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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan 

dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan 

sekuritas. Dengan demikian, pasar modal juga bisa diartikan sebagai pasar 

untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 

satu tahun, seperti saham dan obligasi. Sedangkan tempat dimana terjadinya 

jual beli sekuritas disebut Bursa Efek (Tandelilin dalam Herdiyanto, 2002). 

Pasar modal mempunyai peranan penting dalam perkembangan perusahaan 

karena merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dana 

jangka panjang dengan menjual saham atau mengeluarkan obligasi. Dalam hal 

ini pasar modal memainkan fungsi ekonomi dan keuangannya sebagai bagian 

dari pasar finansial. Dalam fungsi ekonomi dilakukan pengalokasian dana 

secara efisien dari perusahaan yang surplus dana ke perusahaan yang 

membutuhkan. Sedangkan dalam fungsi keuangan memberikan kemungkinan 

pada investor untuk memperoleh imbalan sesuai dengan karakteristik investasi 

yang mereka pilih dan bagi perusahaan yang memerlukan dana adalah sebagai 

alternatif sistem perbankan untuk memperoleh dana eksternal jangka panjang. 

Pengambilan informasi yang relevan sebagai pertimbangan untuk 

mengambil keputusan dalam melakukan investasi di pasar modal mutlak 

diperlukan oleh seorang investor. Kualitas informasi dapat dilihat dari muatan 
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yang terkandung dalam informasi dari muatan tersebut dapat dilihat relevan 

atau tidaknya terhadap aktivitas pasar modal (Asri dan Arief, 1998). Informasi 

tersebut dibutuhkan untuk menetapkan harga saham sehingga mencerminkan 

hubungan antara tingkat risiko sebagai konsekuensi yang mungkin harus 

dihadapi atau keuntungan yang akan diperoleh sebagai imbalan atas investasi 

yang telah dilakukan, dan bagi para investor untuk memperoleh portofolio 

sebagai preferensinya sendiri dalam mendapatkan tingkat pengembalian 

maksimum dengan tingkat risiko tertentu. 

Harga saham merupakan salah satu faktor bagi investor dalam 

pengambilan keputusan. Pembentukan harga saham tidak lepas dari adanya 

informasi akuntansi, walau sebenarnya pembentukan harga saham merupakan 

judgement of monumental, seperti risiko, sentimen pasar, dan pengaruh 

lingkungan. 

Fluktuasi harga saham pada pasar modal merupakan penilaian temporal 

atau sesaat yang banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor psikologis 

dari pembelian dan penjualan, kelangsungan hidup perusahaan, keputusan 

rapat umum pemegang saham, tingkat suku bunga, kondisi perekonomian 

secara global, kebijaksanaan penguasa serta kemampuan analis efek dari 

investor yang digunakan sebagai acuan untuk mengambil keputusan 

berinvestasi. Menurut Marzuki Usman dalam Herdiyanto (2002) faktor-faktor 

tersebut di atas dapat menyebabkan naik turunnya harga saham. Stabilitas 

politik suatu negara yang terguncang karena peperangan, kerusuhan, 

pergeseran pemegang kekuasaan atau peristiwa lain walau tidak terkait 
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langsung dengan harga saham dapat berpengaruh terhadap keputusan pelaku 

pasar.   

Sebagai suatu instrumen ekonomi, perkembangan pasar modal tidak 

dapat dipisahkan dari berbagai pengaruh lingkungan, terutama ekonomi dan 

lingkungan politik. Kondisi makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, 

tingkat inflasi, nilai tukar mata uang dan kebijakan sektor finansial akan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan pasar modal di Indonesia. Demikian pula 

faktor non ekonomi, walaupun tidak terkait langsung dengan dinamika di 

pasar modal namun kondisi lingkungan politik, seperti adanya pergantian 

pemerintah, kerusuhan politik, peperangan atau peristiwa lain yang berkaitan 

erat dengan kestabilan perekonomian negara, akan dapat menjadi faktor yang 

mempengaruhi fluktuasi harga saham di Bursa Efek. Menurut Suryawijaya 

dan  Setiawan (1998), makin pentingnya peran bursa dalam kegiatan ekonomi, 

membuat bursa semakin  sensitif terhadap berbagai peristiwa di sekitarnya 

baik berkaitan ataupun tidak berberkaitan secara langsung dengan peristiwa 

ekonomi. Peristiwa politik berkaitan erat dengan stabilitas perekonomian 

suatu negara. Hal ini disebabkan karena rendahnya risiko kerugian yang 

diakibatkan oleh faktor non ekonomi, sehingga adanya peristiwa politik yang 

mengancam stabilitas negara, seperti pemilihan umum, pergantian kepala 

negara ataupun berbagai kerusuhan politik, cenderung mendapat respon 

negatif dari pelaku pasar.  

Salah satu event yang menarik untuk diuji kekuatan muatan 

informasinya dari suatu peristiwa politik terhadap aktivitas bursa efek adalah 

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



 4 

pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Event yang dipilih pada penelitian 

ini adalah hari pelaksanaan Pemilihan Umum tanggal 5 April 2004. Peristiwa 

pemilihan umum ini menarik untuk dikaji lebih lanjut karena peristiwa 

tersebut merupakan peristiwa dalam negeri yang menjadi pusat perhatian 

nasional maupun dunia internasional dan peristiwa pemilihan umum 5 April 

2004 diduga mempunyai pengaruh baik terhadap perdagangan di pasar modal 

maupun perekonomian indonesia. 

