dan time series. Cross-sectional dilakukan dengan 
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data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, 

mingguan, atau bulanan, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian, 

sedangkan penelitian time series melibatkan urutan waktu (Jogiyanto, 2007). 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh merupakan harga saham harian 

perusahaan yang masuk dalam list LQ45 selama periode Pebruari 2009 – Juli 

2009 dan periode Agustus 2009 – Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Bursa 

Efek Indonesia.  

 

3. Situasi (setting) Penelitian 

Berdasarkan setting-nya, penelitian ini melibatkan lingkungan non 

contrived setting, yaitu lingkungan riil atau field setting (Jogiyanto, 2007).  

 

4. Unit Analisis 

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan 

selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran, 2006). Unit analisis dalam 

penelitian ini adalah para investor di pasar modal, harga saham individu 

perusahaan dan harga saham gabungan (IHSG) merupakan indikator dari 

reaksi para investor tersebut.  

 

5. Peristiwa yang Diteliti 

Penelitian mengenai reaksi investor di Bursa Efek Indonesia 

terhadap pengumuman hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 

Republik Indonesia 2009 – 2014 merupakan penilitian event study. Event 

study merupakan suatu pengamatan mengenai pergerakan harga saham di 
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pasar modal untuk mengetahui apakah terdapat abnormal return yang 

diperoleh para investor akibat dari suatu peristiwa tertentu, dalam hal ini 

pengumuman hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik 

Indonesia 2009 – 2014. 

Kriteria utama pemilihan peristiwa yang diteliti adalah peristiwa 

tersebut merupakan peristiwa politik dalam negeri yang diduga berpengaruh 

terhadap perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Peristiwa tersebut adalah 

peristiwa politik yang menjadi pusat perhatian nasional bahkan dunia 

internasional. Selain itu peristiwa pengumuman hasil pemilihan umum 

Presiden dan Wakil Presiden merupakan akhir dari serangkaian pemilu tahun 

2009 yang diselenggarakan di Indonesia, dimana Presiden dan Wakil 

Presiden terpilih akan menjadi penentu kebijakan pemerintahan Indonesia 

dan sekaligus bagi arah perekonomian bangsa Indonesia. 

 

6. Periode Pengamatan  

Periode waktu pengamatan yang digunakan dalam peniltian ini 

adalah 140 hari bursa yang terdiri dari 2 periode, yakni periode estimasi 

(estimate periode) dan peristiwa sebelum dan sesudah peristiwa (window 

periode). Periode estimasi itu sendiri adalah 120 hari bursa yang dimulai 

pada tanggal 14 Januari 2009 sampai dengan tanggal 9 Juli 2009. Kemudian 

untuk window periode meliputi 10 hari sebelum tanggal peristiwa, yaitu 

tanggal 10 Juli 2009 sampai dengan 24 Juli 2009 dan 10 hari sesudah 

tanggal peristiwa, yaitu tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan tanggal 7 

Agustus 2009. Event date pengumuman hasil pemilu Presiden dan Wakil 
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Presiden Republik Indonesia 2009 – 2014 pada tanggal 25 Juli 2009 tidak 

digunakan dalam perhitungan karena pada hari tersebut bertepatan dengan 

hari sabtu, dimana Bursa Efek Indonesia libur. 

 

 

 

 

Gambar 3.1 
Periode Pengamatan Penelitian 

 

B. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi menunjuk pada sekelompok orang, kejadian, atau segala 

sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Sekaran, 2006). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang listed di BEI. Jumlah 

emiten yang tercatat di BEI hingga Agustus 2009 adalah sebanyak 399 

perusahaan. 

 

b. Sampel 

Penelitian ini menggunakan sampel secara nonrandom dengan 

metode pengambilan sampel bertujuan (purposive judgment sampling), 

yaitu pengambilan sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu 

(Jogiyanto, 2007). Tujuan dari metode ini adalah agar ukuran sampel yang 

diambil dapat mewakili seluruh populasi.  
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Sampel dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang listed 

dalam perusahaan LQ45 selama periode Pebruari 2009 – Juli 2009 dan 

periode Agustus 2009 – Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Bursa Efek 

Indonesia. Perusahaan LQ45 merupakan perusahaan yang saham – 

sahamnya memenuhi kriteria likuid dan mempunyai kapitalisasi pasar 

sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia.  

Penetapan sampel didasarkan pada perusahaan yang terus menerus 

masuk dalam LQ45 selama periode pengamatan, sehingga dalam 

penelitian ini diperoleh 37 perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut. 

Metode penentuan kriteria sampel tersebut dapat dilihat pada table 3.1 

dibawah. 

 

 

 

Tabel III.1 Kriteria Pemilihan Sampel 

 

 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini varibel yang diteliti adalah reaksi investor 

(sebagai variabel dependent), sedangkan variabel independent dalam 

penelitian ini adalah pengumuman hasil pemilihan umum Presiden dan 

Wakil Presiden RI 2009 – 2014. Variabel dependent (reaksi investor) 

tersebut diproksikan dengan dua hal, yaitu abnormal return dan trading 
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volume activity. Menurut Jogiyanto (2000:415) abnormal return 

merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap 

return normal atau return yang diharapakan (expected return). Dengan 

demikian abnormal return adalah selisih dari return sesungguhnya denga 

return yang diharapkan. Return sesungguhnya merupakan return yang 

terjadi pada periode tertentu yang merupakan selisih harga sekarang 

terhadap harga pada periode sebelumnya. Sedangkan return yang 

diharapakan merupakan retun yang diestimasi. Proksi yang kedua 

penelitian ini adalah aktivitas volume perdagangan (Trading Volume 

Activity). Aktivitas volume perdagangan merupakan suatu instrumen yang 

dapat digunakan untuk melihat reaksi investor di pasar modal terhadap 

informasi melalui parameter pergerakan aktivitas volume perdagangan di 

pasar. Ditinjau dari fungsi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

aktivitas volume perdagangan merupakan variasi dari event study yang 

mencerminkan keputusan investasi para investor. 

 

2. Definisi Operasional  

Definisi operasional dan pengukuran variabel ini didasarkan agar 

tidak terjadi perbedaan persepsi dari tiap variabel yang akan diuji, 

sehingga penjabaran definisi dan pengukuran dari tiap variabel perlu untuk 

dilakukan. 

a. Abnormal Return 

Dalam menghitung abnormal return digunakan Market Model, yakni 

model perhitungan yang didasarkan pada pengamatan bahwa harga 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar 

(Jogiyanto, 2003), dengan windows period (periode peristiwa) selama 

20 hari (10 hari sebelum dan sesudah tanggal pengumuman hasil 

pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2009 - 2014) dan estimation 

period selama 120 hari. Langkah-langkah untuk menghitung abnormal 

return dengan market model adalah sebagai berikut : 

a. Menghitung return saham individu di sekitar tanggal pengumuman 

hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009-2014. 