Penelitian ini mencoba menguji hubungan antara peristiwa politik 

dalam negeri dengan perubahan harga saham. Penelitian ini mencoba menguji 

kekuatan muatan informasi dari suatu peristiwa politik yang mengancam 

keamanan suatu negara terhadap harga saham di bursa efek, atau dengan kata 

lain hendak mengamati reaksi pasar modal di bursa efek yang ditunjukkan 

dengan perubahan harga saham di BEJ terhadap event yang berupa peristiwa 

politik dalam negeri. 

Menurut Jogiyanto (2000), pengujian kandungan informasi 

dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. Jika 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 dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan 

harga atau dengan menggunakan abnormal return. Jika digunakan abnormal 

return, maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang mengandung 

informasi akan memberikan abnormal return kepada pasar. Sebaliknya yang 
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tidak mengandung informasi, tidak memberikan abnormal return kepada 

pasar.  

Penelitian yang mengamati reaksi pasar modal  terhadap event yang 

berupa peristiwa politik berskala nasional dilakukan oleh Suryawijaya dan 

Setiawan (1998). Peneliti tersebut melakukan penelitian event study mengenai 

kaitan antara perubahan harga saham dan aktivitas volume perdagangan di 

Bursa Efek Jakarta dengan peristiwa politik dalam negeri, yakni “Peristiwa 27 

Juli 1996”. Penelitian lain yang mengamati harga dan volume ini dilakukan 

oleh Nugraha (1999) yang menguji reaksi harga saham di Bursa  Efek Jakarta 

terhadap Sidang Istimewa MPR 1998. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pasar modal Indonesia (Bursa Efek Jakarta) bereaksi terhadap peristiwa di luar 

kegiatan ekonomi yang memiliki skala nasional. Reaksi negatif berupa 

abnormal return yang signifikan terjadi secara spontan pada event date. 

 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: "Apakah peristiwa pemilu legislatif 

2004 di Indonesia mempunyai kandungan informasi (information content)?” 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat memberikan manfaat yang diharapkan maka 

untuk memusatkan perhatian pada pokok masalah perlu ditetapkan batasan 

penelitian sebagai berikut :  

1. Perusahaan yang diteliti  
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Perusahaan yang akan diteliti adalah perusahaan yang telah go publik di 

Bursa Efek Jakarta, kemudian dipilih emiten yang termasuk dalam LQ-45 

sebagai emiten.  

2. Pasar yang diteliti  

Penelitian dilakukan di pasar Bursa Efek Jakarta. Pemilihan pasar reguler 

didasarkan pada kemudahan mendapatkan data yang diperlukan karena 

transaksi saham sering dilakukan di pasar reguler.  

3. Rentang waktu  

Rentang waktu penelitian menggunakan 5 hari sebelum dan sesudah 

pemilu tanggal 5 April 2004.  

4. Reaksi yang diteliti  

Penelitian ini hanya untuk mengetahui reaksi harga saham terhadap 

peristiwa pemilu tanggal 5 April 2004.  

 

D. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peristiwa pemilu 

legislative 2004 di Indonesia mempunyai kandungan informasi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian antara lain berikut ini. 

1. Bagi dunia usaha dan pelaku pasar modal, memperoleh gambaran tentang 

reaksi pasar modal yang terjadi dikaitkan dengan suatu peristiwa politik 

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



 7 

agar di masa yang akan datang dapat mengantisipasi kemungkinan-

kemungkinan yang akan terjadi. 

2. Bagi kalangan akademis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

dijadikan acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang. 

 

L. Sistematika Penulisan 

Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu: 

Bab I PENDAHULUAN 
 Berisi latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab II TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisi landasan teori tentang pasar modal, sejarah perkembangan 

pasar modal di Indonesia, perdagangan di BEJ, event study, 

peristiwa Pemilihan Umum tanggal 5 April, tinjauan penelitian 

sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Berisi uraian tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, sumber data dan tehnik pengumpulan data, dan 

metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA 

 Berisi penyajian dan analisis data. Pada bab ini peneliti 

menyajikan dan menjelaskan hasil pengumpulan serta analisis 
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data dan sekaligus merupakan jawaban atas hipotesis yang telah 

dikemukakan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

 Berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran bagi penelitian 

selanjutnya.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pasar Modal 

1. Definisi, Fungsi dan Tipe-tipe Pasar Modal 

Pasar modal didefinisikan dalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagai “Kegiatan 

yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, 

perusahaan yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga 

dan profesi yang berkaitan dengan efek.” Sementara itu, pengertian efek 

menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 adalah 

“Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, 

saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.” 

Definisi pasar modal secara formal menurut Husnan (1996:3) 

adalah “Pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang 

bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, 

baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta.” 

Pasar modal dibentuk untuk menjalankan fungsi ekonomi dan 

keuangan. Dalam menjalankan fungsi keuangan, pasar modal 

menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender (pihak yang 

mempunyai kelebihan dana) kepada borrower (pihak yang memerlukan 

dana). Dengan menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki, 
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lenders mengharapkan akan memperoleh imbalan, sementara bagi 

borrowers, tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan mereka 

melakukan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari hasil 

operasi perusahaan. Sementara itu, dalam menjalankan fungsi keuangan, 

pasar modal menyediakan dana yang diperlukan oleh para borrowers dan 

para lenders menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam 

kepemilikan aktiva riil yang diperlukan untuk investasi tersebut (Husnan, 

1996:3-4). 

Terdapat empat tipe pasar modal dalam perdagangan sekuritas, 

yaitu: 

1) Pasar Perdana (Primary Market) 

Merupakan tempat dimana surat berharga yang baru dikeluarkan 

oleh perusahaan dijual untuk pertama kalinya (penawaran umum) 

sebelum surat berharga tersebut dicatat di Bursa Efek, sedangkan 

tambahan sekuritas baru merupakan penjualan sekuritas perusahaan 

yang sudah go public dimana sekuritas tambahan yang dijual ini 

disebut Seasoned New Issues. 

2) Pasar Kedua (Secondary Market) 

Merupakan pasar yang memperdagangkan sekuritas yang sudah 

tercatat di bursa kepada publik, setelah melewati masa penawaran pada 

pasar perdana. Perdagangan di pasar sekunder ini dapat dilakukan di 

dua jenis pasar (Tandelilin dalam Herdiyanto), yaitu: 

a. Pasar Lelang 
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Pasar sekunder yang merupakan pasar lelang adalah pasar 

sekuritas yang melibatkan proses pelelangan (penawaran) pada 

sebuah lokasi fisik. Transaksi antara pembeli dan penjual tidak 

dilakukan secara langsung melainkan dengan menggunakan 

perantara yang mewakili masing-masing pihak. 

b. Pasar Negosiasi 

Pasar negosiasi terdiri dari jaringan berbagai dealer 

(orang/perusahaan yang memasarkan saham dengan cara membeli 

dari dan menjual ke investor) yang menciptakan tersendiri diluar 

lantai bursa dengan cara membeli atau menjual sekuritas dengan 

harga tertentu. Pasar negosiasi juga sering disebut Over The 

Counter Market (OTC) atau di Indonesia dikenal sebagai Bursa 

Paralel. 

3) Pasar Ketiga (Third Market) 

Merupakan pasar yang memperdagangkan sekuritas setelah pasar 

sekunder tutup. Pasar ini dijalankan oleh broker dengan cara 

mempertemukan penjual dan pembeli. 

4) Pasar Keempat (Fourth Market) 

Merupakan pasar yang memperdagangkan sekuritas dalam jumlah 

blok yang besar antar institusi atau investor, tanpa menyertakan broker 

dan dealer. 
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2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pasar Modal 

 Keberhasilan pasar modal dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara 

lain adalah (Husnan: 1996): 

a. Supply (penawaran) sekuritas 

Faktor ini berarti harus banyak perusahaan yang bersedia 

menerbitkan sekuritas dipasar modal untuk memenuhi kebutuhan 

mereka akan dana dan mereka harus bersedia mengungkapkan kondisi 

perusahaan atau melakukan full disclosure. 

b. Demand (permintaan) sekuritas 

Faktor ini berarti bahwa harus terdapat anggota masyarakat yang 

memiliki jumlah dana yang cukup besar untuk dipergunakan membeli 

sekuritas-sekuritas yang ditawarkan. 

c. Kondisi politik dan ekonomi  

Faktor ini akhirnya akan mempengaruhi supply dan demand akan 

sekuritas. Kondisi politik yangs stabil akan ikut membantu 

pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi supply dan 

demand sekuritas. 

d. Masalah hukum dan peraturan 

Pembeli sekuritas pada dasarnya mengandalkan diri pada informasi 

yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerbitkan 

sekuritas. Kebenaran informasi menjadi sangat penting disamping 

kecepatan dan kelengkapan informasi. Peraturan yang melindungi 
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pemodal dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan menjadi 

mutlak diperlukan. 

e. Peran lembaga-lembaga pendukung pasar modal 

Lembaga yang mendukung kegiatan pasar modal antara lain: 

1) BAPEPAM, mengatur dan mengawasi pasar modal agar dapat 

berjalan secara teratur dan efisien, serta melindungi kepentingan 

pemodal dam masyarakat. 

2) Bursa Efek, merupakan penyelenggara perdagangan saham atau 

efek. 

3) Lembaga Kliring dan Penjaminan (Penyelesaian Transaksi Saham 

atau Efek), yaitu lembaga yang menyediakan jasa kliring dan 

penjaminan penyelesaian transaksi di bursa. 

4) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yaitu lembaga yang 

menyediakan jasa kustodian (penyimpanan efek) sentral dan 

penyelesaian transaksi efek.  

5) Perusahaan Efek, sebagai penjamin efek dan perantara efek. 

6) Reksa Dana, lembaga yang merupakan wadah untuk menghimpun 

dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan 

dalam portofolio efek untuk manajer investasi. 

 

B. Sejarah Perkembangan Pasar Modal Di Indonesia 

1. Periode Pertama (1912-1942): Periode Jaman Belanda 
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Pasar modal pada waktu itu didirikan dengan tujuan untuk menghimpun 

dana guna menunjang ekspansi usaha perkebunan milik Belanda di 

Indonesia. Pada tanggal 14 Desember 1912, suatu asosiasi 13 broker 

dibentuk di Jakarta. Asosiasi ini diberi nama “Vereniging voor 

effectenhandel” yang merupakan cikal bakal pasar modal di Indonesia. 

Melihat perkembangan pasar modal di Batavia ini pemerintah kolonial 

Belanda terdorong membuka pasar modal di Surabaya pada tanggal 1 

Januari 1925 dan disusul di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925. Pasar-

pasar modal ini beroperasi sampai kedatangan Jepang ke Indonesia pada 

tahun 1942. 

2. Periode Kedua (1952-1960): Periode Orde Lama 

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah RI berusaha untuk mengaktifkan 

kembali bursa efek Indonesia. Langkah yang diambil pemerintah adalah 

dengan mengeluarkan Undang-undang Darurat No. 12 pada tanggal 1 

September 1951 yang kemudian dijadikan Undang-undang No. 15/1952 

tentang pasar modal. Juga melalui keputusan Menteri Keuangan No. 