R ti , =
1,

1,,

-

--

ti

titi

p

pp
 

Dimana :  

R ti , = Return individu saham i pada periode t 

P ti , = Harga saham i pada periode t 

P 1, -ti = Harga saham i pada periode t-1 

b. Menghitung return pasar di sekitar tanggal pengumuman hasil 

pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2009 – 2014 

R tm , = 
1,

1,,

-

--

ti

titIi

IHSG

IHSGIHSG
 

Dimana : 

R tm ,       = Return pasar pada periode t 

IHSG t   = Indeks Harga Saham Gabungan pada periode t 

IHSG 1-t = Indeks Harga Saham Gabungan pada periode t-1 
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c. Menghitung a dan b dengan market model, yaitu dengan 

menggunakan rumus persamaan regresi antara return saham 

dengan return pasar : 

R ji , = a I + b I . R MJ + e IJ  

Dimana : 

R ji , = Return realisasi saham i pada periode estimasi j 

a I  = Intercept untuk saham i 

b I  = Koefisien slope yang merupakan beta dari saham i 

R Mj = Return indeks pasar pada periode estimasi j 

e IJ = Kesalahan residu saham i pada periode estimasi j 

d. Menghitung return ekspektasi pada periode jendela (windows 

periode) dengan menggunakan alpha dan beta yang diperoleh dari 

hasil regresi antara return saham dengan return pasar. Rumus yang 

digunakan adalah : 

mti RRE .)( 1, ba +=  

e. Menghitung besarnya abnormal return (AR) dengan mengurangkan 

return realisasi dengan return ekspektasi dengan rumus : 

AR ti , = R ti , - E(R ti , ) 

f. Menghitung rata-rata abnormal return yang merupakan rata-rata 

return tidak normal pada periode peristiwa. Rumus yang 

digunakan: 
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AAR = 
n

AR
t

t
tiå

+=

-=

10

10
,

 

Dimana : 

AAR = Rata-rata abnormal return pada hari ke-t 

AR ti , = Abnormal return saham i pada hari ke-t 

g. Menghitung cumulative abnormal return (CAR) masing – masing 

saham dan cumulative average abnormal return (CAAR) seluruh 

sampel untuk window periode diseputar tanggal pengumuman. 

Rumus yang digunakan: 

 

 

 

Dimana : 

 = Rata – rata abnormal return dari seluruh sampel pada hari 

ke t, yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

  

 

 

b. Trading Volume Activity 

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan aktivitas volume 

perdagangan yang signifikan antara sebelum dan sesudah 

pengumuman hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2009 - 

2014, maka digunakan digunakan kegiatan perdagangan saham melalui 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



indikator aktivitas volume perdagangan (Trading Volume Activity atau 

TVA) yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

 

 

D. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk 

mendapatkan data sekunder, teknik pengumpulan data yang dapat digunakan 

adalah teknik pengumpulan data dari basis data, teknik pengumpulan data 

seperti ini dikenal dengan strategi arsip/archival (Jogiyanto, 2007). Adapun 

data dan sumber data yang dipergunakan adalah sebagai berikut: 

1. Data tanggal pengumuman hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil 

Presiden Republik Indonesia 2009 -2014 diperoleh dari 

http://mediacenter.kpu.go.id/ 

2. Data perusahaan yang masuk dalam list LQ 45 selama periode Pebruari 

2009 – Juli 2009 dan periode Agustus 2009 – Januari 2010 yang 

dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia diperoleh dari 

http://www.idx.co.id/ 

3. Data harga saham harian perusahaan LQ45 dan IHSG  diperoleh dari 

http://finance.yahoo.com/ dan http://www.duniainvestasi.com/ 

4. Data volume trading activity LQ45 dan IHSG  diperoleh berasal dari 

http://finance.yahoo.com/ , http://www.duniainvestasi.com/, idx fact book 

2009, dan http://investing.businessweek.com/ 
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E. Metode Analisis Data 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat kenormalan distribusi 

data variabel sehingga diketahui alat analisis apa yang akan digunakan 

dalam pengujian, apakah akan menggunakan uji parametrik ataukah non-

parametrik. Alat uji normalitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

uji Kolmogorov-Smirnov. Kriteria yang digunakan adalah pengujian dua 

sisi (two-tailed test) yaitu membandingkan p-value yang diperoleh dengan 

taraf signifikansi yang telah ditentukan (5%). Apabila p-value > 0,05 maka 

data tersebut bisa dikatakan telah terdistribusi dengan normal. p-value < 

0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. 

2. Uji Beda Rata – rata 

Berdasarkan Santoso (2003:118) Alat uji beda yang akan 

digunakan tergantung dalam hasil uji normalitas data. Apabila data 

normal, teknik uji beda rata – rata tersebut dilakukan dengan 

menggunakan parametric test: paired – sample t test. Akan tetapi jika data 

tersebut terdistribusi tidak normal, maka digunakan nonparametric test: 

wilcoxon matched pairs signed rank test. Semua program uji statistik 

tersebut terdapat dalam paket software SPSS 15. Data yang diuji adalah 

data rata – rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa untuk 

hipotesis kedua, dan data rata – rata TVA sebelum dan sesudah peristiwa 

untuk hipotesis ketiga. 
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3. Teknik Pengujian Hipotesis 

a. Pengujian Hipotesis Pertama 

Pengujian hipotesis satu dilakukan untuk melihat apakah para investor 

memperoleh abnormal return atas peristiwa pengumuman tersebut 

(yang diproksikan dengan rata – rata abnormal returm yang ada di 

periode peristiwa), dengan menggunakan metode event study yang 

menganalisis reaksi para investor terhadap informasi melalui 

parameter abnormal return yang diterima para investor (Jogiyanto, 

2000). Signifikansi yang dimaksud adalah bahwa rata – rata abnormal 

return secara statistik tidak sama dengan nol. Kemudian akan 

dilakukan uji t untuk menguji hipotesis ini dengan taraf signifikansi 

5% atau α = 0,05. 

 1Ho = abnormal return di periode peristiwa secara signifikan sama 

dengan nol. 

      1Ha = abnormal return di periode peristiwa secara signifikan tidak 

sama dengan nol. 

Dengan kriteria pengujian, 1Ho
 
diterima jika t table > t hitung atau 

apabila tingkat signifikansi > 0,05 dan 1Ha
 
ditolak jika t table < t 

hitung atau apabila tingkat signifikansi < 0,05. Pengujian statistik ini 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: 

1) Berdasarkan deviasi standar return – return selama periode 

estimasi dengan menghitung nilai standar berdasarkan nilai rata – 

rata returnnya. 
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2) Berdasarkan deviasi standar return – return selama periode 

estimasi dengan menghitung nilai standar berdasarkan nilai 

prediksi returnnya. 