28973/ U.U tanggal 1 November 1951, Bursa Efek Jakarta (BEJ) akhirnya 

dibuka kembali pada tanggal 3 Juni 1952. kepengurusan bursa efek ini 

kemudian diserahkan ke Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-Efek 

(PPUE) yang terdiri dari tiga bank dengan Bank Indonesia sebagai anggota 

kehormatan. Karena adanya sengketa antara pemerintah RI dengan 

Belanda mengenai Irian Barat (sekarang Papua), semua bisnis Belanda 

dinasionalisasikan melalui Undang-undang Nasionalisasi No. 86 tahun 
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1958. Sengketa ini mengakibatkan larinya modal Belanda dari tanah air. 

Akibatnya mulai tahun 1960, sekuritas-sekuritas perusahaan Belanda 

sudah tidak diperdagangakan lagi di Bursa Efek Jakarta. Sejak itu aktivitas 

di Bursa Efek Jakarta semakin menurun. 

 

 

3. Periode Ketiga (1977-1988): Periode Orde Baru 

Pada jaman pemerintah orde baru, pemerintah mengambil langkah-

langkah perbaikan dengan menekan laju inflasi dan memperbaiki 

perekenomian nasional. Keadaan ini memulihkan kepercayaan masyarakat 

terhadap mata uang rupiah dan pasar modal. Bursa Efek Jakarta lahir 

kembali pada tahun 1977 sebagai hasil dari Keputusan Presiden No. 52 

tahun 1976. Pada tanggal 10 Agustus 1977, Bapak Presiden Suharto secara 

resmi membuka kembali pasar modal yang ditandai dengan go publiknya 

PT Semen Cibinong. Penerbitan saham perdana disetujui pada tanggal 6 

Juni 1977. Pada saat tercatat pertama kali di bursa tanggal 10 Agustus 

1977, sebanyak  178.750 lembar saham ditawarkan dengan harga Rp 

10.000 per lembar. Periode ini disebut juga dengan periode tidur yang 

panjang, karena sampai dengan tahun 1988 hanya sedikit sekali 

perusahaan yang tercata di BEJ, yaitu hanya 24 perushaan saja. Kurang 

menariknya pasar modal pada periode ini dari segi investor, mungkin 

disebabkan oleh tidak dikenakannya pajak atas bunga deposito, sedang 

penerimaan dividen dikenakan pajak penghasilan sebesar 15%. 
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4. Periode Keempat (1988-1995): Periode Bangun Dari Tidur Yang Panjang 

Sejak diaktifkannya kembali pada tahun 1977 sampai dengan tahun 1988, 

BEJ dikatakan dalam keadaan tidur yang panjang selama 11 tahun. 

Sebelum tahun 1988 hanya terdapat 24 perusahaan yang terdaftar di BEJ. 

Setelah tahun 1988, selama 3 tahun saja yaitu sampai dengan tahun 1990, 

jumlah perusahaan yang terdaftar di BEJ meningkat sampai dengan 127 

perusahaan. Sampai dengan tahun 1996 jumlah perusahaan yang terdaftar 

menjadi 238. Pada periode ini, Initial Public Offering (IPO) menjadi 

peristiwa nasional. Periode ini juga dikenal dengan periode kebangkitan 

dari Bursa Efek Surabaya (BES). Bursa Surabaya dilahirkan kembali pada 

tanggal 16 Juni 1989. Semua sekuritas yang tercatat di Bursa Efek Jakarta 

(BEJ) juga otomatis diperdagangkan di BES. 

5. Periode Kelima (Mulai 1995): Periode Otomatisasi 

Karena peningkatan kegiatan transaksi yang dirasakan sudah melebihi 

kapasitas manual, maka BEJ memutuskan untuk mengotomatisasikan 

kegiatan transaksi di bursa. Sistem otomatisasi yang diterapkan di Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) diberi nama Jakarta Automated Trading System 

(JATS) dan mulai dioperasikan pada hari senin 22 Mei 1995. Bursa Efek 

Surabaya juga menerapkan sistem otomatisasi yang disebut dengan 

Surabaya Market Information & Automated Remote Trading (S-MART). 

Dengan sistem otomatisasi ini maka ada peningkatan kapasitas untuk 

mengantisipasi pertumbuhan pasar dimasa mendatang karena diperkirakan 
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sistem manual sudah tidak memadai dan meningkatkan pamor pasar modal 

kita dengan meletakkan BEJ setara dengan pasar-pasar modal lain didunia. 

6. Periode Keenam (Mulai agustus 1997): Krisis Moneter 

Pada bulan Agustus 1997, krisis moneter melanda negara-negara Asia, 

termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Korea Selatan dan Singapura. 

Krisis moneter ini terjadi dimulai dari penurunan nilai-nilai mata uang 

negara-negara Asia tersebut terhadap dollar Amerika. Penurunan nilai 

mata uang tersebut disebabkan karena adanya spekulasi dari pedagang-

pedagang valas, kurang percayanya masyarakat terhadap nilai mata uang 

negaranya sendiri dan yang tidak kalah pentingnya adalah kurang kuatnya 

pondasi perekonomian. Untuk mencegah permintaan dollar Amerika yang 

berlebihan maka Bank Indonesia menaikkan suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI). Diharapkan dengan suku bunga yang tinggi, pemilik 

modal akan menanamkan modalnya di deposito untuk mengurangi 

permintaan terhadap dollar. Tingginya suku bunga deposito berakibat 

negatif terhadap pasar modal. Investor tidak lagi tertarik untuk 

menanamkan dananya di pasar modal, karena total return yang diterima 

lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan dari bunga deposito. 

Akibatnya harga-harga saham dipasar modal mengalami penurunan 

drastis. Untuk mengurangi lesunya permintaan sekuritas di pasar modal 

Indonesia, pemerintah berusaha mengingkatkan aktivitas perdagangan 

lewat transaksi investor asing. Pada tanggal 3 September 1997 pemerintah 

tidak lagi memberlakukan pembatasan 49% kepemilikkan asing. Peraturan 
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pemerintah ini juga tidak membuahkan hasil. Untuk memperbaiki kondisi 

perekonomian yang bergejolak ini, pemerintah pada hari sabtu tanggal 1 

November 1997 mengumumkan melikuidasi 16 bank swasta nasional. 

Pengumuman yang mengejutkan ini tidak banyak membantu memperbaiki 

lesunya pasar saham. 

 

 

 

C. Perdagangan di BEJ 

1. Tiga segmen pasar di BEJ 

Di Bursa Efek Jakarta, perdagangan sekuritas dilakukan pada tiga segmen 

pasar yang utama, yaitu pasar reguler, pasar non-reguler, dan pasar tunai. 

Pasar reguler adalah tempat untuk para pemodal yang ingin memeproleh 

harga terbaik bagi sekuritas mereka. Pada perdagangan ini harga terbentuk 

sesuai dengan mekanisme pasar. Perdangangan non-reguler akan dipilih 

para pemodal yang ingin membeli atau menjual sesuai dengan kesepakatan 

mereka sendiri. Sedangkan perdagangan tunai ditujukan pada para pialang 

yang tidak mampu menyerahkan sekuritas yang diperdagangkan pada hari 

kelima setelah transaksi (t+4) (Husnan: 1996). 

2. Pembentukkan harga di BEJ 

Menurut Husnan (1996), pembentukkan harga di BEJ dikelompokkan 

menjadi dua tipe, yaitu pasar lelang dan pasar negosiasi. Pada perdagangan 

reguler, harga terbentuk sesuai dengan lelang, dengan proses tawar-
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menawar didasarkan atas prioritas harga dan prioritas waktu. Di BEJ tidak 

terdapat pihak yang bertindak sebagai market-maker (artinya pihak yang 

selalu menyebutkan bahwa ia bersedia membeli atau menjual suatu saham 

dengan harga tertentu), karena tidak ada market-maker maka quotation 

(penyebutan) harga saham hanya didasarkan pada order dari para pemodal 

yang akan membeli atau menjual saham, maka saham tersebut tidak 

mempunyai harga untuk hari itu. Harga yang tercantum pada pasar reguler 

merupakan harga terakhir saham tersebut diperdagangkan. 

D. Event Study 

Event study atau biasa disebut juga uji pasar modal bentuk setengah 

kuat merupakan suatu penelitian yang mengukur hubungan antara suatu 

kejadian yang berpengaruh terhadap sekuritas dan return dari sekuritas 

tersebut. Penggunaan event study didorong oleh adanya peristiwa yang 

seringkali berpengaruh begitu cepatnya terhadap harga saham. Oleh karenanya 

dengan menggunakan data keuangan, event study dapat untuk mengukur 

pengaruh dari suatu kejadian yang spesifik terhadap nilai perusahaan 

(Mackinlay dalam Andriyani 2003). Study peristiwa  (event study) merupakan 

studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang 

informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman (Jogiyanto, 2000). 

Event study dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu 

pengumuman dan dapat juga digunakan untuk melihat reaksi pasar modal 

(dengan pendekatan pergerkan harga saham) terhadap suatu peristiwa tertentu. 

Menurut Kirtzman dalam Andriyani (2003) event study bertujuan mengukur 

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



 20 

hubungan antara suatu peristiwa yang mempengaruhi surat berharga dan 

pendapatan (return) dari surat berharga. 

Dari pengertian tersebut tampak bahwa sebenarnya event study dapat 

digunakan untuk melihat reaksi pasar modal (dengan pendekatan pergerakan 

harga saham) terhadap suatu peristiwa tertentu. Event study sering digunakan 

sebagai alat untuk mengukur efisiensi pasar modal. Dalam menguji efisiensi 

pasar modal, event study digunakan untuk mengetahui apakah abnormal 

return yang terjadi setelah event tersebut diperkirakan sebelumnya 

(anticipated) dan digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh event 

terhadap aktivitas di pasar modal. 

Event study menganalisis abnormal return dari sekuritas yang 

mungkin terjadi disekitar pengumuman dari event study. Abnormal return atau 

excess return merupakan kelebihan dari return sesungguhnya yang terjadi 

terhadap return normal. Jika suatu pengumuman mempunyai kandungan 

informasi akan memberikan abnormal return kepada pasar, sebaliknya jika 

tidak mengandung informasi maka tidak akan memberikan abnormal return.  

 

 

E. Pemilu Legislatif 2004 

Indonesia sudah mengadakan pemilu sebanyak delapan kali, yaitu 

tahun 1955, 1971, 1977,1982, 1992, 1997, dan pemilu 1999. 
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Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di mana bangsa Indonesia 

akan melakukan pemilu dua tahap. Tahap pertama memilih anggota legislatif, 

sedangkan tahap kedua memilih presiden dan wakil presiden. 

Pemilu 2004 yang berbeda dengan sebelumnya mempunyai cara 

penghitungan suara dalam penetapan perolehan kursi calon terpilih yang 

berbeda pula, baik penghitungan suara untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, 

ataupun DPRD Kabupaten/Kota. 

Metode penghitungan suara untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, 

DPRD Kabupaten/Kota dalam menentukan alokasi kursi yang diperoleh 

dilakukan dalam 2 (dua) tahap: 

1. Tahap pertama 

Apabila jumlah suara sah suatu partai politik peserta Pemilu sama dengan 

atau lebih besar dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), dalam 

penghitungan tahap pertama langsung memperoleh sejumlah kursi. 