3) Berdasarkan deviasi standar return – return hari ke – t secara cross 

– section selama periode peristiwa. 

Karena perhitungan expected return menggunakan metode market 

model maka dipergunakan cara yang pertama, yaitu dengan melakukan 

pengujian statistic berdasarkan deviasi standar return – return selama 

periode estimasi dengan menghitung nilai standar berdasarkan nilai 

rata – rata returnnya. Langkah – langkah yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1) Menghitung nilai standart deviation 

Nilai deviasi standar dihitung untuk masing – masing sekuritas 

menggunakan nilai – nilai return masing – masing saham di 

periode estimasi. Nilai standar yang digunakan untuk mengukur 

deviasinya adalah rata – rata nilai return pada periode estimasi. 

Nilai masing – masing saham ke-I dapat dihitung dengan rumus: 

21

2

1

2
, )(

-

=
å -

=
T

RR

SD

t

tj
ji

i

 

SDi = deviasi standar estimasi untuk saham ke-i 

Ri,j = return saham ke-I untuk hari ke-j selama periode estimasi 

    = rata – rata return saham ke-I selama periode estimasi 

T1-2 = jumlah hari di periode estimasi, yaitu dari hari ke-t1 

sampai dengan ke-t2 

iR
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2) Menghitung standardized abnormal return 

Nilai deviasi standar yang sudah dihitung pada langkah pertama 

kemudian dapat digunakan sebagai pembagi abnormal return pada 

periode peristiwa untuk masing – masing saham. Hasil dari 

pembagian ini merupakan standardized abnormal return. 

Standarisasi dilakukan pada setiap abnormal return masing – 

masing saham. Standardized abnormal return untuk setiap saham 

ke-I dapat diperoleh dengan mengunakan persamaan berikut: 

i

ti
ti SD

AR
SAR ,

, =
 

Dimana: 

SARi,t = Standardized abnormal return saham ke-i pada hari ke-t 

pada periode peristiwa. 

ARi,t = Abnormal return saham ke-i pada hari ke-t pada periode 

peristiwa. 

SDi = deviasi standar estimasi untuk saham ke-i 

3) Menghitung nilai pengujian-t 

Pengujian nilai t dilakukan untuk return portofolio (rata – rata 

return semua k-saham) pada hari-t di periode peristiwa, bukan 

untuk masing – masing saham. Portofolio saham ini terdiri dari k 

buah saham (dalam penelitian ini 37 saham) yang menjadi sampel 

penelitian. t-hitung diperoleh dengan menggunakan rumus: 

k

SAR
t

k

i
ti

t

å
== 1

,
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Dimana: 

tt = t-hitung untuk masing – masing hari ke-t pada periode 

peristiwa 

SARt = Standardized abnormal return portofolio untuk hari ke-i 

pada periode peristiwa. 

SARi,t = Standardized abnormal return saham ke-i untuk hari ke-i 

pada periode peristiwa. 

k = jumlah saham 

 
b. Pengujian Hipotesis Kedua 

Pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara rata – rata 

abnormal return sebelum dan setelah peristiwa. 

2Ho  = rata – rata abnormal return setelah peristiwa tidak 

berbeda secara signifikan dengan rata – rata abnormal return sebelum 

peristiwa. 

2Ha  = rata – rata abnormal return setelah peristiwa berbeda 

secara signifikan dengan rata – rata abnormal return sebelum 

peristiwa. 

Menghitung rata-rata abnormal return seluruh saham yang dijadikan 

sampel sebelum dan sesudah peristiwa. Rumus yang digunakan : 

 

 

 

n

AR
AAR

t

t
ti

before

å
-=

-==

1

10
,

n

AR
AAR

t

t
ti

after

å
-=

-==

1

10
,
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Dimana : 

beforeAAR  = Rata-rata abnormal return sebelum peristiwa 

afterAAR = Rata-rata abnormal return setelah peristiwa 

n       = Jumlah saham yang menjadi sampel  

Menghitung standar deviasi abnormal return masing – masing saham 

untuk windows periode diseputar tanggal pengumuman peristiwa. 

Secara matematis, rumusnya adalah: 

  

Menghitung uji statistik t pada signifikansi α = 5%  dengan kriteria 

pengujian 2Ho
 
diterima jika t table > t hitung atau apabila tingkat 

signifikansi > 0,05 dan 2Ha
 

diterima jika t table < t hitung atau 

apabila tingkat signifikansi < 0,05. 

 

   

 

c. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara rata – rata 

trading volume activity sebelum dan setelah peristiwa. 
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3Ho  = rata – rata trading volume activity setelah peristiwa tidak 

berbeda secara signifikan dengan rata – rata trading volume activity 

sebelum peristiwa. 

3Ha  = rata – rata trading volume activity setelah peristiwa berbeda 

secara signifikan dengan rata – rata trading volume activity sebelum 

peristiwa. 

Menghitung rata – rata TVA masing – masing saham untuk windows 

periode diseputar tanggal pengumuman peristiwa. Secara matematis, 

rumusnya adalah: 

 

 

Menghitung standar deviasi rata – rata trading volume activity pada 

windows periode diseputar tanggal pengumuman peristiwa. Secara 

matematis, rumusnya adalah: 

 

Menghitung uji statistik t pada signifikansi α = 5%  dengan kriteria 

pengujian 2Ho
 
diterima jika t table > t hitung atau apabila tingkat 

signifikansi > 0,05 dan 2Ha
 

diterima jika t table < t hitung atau 

apabila tingkat signifikansi < 0,05. 
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d. Pengujian Hipotesis Keempat 

Pengujian hipotesis keempat dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui hubungan antara beta saham dengan abnormal returnnya. 

Berdasarkan teori Single Index Model, dapat dikatakan bahwa semakin 

besar beta saham maka semakin besar pula abnormal return-nya. 

Untuk melihat apakah Single Index Model tersebut terdukung atau 

tidak, maka digunakan grafik yang menggambarkan pola intensitas 

beta dan pola abnormal return masing – masing saham. Jika terdapat 

pola yang kurang lebih sama, maka dapat dikatakan bahwa Single 

Index Model terdukung. Kemudian untuk lebih memperkuat hal 

tersebut maka dilakukan teknik analisis menggunakan korelasi.  

Korelasi merupakan salah satu teknik pengukuran asosiasi/hubungan 

(measures of association). Pengukuran asosiasi merupakan istilah 

umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat 

yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua 

variabel (Sarwono, 2009).  

Agar penafsiran dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan, maka 

diperlukan adanya suatu kriteria yang menunjukkan kuat atau 

lemahnya korelasi. Kriteria korelasi yang dipergunakan adalah sebagai 

berikut: 

1) Angka korelasi berkisar antara 0 sampai dengan 1. 