Kelebihan suara sah dan suara sah partai politik yang kurang dari BPP 

menjadi sisa suara, dan akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua. 

Penghitungan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), yaitu total suara sah 

partai politik, satu daerah pemilihan dibagi jumlah kursi yang ditetapkan 

untuk daerah pemilihan tersebut. 

2. Tahap kedua 
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Kursi yang belum habis terbagi pada penghitungan tahap pertama 

didistribusikan pada tahap kedua. Sisa kursi akan diberikan kepada partai 

politik satu per satu berdasarkan urutan partai politik yang memperoleh 

sisa suara terbanyak. Setelah semua kursi satu daerah pemilihan telah 

habis terbagi, sisa suara yang masih ada dianggap hangus. Tidak ada lagi 

pengaturan penggabungan suara dengan daerah lain baik dalam satu partai 

atau gabungan partai. 

Setelah pembagian kursi untuk partai-partai politik selesai, langkah 

selanjutnya adalah menetapkan calon terpilih yang akan menduduki kursi 

tersebut dengan cara menghitung perolehan suara setiap calon. Calon yang 

perolehan suaranya mencapai angka minimal sama dengan BPP, langsung 

ditetapkan sebagai calon terpilih. Calon yang tidak mencapai angka BPP, tidak 

mendapat kursi tetapi partai politik dapat menetapkan calon terpilih 

berdasarkan nomor urut dalam daftar calon partai politik di daerah pemilihan. 

Biasanya calon yang berada di urutan teratas memiliki kesempatan paling 

besar untuk terpilih sebagai anggota legislatif. 

Sedangkan metode penghitungan suara dan penetapan calon 

terpilih untuk anggota DPD, berdasarkan pada nama calon yang memperoleh 

suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan keempat di provinsi yang 

bersangkutan. Hal ini dilakukan karena anggota DPD untuk setiap provinsi 

diwakili oleh 4 orang.  
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Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah 

yang sama, maka calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih 

merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut 

ditetapkan sebagai calon terpilih. 

F. Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji reaksi pasar modal 

terhadap peristiwa diluar kegiatan ekonomi yang memiliki skala internasional. 

Diantaranya penelitian yang dilakukan Suryawijaya dan Setiawan (1998) 

meneliti mengenai kaitan antara perubahan harga saham dan aktivitas volume 

perdagangan di BEJ dengan peristiwa politik dalam negeri, yakni “Peristiwa 

27 Juli 1996”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia 

(dalam hal ini BEJ) bereaksi terhadap peristiwa 27 Juli 1996 yang 

mencerminkan adanya reaksi negatif (berupa terjadinya negatif abnormal 

return yang signifikan) pada event date. Namun dalam waktu yang tidak 

terlalu lama (3 hari) terjadi perubahan arah (rebound) pada abnormal return 

menjadi positif, sebagai reaksi atas penyataan pemerintah bahwa kerusuhan 

terkendali dan jaminan akan kestabilan politik berkaitan erat dengan 

kelangsungan dan kepastian melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. 

Nugraha (1999), meneliti dampak dari suatu peristiwa politik, dalam 

hal ini Sidang Istimewa MPR 1998, terhadap pergerakan harga dan aktivitas 

volume perdagangan saham. Dengan menggunakan metodologi event study 

yang mengambil sampel 27 perusahaan yang terdaftar di BEJ, hasilnya 

menunjukkan terjadinya abnormal return pada hari kedua didalam periode 
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peristiwa, dan dengan menggunakan uji rata-rata abnormal return variabel 

harga saham secara cepat menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, 

sehingga secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

sebelum dan sesudah peristiwa, sedangkan aktivitas perdagangan secara 

signifikan berbeda antara sebelum dan sesudah peristiwa. 

Hidayat dalam Andriyani (2003) meneliti dampak peristiwa politik 

pemilihan umum (Pemilu) tahun 1999 terhadap harga dan aktivitas volume 

perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa Bursa Efek Jakarta bereaksi terhadap peristiwa pemilu tahun 1999. Hal 

ini terlihat dari adanya abnormal return yang diterima investor di sekitar 

pemilu tahun 1999 yang didukung pula adanya fluktuasi volume perdagangan 

saham disekitar pemilu tahun 1999. 

Utomo meneliti tentang reaksi pasar modal terhadap peristiwa politik 

dalam negeri (event study terpilihnya Gus Dur sebagai presiden pada tanggal 

20 Oktober 1999). Penelitian dilakukan terhadap 37 perusahaan yang 

termasuk dalam LQ 45, periode penelitian adalah 121 hari dibagi menjadi 100 

hari periode estimasi dan 21 hari periode event. Uji beda rata-rata yang 

dilakukan terhadap return yang diperoleh investor (average abnormal return) 

secara cepat menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi sehingga 

secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah 

peristiwa mengalami rata-rata volume perdagangan sesudah peristiwa lebih 

besar dibandingkan dengan rata-rata penjualan sebelum peristiwa. 
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Sutarto (2002), meneliti reaksi pasar modal Indonesia terhadap 

pemilihan presiden dalam Sidang Istimewa MPR tahun 2001. Penelitian 

dilakukan terhadap 37 perusahaan yang masuk dalam LQ 45. Hasil penelitian 

menunjukkan uji beda rata-rata abnormal return menunjukkan bahwa secara 

statistik terlihat abnormal return sepuluh hari sebelum dan sepuluh hari 

sesudah event berbeda secara signifikan, situasi dimana para pelaku pasar 

sudah menduga akan terjadinya kejutan-kejutan bagi pasar yang mengiringi 

sidang tersebut, seperti Dekrit Presiden, kekhawatiran munculnya kekuatan 

lama dalam pemerintahan, dan penundaan kabinet mengakibatkan terjadinya 

abnormal return yang signifikan berkali-kali sebelum dan setelah event date. 