2) Besar kecilnya korelasi menentukan kuat atau lemahnya hubungan 

kedua variabel, dengan acuan sebagai berikut: 

a) Angka 0  = tidak ada korelasi antara dua variabel 
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b) Angka > 0 – 0,25  = korelasi sangat lemah 

c) Angka > 0,25 – 0,5 = korelasi cukup kuat 

d) Angka > 0,5 – 0,75 = korelasi sangat kuat 

e) Angka > 0,75 – 0,99 = korelasi sangat kuat 

f) Angka 1   = korelasi sempurna 

3) Korelasi dapat bersifat positif dan negatif. Korelasi positif 

menunjukkan arah yang sama hubungan antar variabel, sedangkan 

angka negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah antara 

dua variabel tersebut. 

Untuk menguji hal tersebut digunakan korelasi model pearson. Dalam 

pengujian ini digunakan signifikansi alpha (α) = 5%  dengan kriteria 

pengujian 2Ho
 

diterima apabila tingkat signifikansi > 0,05 dan 

sebaliknya 2Ha
 
diterima apabila tingkat signifikansi < 0,05. 

4Ho  = Hubungan antara beta dan abnormal return tidak 

signifikan 

4Ha  = Hubungan antara beta dan abnormal return signifikan 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi investor di Bursa Efek 

Indonesia terhadap peristiwa pengumuman hasil pemilihan umum Presiden dan 

Wakil Presiden Republik Indonesia 2009 – 2014. Indikator yang dipergunakan 

adalah abnormal return dan trading volume activity yang diamati selama dua 

puluh hari periode pengamatan (windows periode) disekitar peristiwa 

pengumuman hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, 

yaitu pada 10-t  dan 10+t  .  

Dalam bab ini akan disajikan analisis terhadap data penelitian dan 

pengujian hipotesis yang dimulai dengan deskripsi data, uji normalitas data, uji 

hipotesis penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Pengolahan data dilakukan 

dengan menggunakan program Microsoft Excel 2007, sedangkan uji normalitas 

data, uji t, dan analisis korelasi metode Pearson yang dilakukan untuk menguji 

hipotesis penelitian menggunakan program SPSS for Windows versi 15.0. 

 

A. Deskripsi Data 

Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang berupa data 

harga saham harian, indek harga saham gabungan, volume perdagagan saham 

harian, serta saham beredar.  Berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang 

telah dikemukakan pada bab III dari 45 saham yang masuk dalam list LQ45 

selama periode pengamatan (lihat Lampiran I dan II), setelah diseleksi 

menurut kriteria, maka diperoleh sampel sebanyak 37  perusahaan yang 
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memenuhi kriteria tersebut. Daftar 37 perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel IV.1 sebagai berikut: 

Tabel IV.1 
Sampel Perusahaan LQ45 yang memenuhi kriteria 

(terus - menerus masuk dalam list LQ45 selama windows periode) 
   

No. Kode Saham Nama Perusahaan 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 

2 ADRO Adaro Energy Tbk. 

3 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. 

4 ASII Astra Internasional Tbk. 

5 BBCA Bank Central Asia Tbk. 

6 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk. 

7 BBRI Bank Rakyat Inodensia Tbk. 

8 BDMN Bank Danamon Tbk. 

9 BISI BISI Internasional Tbk. 

10 BLTA Berlian Laju Tanker Tbk. 

11 BMRI Bank Mandiri Tbk. 

12 BRPT Barito Pasifik Tbk. 

13 ELSA Elnusa Tbk. 

14 INCO International Nickel Indonesia Tbk. 

15 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

16 INDY Indika Energy Tbk. 

17 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 

18 INTP Indocement Tunggal Perkasa Tbk. 

19 ISAT Indosat Tbk. 

20 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 

21 JSMR Jasa Marga Tbk. 

22 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

23 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 

24 LSIP PP London Sumatera Tbk. 

25 MEDC Medco Energi International Tbk. 

26 MIRA Mitra Rajasa Tbk. 

27 PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk. 

28 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. 

29 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. 

30 SGRO Sampoerna Agro Tbk. 
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31 SMCB Holcim Indonesia Tbk. 

32 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk. 

33 TINS Timah Tbk. 
34 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk. 
35 UNSP Bakrie Sumatera Plantation Tbk. 

36 UNTR United Tractors Tbk. 

37 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 
Sumber: Data sekunder diolah 

 
Pada Lampiran III dapat dilihat sebanyak 34 harga saham mengalami 

kenaikan harga baik sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman, hanya 3 

saham yang mengalami penurunan harga pada H+10 bila dibandingkan 

dengan closing price pada H-1 (MEDC dari Rp 3.200/saham menjadi Rp 

3.175/saham, BDMN dari Rp 4.750/saham menjadi Rp 3.725/saham, dan 

SMCB yang semula Rp 1.380/saham menjadi Rp 1.370/saham).  

Sedangkan level Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat 

mengalami beberapa kali penurunan pada periode pengamatan. Pada H-10 dan 

H-9 mengalami penurunan sebesar -2,16 dan -65,94 poin. Pada H-5 IHSG 

merosot di level 2.060,62, turun -52,32 poin bila dibandingkan pada closing 

price H-6, 17/07/2009, yaitu pada level 2.112,93. Kemudian pada H+3 dan 

H+8 IHSG kembali turun sebesar -10,78 dan -52,32 poin, yang dapat dilihat 

pada lampiran IV.  

Sehingga secara umum pada gambar 4.1 terlihat bahwa harga saham 

dan IHSG baik sebelum maupun setelah peristiwa pengumuman pemilihan 

umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2009 -2014 

mengalami kenaikan.  
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Gambar 4.1  
Grafik Pergerakan IHSG pada Windows Periode (20 hari bursa) 

 
 
 

 
 
 

 
Total Volume Perdagangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.2 
Grafik Pergerakan Volume Perdagangan Sampel Penelitian 

pada Windows Periode (20 hari bursa) 
 
 

Data volume perdagangan sebelum dan sesudah peristiwa pada gambar 

4.2 terlihat bahwa volume perdagangan setelah peristiwa tampak adanya 

peningkatan, rata – rata volume perdagangan saham yang menjadi sampel 

Hari

IHSG

Hari
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penelitian sebelum peristiwa adalah 895.354.350 lembar saham kemudian 

setelah pengumuman peristiwa rata – rata volume perdagangan meningkat 

menjadi 1.221.843.550 lembar saham. Hal ini menandakan bahwa setelah 

peristiwa pengumuman hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik 

Indonesia yang diumumnkan secara resmi oleh KPU tampak adanya 

kegairahan aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta.  

Saham – saham yang mengalami kenaikan volume perdagangan setelah 

peristiwa tercatat ada 25 saham, dimana terdapat 5 saham yang rata – rata 

volume perdagangannya mengalami kenaikan di atas 100%, sedangkan saham 

yang mengalami penurunan perdagangan tercatat ada 12 saham. Saham – 

saham yang memiliki volume perdagangan terbesar adalah Adaro Energy Tbk. 

dengan volume perdagangan sebesar 102.735.500 lembar saham sebelum 

peristiwa dan naik menjadi 297.075.500 lembar saham setelah peristiwa. 