Rata-rata volume perdagangan sebelum dan sesudah peristiwa mengalami 

perubahan, ada peningkatan rata-rata volume perdagangan saham pada periode 

sebelum event date daripada rata-rata volume perdagangan saham pada 

periode setelah event date. 

Penelitian mengenai peristiwa yang terjadi di luar negeri terhadap 

pasar modal diantaranya adalah penelitian Mansur, Conchran dan Froio 

(dalam Suyatno, 2001), meneliti mengenai reaksi pasar modal pada saham-

saham perusahaan penerbangan Amerika Serikat terhadap event pelarangan 

terbang (grounding) pesawat-pesawat DC-10. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan event period selama 30 hari bursa dengan mengunakan event 

date pada tanggal 6 Juni 1979 (tanggal pengumuman grounding). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa harga saham secara cepat bereaksi negatif 

setelah pengumuman tersebut, yaitu saham-saham perusahaan penerbangan 
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yang menggunakan pesawat DC-10 di New York Stock Exchange dengan 

cepat mencerminkan informasi buruk tersebut (return pemilik saham menjadi 

turun akibat event tersebut). 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan mempunyai hubungan kausal atau sebab akibat, yaitu: 

1. Variabel independen adalah peristiwa pemilihan umum di Indonesia 

2. Variabel dependen atau variabel terpengaruh adalah reaksi pasar modal Indonesia yaitu perubahan harga saham, 

yang ditunjukkan dengan abnormal return. 

 

 

Hipotesis  

 

 

F. Hipotesis 

Event study dapat dipakai untuk menguji kandungan informasi dari suatu peristiwa. Pengujian kandungan 
informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu peristiwa. Jika peristiwa mengandung informasi maka 
diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu berita tentang peristiwa tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar 
ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas bersangkutan. Reaksi dapat diukur dengan menggunakan 
abnormal return. Suatu peristiwa yang mengandung informasi akan memberikan abnormal return kepada investor. 
Sebaliknya, peristiwa yang tidak mengandung informasi tidak akan memberikan abnormal return kepada investor 
(Jogiyanto, 2000). 

Studi peristiwa (event study) menganalisis abnormal return dari sekuritas yang mungkin terjadi di sekitar 
pengumuman suatu peristiwa (Jogiyanto, 2000). Penelitian yang dilakukan oleh Asri dan Setiawan (1998) secara 
umum memberikan hasil yang menunjukkan bahwa terdapat abnormal return yang diperoleh investor pada periode di 
sekitar peristiwa.  

Berdasarkan hasil tersebut, maka penulis menurunkan hipotesis alternatif sebagai berikut.  

Ha1:  Peristiwa pemilihan umum 5 April 2004 menghasilkan abnormal 

return yang signifikan bagi investor. 

Ha2 :   Rata-rata abnormal return saham sebelum dan sesudah peristiwa 

pemilihan umum di Indonesia 5 April 2004 berbeda secara signifikan. 

 

 

 

 

Peristiwa pelaksanaan 

pemilihan umum di 

Indonesia  

Perubahan harga saham  

(abnormal return) 

Variabel Independen  
Variabel Dependen  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian mengenai reaksi harga saham Bursa Efek Jakarta terhadap 

peristiwa pemilihan umum di Indonesia merupakan penelitian event study. 

Event study adalah suatu pengamatan mengenai pergerakan harga saham di 

pasar modal untuk mengetahui apakah ada abnormal return  yang diperoleh 

pemegang saham akibat dari suatu peristiwa tertentu (Peterson dalam Suyatno, 

2001). Penelitian event study dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 

reaksi pasar terhadap suatu event (kejadian), yaitu peristiwa Pemilu Legislatif 

2004 di Indonesia. 

Kriteria utama pemilihan peristiwa yang diteliti adalah peristiwa dalam 

negeri yang diduga berpengaruh terhadap perdagangan di pasar modal. 

Peristiwa Pemilu Legislatif 2004 di Indonesia merupakan salah satu peristiwa 

yang diduga berpengaruh terhadap perdagangan di pasar modal. Alasan 

dipilihnya peristiwa Pemilu Legislatif 2004 di Indonesia adalah karena 

peristiwa tersebut merupakan: 

1. Peristiwa dalam negeri yang menjadi pusat perhatian nasional maupun 

dunia internasional, dan 

2. Peristiwa Pemilu Legislatif 2004 di Negara Republik  Indonesia diduga 

mempunyai pengaruh baik terhadap perdagangan di pasar modal maupun 

perekonomian Indonesia. 
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Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 111 hari bursa yang 

dibagi dalam dua periode, yakni periode estimasi (estimation period) dan 

periode kejadian (event period). Alasan menggunakan periode pengamatan 

tidak lebih dari 111 hari adalah untuk menghindari confounding effect (efek 

yang membaur) dari peristiwa yang muncul di tahun sebelumnya (peristiwa 

bom Marriott). Periode pengamatan kurang dari 111 hari bursa dikuatirkan 

pasar belum terlalu menyerap kekuatan muatan informasi peristiwa yang 

diteliti.   

Periode estimasi merupakan periode waktu yang dipakai untuk 

meramalkan expected return saham dari saham-saham yang diteliti. Periode 

estimasi berlangsung selama 100 hari yaitu mulai tanggal 10 November 2003 

sampai tanggal 26 Maret 2004.  