Sedangkan perusahaan dengan volume perdagangan terendah adalah Unilever 

Tbk. dengan volume perdagangan sebesar 242.000 lembar saham sebelum 

peristiwa dan naik menjadi 868.000 lembar saham setelah peristiwa. 

Pada periode pengamatan (windows periode), baik sebelum maupun 

setelah peristiwa, jumlah saham yang beredar tidak mengalami perubahan. 

Total saham yang beredar dari 37 sampel penelitian ini adalah 

340.151.000.000 lembar saham. Sedangakan total market capitalization dari 

sampel ini adalah Rp 1.148.919.000.000.000, atau 72% dari total market 

capitalization pasar yang memiliki market capitalization sebesar Rp 

1.596.674.000.000.000. (untuk perician data dapat dilihat pada lampiran V). 
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Tabel IV.2 berikut ini menyajikan ringkasan hasil analisis statistik 

deskriptif atas variabel yang digunakan dalam penelitian. Data pada tabel 

tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu rata – rata abnormal return (AR), dan 

aktivitas volume perdagangan, yang masing – masing dirinci untuk sebelum 

peristiwa, setelah peristiwa, dan secara total. Statistik deskriptif ini berfungsi 

untuk memberikan gambaran umum tentang data yang akan digunakan secara 

dasar untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. 

Tabel IV.2 
Statistik Deskriptif Abnormal Return dan Trading Volume Activity 

No. 
Variabel 
Peneitian N Minimum Maksimum Rata - rata 

Deviasi 
Standar 

1 AR Before 10 -0.049442529 0.085287879 0.002061276 0.022434068 

2 AR After 10 -0.050505435 0.089423963 0.003309276 0.020309497 

3 
TVA 
Before 10 

0.000023435 0.047015456 0.004039567 0.006284450 

4 TVA After 10 0.000027942 0.086112845 0.005831721 0.010295004 

5 AR Total 20 -0.050505435 0.089423963 0.002685276 0.021392799 

6 TVA Total 20 0.000023435 0.086112845 0.004935644 0.008570083 
Sumber: Data sekunder diolah 

 

Proksi pertama untuk variabel dependent dalam penelitian ini adalah 

abnormal return yang merupakan selisih antara return sesungguhnya yang 

terjadi dengan return yang diharapakan (expected return). Data abnormal 

return diperoleh dari hasil perhitungan data harga saham harian yang 

kemudian diolah dengan menggunakan program excel.  

Pada tabel IV.3 terlihat bahwa nilai rata – rata untuk variabel abnormal 

return cenderung positif selama periode pengamatan (windows periode). 

Selama periode sebelum peristiwa terdapat 5 hari bursa yang memiliki nilai 

abnormal return negatif yaitu terjadi pada H-10, H-9, H-6, H-5, dan H-3. 

Sedangkan pada periode pengamatan setelah peristiwa secara umum nilai 
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abnormal return memiliki nilai positif, hanya terdapat 3 hari bursa yang 

memiliki nilai negatif, yaitu pada H+3, H+8, dan H+10.  

Tabel IV.3 
Data Average Abnormal Return dan Cumulative Average Abnormal 

Return Sebelum dan Sesudah Pengumuman Hasil Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden RI 2009-2014  

No. Hari Tanggal AAR CAAR 

1 -10 10-Jul-09 -0.0109179670 -0.0109179670 
2 -9 13-Jul-09 -0.0241258522 -0.0350438192 
3 -8 14-Jul-09 0.0102591855 -0.0247846337 
4 -7 15-Jul-09 0.0259142911 0.0011296574 
5 -6 16-Jul-09 -0.0047339545 -0.0036042970 
6 -5 17-Jul-09 -0.0072682033 -0.0108725004 
7 -4 21-Jul-09 0.0206519984 0.0097794980 
8 -3 22-Jul-09 -0.0071566285 0.0026228695 
9 -2 23-Jul-09 0.0132487715 0.0158716411 
10 -1 24-Jul-09 0.0047411172 0.0206127583 
11 +1 27-Jul-09 0.0100955722 0.0307083304 
12 +2 28-Jul-09 0.0101682867 0.0408766171 
13 +3 29-Jul-09 -0.0084898513 0.0323867658 
14 +4 30-Jul-09 0.0186573706 0.0510441364 
15 +5 31-Jul-09 0.0060169735 0.0570611099 
16 +6 3-Aug-09 0.0057004152 0.0627615250 
17 +7 4-Aug-09 0.0034029357 0.0744789137 
18 +8 5-Aug-09 -0.0157853370 0.0586935766 
19 +9 6-Aug-09 0.0135244433 0.0722180199 
20 +10 7-Aug-09 -0.0101980511 0.0620199688 

Sumber: Data sekunder diolah 

 

Proksi kedua untuk variabel dependent dalam penelitian ini adalah 

aktivitas volume perdagangan (trading volume activity). Data trading volume 

activity diperoleh dengan membandingkan jumlah saham perusahaan yang 

diperdagangkan dalam suatu periode tertentu dengan keseluruhan jumlah 

saham perusahaan yang beredar pada kurun waktu yang sama. Pada gambar 
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4.3 terlihat bahwa nilai rata – rata untuk variabel trading volume activity 

cenderung lebih tinggi pada 10 hari bursa setelah peristiwa pengumuman 

dibandingkan dengan 10 hari bursa sebelum peristiwa pengumuman hasil 

pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden RI 2009-2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pengujian Normalitas Data 

Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah one 

sample kolmogorov-smirnov test. Dengan menggunakan uji kolmogorov – 

smirnov dapat diketahui nilai sampel yang diamati berdistribusi normal 

ataukah tidak.  

Kriteria pengujian yang digunakan dengan pengujian dua arah (two-

tailed test) yaitu dengan membandingkan nilai p yang diperoleh dengan taraf 

signifikansi 5% atau α = 0,05. Dengan ketentuan signifikansi tersebut apabila 

p > 0,05 maka data berditribusi normal, sedangkan apabila nilai p < 0,05 maka 

data tidak berdistribusi normal.  
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Tabel IV.4 menunjukkan hasil uji normalitas data rata-rata abnormal 

return sebelum dan sesudah tanggal peristiwa. Sedangkan tabel IV.5 

menunjukkan hasil uji normalitas data rata-rata trading volume activity.    

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setelah dilakukan uji normalitas pada data Average Abnormal Return 

(AAR) diperoleh nilai p (asymptotic significant) sebesar 0,939 untuk periode 

sebelum peristiwa dan 0,803 setelah peristiwa. Karena nilai kedua p (0,939 

dan 0,803) > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa rata – rata abnormal return 
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sebelum dan setelah peristiwa pengumuman hasil pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden RI 2009-2014 berditribusi normal. Sedangkan pada tabel IV.5 

terlihat bahwa setelah dilakukan uji normalitas pada data trading volume 

activity (TVA) diperoleh nilai p (asymptotic significant) sebesar 0,798 untuk 

periode sebelum peristiwa dan 0,889 setelah peristiwa. Karena nilai kedua p 

(0,798 dan 0,889) > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa rata – rata trading 

volume activity sebelum dan setelah peristiwa pengumuman hasil pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden RI 2009-2014 berditribusi normal. 

 

C. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Uji Hipotesis 1 

Pengujian hipotesis satu ini dilakukan untuk mengetahui ada 

tidaknya investor yang mendapatkan abnormal return dengan adanya 

peristiwa pengumuman hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

Republik Indonesia 2009 – 2014, pada tanggal 25 Juli 2009. 

Pengujian terhadap adanya abnormal return yang diperoleh 

investor ini mempunyai dua arah, yaitu abnormal return positif dan 

abnormal return negitif (positif untuk kabar baik/good news dan negatif 

untuk kabar buruk/bad news).  

Hasil pengujian signifikansi abnormal return yang diperoleh oleh 

investor dengan menggunakan standarized abnormal return (SAR) selama 

periode pengamatan dapat dilihat pada tabel IV.6. Pada tabel tersebut 

dapat dilihat bahwa abnormal return yang diperoleh para investor secara 

statistik signifikan pada H-10, H-9, H-8, H-4, H-3, H-2, H-1, H+2, H+4, 
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H+7, H+8, H+9, dan H+10, sedangkan pada H-7, H-6, H-5, H+1, H+3, 

dan H+5 hasil uji statistik menunjukkan hasil yang tidak signifikan. 

Sedangkan pada event date tidak dapat diketahui perhitungan abnormal 

returnnya karena pada hari tersebut bertepatan dengan hari Sabtu, 

sehingga masuk dalam hari libur Bursa Efek Indonesia.  

Nilai abnormal return yang signifikan pada H-10 sampai dengan 

H-8 (tanggal 10 s.d. 14 Juli 2009) merupakan efek dari proses pelaksanaan 

pemilu yang cukup lancar walaupun terdapat beberapa masalah namun hal 

tersebut tidak sampai menimbulkan keributan yang mempengaruhi 
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kestabilan dalam negeri. Hal itu dapat dilihat dengan nilai SAAR (t hitung) 

yang signifikan pada α = 5% atau > 1,645. Abnormal return negatif yang 

terjadi pada H-10 dan H-9 dipengaruhi oleh hasil pemilu yang masih 

memberikan tanda tanya bagi para investor. Karenanya selama pasca 

pemilu ini para investor hanya bisa wait and see, atau belum begitu berani 

dalam melakukan tindakan dalam kondisi yang tidak bisa menjamin 

investasi mereka.  

Pada H-8 dan H-7 terlihat AAR memberikan nilai positif, namun 

hal ini tidak terpengaruh pada event pengumuman hasil pemilu namun 

karena adanya terdongkrak oleh indeks regional sehingga saham lokal 

naik. Pada penutupan perdagangan sesi pertama, Selasa (14/7/2009), 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia ditutup 

menguat 15,148 poin atau 0,75% ke level 2.035,287 dari posisi 

sebelumnya, Senin (13/7/2009, di level 2.020,139, hal ini merupakan efek 

dari bursa Asia yang juga dibuka positif. Hang Seng Index (Hong Kong) 

naik 384,66 poin atau 2,23% ke 17.639,29, Nikkei 225 (Jepang) menguat 

201,05 atau 2,22% menjadi 9.251,38, dan Straits Times (Singapura) 

melesat 32,47 poin atau 1,43% di level 2.299,11. Pada H-5 tampak terjadi 

penurunan nilai AAR yang diterima oleh para investor (-0,0072682033). 

Abnormal return yang benilai negatif tersebut disebabkan oleh adanya 

peristiwa peledakan bom di Hotel Ritz Carlton & JW Marriot yang 

membuat IHSG ditutup melemah di level 2.060,62, turun -52,32 dari harga 

pembukaannya. Namun hal tersebut tidak berpengaruh begitu signifikan 

sebab para investor hanya panik sesaat dan penurunan itu terjadi karena 
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hari tersebut merupakan hari bursa terakhir pada akhir pekan yang cukup 

panjang (tempointeraktif.com). Terbukti dengan IHSG yang terus naik 

mendekati event date dan setelah peristiwa pengumuman hasil pemilu 

tersebut.    

Berdasarkan grafik pada gambar 4.4 terlihat bahwa terjadi 

kecenderungan peningkatan nilai abnormal return yang diperoleh oleh 

investor secara kumulatif. Nilai CAAR negatif hanya terjadi pada periode 

sebelum peristiwa, yaitu pada H-10, H-9, H-7 dan H-6. Sedangkan pada 

H-8, H-5 sampai dengan H-1 CAAR bernilai positif dan terus naik pada 

periode setelah peristiwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uji Hipotesis 2 

 Hipotesis kedua dalam penelitian ini menguji perbedaan rata – rata 

abnormal return sebelum peristiwa dan rata - rata abnormal return setelah 

peristiwa. Sehingga hipotesis kedua ini akan diuji dengan menggunakan 

pendekatan uji beda rata – rata atau mean yaitu dengan mempergunakan 

paired samples t test, karena berdasarkan uji Kolmogorov Smirnov data 
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kedua rata – rata tersebut terdistribusi secara normal. Hasil uji perbedaan 

rata – rata abnormal return yang diperoleh oleh investor 10 hari sebelum 

dan 10 hari setelah peristiwa pengumuman hasil pemilihan umum Presiden 

dan Wakil Presiden RI 2009-2014 tanggal 25 Juli 2009 dapat dilihat pada 

tabel IV.7 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel IV.7 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara rata – rata abnormal return sebelum 

peristiwa dan rata – rata abnormal return setelah peristiwa. Hal ini  

ditunjukkan dengan t tabel (0,05;9) memiliki nilai yang lebih besar 

daripada t hitung (2,262 > -0,219) atau nilai α yang memiliki nilai lebih 

besar dari 0,05 (0,831 > 0,05). Hal ini berarti bahwa hipotesis nol diterima 

dan hipotesis alternatif ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa rata – rata abnormal return setelah peristiwa tidak berbeda secara 

signifikan dengan rata – rata abnormal return sebelum peristiwa. Bila 
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dilihat dari nilai rata – ratanya (mean), mean dari abnormal return setelah 

peristiwa sebesar 0,0033093 lebih besar dibandingkan dengan nilai mean 

dari abnormal return sebelum peristiwa pengumuman yang hanya sebesar 

0.0020613. Keadaan tersebut menujukkan adanya kenaikan abnormal 

return yang diterima oleh para investor selama periode setelah peristiwa 

pengumuman hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden RI 2009 

– 2014 pada tanggal 25 Juli 2009. Akan tetapi, secara statistik kenaikan 

tersebut tidak menujukkan angka yang signifikan. 

Situasi dimana para pelaku pasar/investor yang sudah menduga 

hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden RI 2009 – 2014 

tanggal 25 Juli 2009, meskipun disisi lain juga terjadi kejutan – kejutan 

bagi pasar modal Indonesia yang mengiringi pengumuman hasil pemilu 

ini, seperti: ledakan bom di Hotel Ritz Carlton & JW Marriot, pendugaan 

terjadinya berbagai macam pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilu, 

serta situasi ekonomi global yang tidak menentu tidak mengakibatkan 

terjadinya abnormal return yang signifikan pada periode pangamatan, baik 

sebelum ataupun setelah peristiwa.  

Alasan yang mendasari terjadinya hal tersebut adalah bahwa para 

investor di pasar modal telah mengetahui hasil pemilihan presiden dan 

wakilnya melalui perhitungan quick account yang dilakukan oleh beberapa 

instansi, yang mana sebagian besar telah memberikan hasil yang 

menyatakan kemenangan mutlak pasangan SBY – Boediono. Para investor 

memang memberikan respon positif pada pengumuman hasil presiden 

tersebut, namun respon yang tidak begitu kuat membuat rata – rata 
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abnormal return setelah dan sebelum peristiwa pengumuman hasil pemilu 

tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan secara statistik.     

3. Uji Hipotesis 3 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menguji perbedaan rata – rata 

trading volume activity sebelum peristiwa dan rata - rata trading volume 

activity setelah peristiwa. Sehingga hipotesis ketiga ini akan diuji dengan 

menggunakan pendekatan uji beda rata – rata atau mean yaitu dengan 

mempergunakan paired samples t test, karena berdasarkan uji Kolmogorov 

Smirnov data rata – rata trading volume activity baik sebelum maupun 

setelah peristiwa terdistribusi secara normal. Hasil uji perbedaan rata – 

rata trading volume activity yang diperoleh oleh investor 10 hari sebelum 

dan 10 hari setelah peristiwa pengumuman hasil pemilihan umum Presiden 

dan Wakil Presiden RI 2009-2014 tanggal 25 Juli 2009 dapat dilihat pada 

tabel IV.8 berikut: 
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Berdasarkan tabel IV.8 dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara rata – rata trading volume activity 

sebelum peristiwa dan rata – rata trading volume activity setelah peristiwa. 

Hal ini  ditunjukkan dengan t tabel (0,05;9) memiliki nilai yang lebih kecil 

daripada t hitung (2,262 < 5,036) atau nilai α yang memiliki nilai lebih 

kecil dari 0,05 (0,01 < 0,05). 

Hal ini berarti bahwa hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif 

diterima. Bila dilihat dari nilai rata – ratanya (mean), mean dari trading 

volume activity setelah peristiwa sebesar 0,0053817 lebih besar 

dibandingkan dengan nilai mean dari trading volume activity sebelum 

peristiwa pengumuman yang hanya sebesar 0.0040396. Keadaan tersebut 

menujukkan adanya kenaikan volume perdagangan oleh para investor 

selama periode setelah peristiwa pengumuman hasil pemilihan umum 

Presiden dan Wakil Presiden RI 2009 – 2014 pada tanggal 25 Juli 2009, 

yang terbukti dengan pengujian secara statistik. 

Dalam pengujian ini, terlihat bahwa volume perdagangan saham 

mengalami peningkatan baik pada periode sebelum peristiwa maupun 

setelah peristiwa. Peningkatan volume perdagangan ini memiliki arti 

ganda (Suryawijaya dan setiawan dalam Lestari, 2002). Apabila volume 

perdagangan yang meningkat ini diakibatkan oleh peningkatan permintaan 

(demand), berarti peristiwa pengumuman hasil pemilihan umum Presiden 

dan Wakil Presiden ini merupakan good news bagi para investor. Namun 

apabila peningkatan volume perdagangan tersebut terjadi karena adanya 

peningkatan penjualan (supply), maka diartikan bahwa peristiwa tersebut 
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adalah bad news bagi para investor. Pada penelitian ini, peningkatan 

volume perdagangan setelah peristiwa pengumuman hasil pemilihan 

umum Presiden dan Wakil Presiden RI 2009 – 2014 tanggal 25 Juli 2009 

cenderung diartikan sebagai akibat peningkatan penjualan, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pengumuman hasil pemilihan umum ini merupakan 

good news bagi para investor. Hal tersebut didasarkan pada berbagai 

komentar pelaku dan pengamat pasar modal yang dimuat diberbagai media 

massa yang menyatakan bahwa kemenangan pasangan Susilo Bambang 

Yudhoyono dan Boedianto direspon positif oleh para investor meskipun 

tidak begitu tajam. Banyak pangamat pasar yang menyatakan bahwa hasil 

tersebut akan membuat masuknya aliran dana investasi yang berasal dari 

para investor asing, namun hal tersebut belum begitu terlihat menunggu 

bagaimana kebijakan - kebijakan dari pemerintah selanjutnya.  

4. Uji Hipotesis 4 

Pengujian hipotesis keempat dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui hubungan antara beta saham dengan abnormal returnnya. 

Berdasarkan teori Single Index Model, dapat dikatakan bahwa semakin 

besar beta saham maka semakin besar pula abnormal return-nya.  

Untuk melihat apakah Single Index Model tersebut terdukung atau 

tidak, maka digunakan grafik yang menggambarkan pola intensitas beta 

dan pola abnormal return masing – masing saham. Jika terdapat pola yang 

kurang lebih sama, maka dapat dikatakan bahwa Single Index Model 

terdukung. Kemudian untuk lebih memperkuat hal tersebut maka 

dilakukan teknik analisis menggunakan pearson correlation.  
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Pada gambar 4.5 dan gambar 4.6 dapat dilihat bahwa masing – 

masing saham yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki pola 

beta dan abnormal return yang hampir sama. Hal tersebut diperkuat 

Saham

Saham

Beta

AR
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dengan hasil uji korelasi antara beta dan abnormal return masing – masing 

saham.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel IV.9 menunjukkan bahwa hasil uji korelasi dengan 

menggunakan metode pearson menujukkan hasil yang signifikan dengan α 

= 0,05 atau 5%. Angka probabilitas dari hasil perhitungan sebesar 0,031 < 

0,05 maka Ho ditolak. Sehingga hipotesis alternatif diterima, artinya 

terdapat hubungan yang signifikan antara beta saham dengan abnormal 

returnnya.  

Berdasarkan tabel IV.9 juga dapat kita lihat bahwa korelasi antara 

beta dan abnormal return masing – masing saham tersebut menunjukkan 

angka sebesar 0,355; angka ini menunjukkan adanya korelasi yang cukup 

kuat dan searah. Hal ini berarti jika beta saham tinggi, maka abnormal 

return saham tersebut akan semakin tinggi pula. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pengujian teori single indexs model, yang menyatakan 

bahwa jika pasar membaik maka harga saham-saham individual juga 

meningkat dan begitu pula sebaliknya ini terdukung.     
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini merupakan bab penutup yang menyajikan seluruh rangkuman hasil 

perhitungan dan analisis data sebagai suatu kesimpulan. Bab ini juga menyajikan 

keterbatasan penelitian serta saran-saran yang dapat digunakan sebagai solusi 

pengembangan penelitian mendatang. 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis statistik mengenai reaksi investor di Bursa 

Efek Indonesia terhadap pengumuman hasil Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden 2009 – 2014 yang telah diuraikan pada bab IV, maka dapat 

ditarik hasil penelitian dengan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peristiwa pengumuman hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden 2009 – 2014 pada tanggal 25 Juli 2009 memberikan abnormal 

return yang signifikan bagi para investor di Bursa Efek Indonesia baik 

sebelum maupun setelah peristiwa. Dari hasil pengujian abnormal return 

yang diperoleh para investor secara statistik signifikan pada H-10, H-9, H-

8, H-4, H-3, H-2, H-1, H+2, H+4, H+7, H+8, H+9, dan H+10, dengan nilai 

abnormal return yang bernilai positif sebanyak 12 hari bursa dan 8 hari 

bursa memiliki abnormal return bernilai negatif selama periode 

pangamatan. Sedangkan pada hari peristiwa (event date) tidak dapat 

dilakukan perhitungan karena bertepatan dengan hari Sabtu, dimana pada 

hari tersebut Bursa Efek Indonesia tidak beroperasi atau libur. Hal ini 
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berarti bahwa peristiwa tersebut secara statistik memiliki pengaruh 

terhadap pasar modal di Indonesia atau memiliki kandungan informasi 

bagi investor. Tetapi secara umum peritiwa tersebut tidak berpengaruh 

begitu kuat karena para investor sudah mengetahui hasil pemilihan 

tersebut atau dengan kata lain terdapat kebocoran informasi atas hasil 

pemilu tersebut karena terdapat beberapa lembaga yang telah melakukan 

perhitungan quick account. Hal itu terbukti dengan adanya abnormal 

return yang diperoleh para investor pada hari bursa sebelum peristiwa. 

2. Dari hasil perhitungan uji beda rata – rata (mean) abnormal return secara 

statistik menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

abnormal return sebelum dan setelah peristiwa pengumuman hasil 

pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2009 – 

2014 dengan tingkat signifikansi t hitung 2,262 > -0,219 t tabel atau 

signifikansi α yang memiliki nilai lebih besar dari 0,05 (0,831 > 0,05). Hal 

ini menunjukkan bahwa meskipun peristiwa pengumuman hasil pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden tersebut berpengaruh, dengan ditunjukkan 

adanya abnormal return pada periode pengamatan, namun hal tersebut 

tidak begitu kuat dan terdapat beberapa faktor lain yang  mempengaruhi 

pasar modal. 

3. Sedangkan dari hasil perhitungan uji beda rata – rata trading volume 

activity secara statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara rata – rata trading volume activity sebelum peristiwa dan 

rata – rata trading volume activity setelah peristiwa. Hal ini  ditunjukkan 

dengan t tabel (0,05;9) memiliki nilai yang lebih kecil daripada t hitung 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



(2,262 < 5,036) atau nilai signifiknasi α yang memiliki nilai lebih kecil 

dari 0,05 (0,01 < 0,05). Peningkatan volume perdagangan yang terjadi 

setelah pengumuman peristiwa tersebut direspon positif oleh para investor 

sehingga dapat dikatan bahwa pengumuman hasil pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden Republik Indonesia 2009 – 2014 tanggal 25 Juli 2009 

merupakan good news bagi sebagian besar investor. 

4. Pengujian teori single index model dengan menggunakan metode pearson 

menujukkan hasil yang signifikan dengan α = 0,05 atau 5%. Angka 

probabilitas dari hasil perhitungan sebesar 0,031 < 0,05 maka Ho ditolak. 

Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara beta saham dengan 

abnormal returnnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar 

beta suatu saham maka semakin tinggi pula abnormal returnnya, maka 

teori single index model terdukung. 

   

E. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini merupakan penelitian event study yang mengukur hubungan 

antara suatu peristiwa (dalam hal ini pengumuman hasil pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2009 – 2014 tanggal 25 

Juli 2009) dengan harga saham dan aktivitas perdagangan saham, sehingga 

hal – hal lainnya dianggap tidak berpengaruh terhadap pasar.  

2. Dalam penelitian ini dipergunakan abnormal return yang dirata – rata, 

sehingga terdapat kemungkinan adanya nilai positif dan negatif yang 

saling menghilangkan. Oleh karena itu untuk penelitian yang akan datang 
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dapat menggunakan indikator Security Return Variability (SRV) sehingga 

semua nilai akan positif.  

 

F. Saran 

1. Bagi Investor  

Bagi investor dalam menentukan keputusan untuk berinvestasi, khususnya 

dalam pasar saham, hendaknya tidak hanya mempertimbangkan faktor 

ekonomi saja seperti inflasi, suku bunga, kurs valuta asing, kondisi 

keuangan perusahaan masing – masing sekuritas, kondisi ekonomi global; 

namun juga perlu mempertimbangkan faktor non ekonomi, seperti kondisi 

politik dan sosial. Peristiwa pengumuman hasil pemilihan umum Presiden 

dan Wakil Presiden merupakan salah satu peristiwa politik yang 

berpengaruh pada fluktuasi harga dan perdagangan saham baik pada 

periode sebelum peristiwa (untuk peristiwa yang direncanakan) maupaun 

setelah peristiwa. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Bagi penelitian selanjutnya, dalam melakukan penelitian event study 

khususnya peristiwa yang direncanakan, hendaknya perlu melakukan 

perhitungan yang cermat batawan waktu kapan harga saham akan 

bereaksi dengan adanya peristiwa tersebut, agar reaksi harga saham 

tersebut tidak dipengaruhi oleh faktor lain diluar peristiwa tersebut. 

Peneliti juga perlu mempertimbangkan faktor – faktor lain diluar 

peristiwa pada waktu event sedang diteliti. 
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b. Dalam menghitung abnormal return pada pendekatan event study perlu 

dikembangkan penggunaan model perhitungan lain, seperti: mean 

adjusted model, market adjusted model, atau security return 

variability. 

c. Dalam pengujian statistik terhadap abnormal return untuk penelitian 

selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan metode 

berdasarkan prediksi return periode estimasi atau cross section. 
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