 Periode peristiwa merupakan periode disekitar peristiwa. Periode 

peristiwa dalam penelitian ini selama 11 hari, yaitu 5 hari sebelum peristiwa 

dan 5 hari setelah peristiwa. Alasan menggunakan periode peristiwa yang 

relatif pendek yaitu 11 hari, karena untuk menghindari confounding effect 

(efek yang membaur).  

 

 

 

Skema periode penelitian dapat dilihat dalam gambar I.1 
 
 Periode estimasi                Periode peristiwa 

 
A B C D E 
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Gambar I.1 

Skema Periode Penelitian 
 

Keterangan : 

A :  Beginning of estimation period (t-105) tgl 20 Oktober 
2004 

B :  End of estimation period (t-5) tanggal  26 Maret 2004 

C :  Beginning of event period (t-5) tanggal 29 Maret 2004 

D :  Event date (t)   tanggal 6 April 2004 

E :  End of event periode (t+5)   tgl 14 April 2004 

Event date yang seharusnya jatuh tanggal 5 April 2004 di ganti sehari 

setelah event date yaitu tanggal 6 April 2004 mengingat pada tanggal 5 April 

2004 (pada waktu peristiwa Pemilihan Umum berlangsung) BEJ libur. 

Penyesuaian atas penentuan periode penelitian tersebut adalah peristiwa lain 

yang terjadi pada periode peristiwa diasumsikan tidak berpengaruh terhadap 

fluktuasi di pasar modal. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan yang terdaftar di BEJ sampai dengan bulan April 2004 mencapai 

333 emiten. Alasan penulis menggunakan kurun waktu tersebut adalah karena 

tahun tersebut adalah tahun terjadinya event study yaitu tahun dilaksanakan 
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Pemilu Legislatif 2004 di Indonesia. Penentuan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan purposive sampling dimana sampel dipilih sesuai dengan 

kriteria dalam penelitian dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan 

oleh peneliti. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendapatkan sampel 

yang representatif dengan kriteria yang telah ditentukan dan faktor kepraktisan 

(kecepatan waktu dan biaya yang murah) merupakan pertimbangan pokok 

dalam memilih metode purposive sampling ini. Sampel dipilih dari saham-

saham yang telah ditentukan oleh BEJ yang merupakan saham dengan 

likuiditas dan kapitalisasi pasar yang besar. Adapun kriteria yang digunakan 

BEJ untuk memilih saham yang dapat dikategorikan dalam saham LQ – 45 

adalah: 

1. Masuk dalam rangking 60 terbesar dari total transaksi saham di pasar 

reguler (rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir). 

2. Rangking berdasarkan kapitalisasi pasar (rata-rata kapitalisasi pasar 

selama 12 bulan terakhir). 

3. Telah tercatat di BEJ minimum 3 bulan. 

4. Keadaan keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhannya, frekuensi 

dan jumlah hari perdagangan transaksi di pasar reguler. 

Saham-saham indeks LQ-45 mengalami perubahan setiap enam bulan 

sekali yaitu pada bulan Februari sampai dengan Juli dan Agustus sampai 

dengan Januari tahun berikutnya. Setiap saham yang dijadikan sampel harus 

memenuhi kriteria berikut ini. 
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1. Termasuk dalam perusahaan LQ-45 selama dua periode berturut-turut, 

yaitu periode Agustus 2003 – Januari 2004 dan periode Februari – Juli  

2004. Alasannya karena saham LQ-45 merupakan saham yang likuid dan 

kapitalisasi besar sehingga dapat mewakili pasar. Periode waktu yang 

digunakan dalam penelitian ini mulai tanggal 20 Oktober 2003 sampai 

tanggal 14 April 2004, maka saham LQ-45 yang digunakan termasuk 

dalam periode tersebut. 

2. Perusahaan tidak melakukan corporate action (aktivitas perusahaan) 

seperti pengumuman deviden saham, stock split, right issue dan merger 

pada periode pengamatan. Seleksi ini dilakukan agar tidak terjadi 

confounding effect (efek yang membaur) antara pengaruh peristiwa yang 

diteliti dengan pengaruh corporate action terhadap harga saham 

perusahaan sampel. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dipergunakan untuk 

mendapatkan informasi yang kemudian dikumpulkan sebagai penelitian. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah 

data yang diperoleh dari sumber lain untuk tujuan lain. Data dikumpulkan dari 

hasil peninjauan terhadap sumber-sumber data secara langsung yaitu dari 

website jsx.co.id, JSX Monthly Statistic, ICMD, Harian Kompas dan sumber-

sumber lain yang mendukung. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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1. Data harga penutupan saham harian indeks LQ-45 selama periode 

penelitian, mulai tanggal 20 Oktober 2003 sampai 14 April 2004 yang 

diperoleh dari website jsx.co.id. 

2. Indeks LQ-45 selama periode penelitian yang diperoleh dari JSX Monthly 

Statistics. 

3. Saham perusahaan yang termasuk dalam LQ-45 periode Agustus 2003 – 

Januari 2004 dan periode Februari – Juli 2004. 

4. Peristiwa Pemilu Legislatif  di Indonesia tanggal 5 April 2004. 

 

D. Identifikasi Variabel dan Pengukurannya  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

peristiwa Pemilu Legislatif 2004 di Indonesia terhadap harga saham di Bursa 

Efek Jakarta dengan melihat ada tidaknya abnormal return yang diterima oleh 

investor. Variabel bebas (independent) dalam penelitian ini adalah kondisi 

politik dalam negeri, akibat peristiwa Pemilu Legislatif 2004 di Indonesia dan 

reaksi harga saham di pasar modal Indonesia yang ditunjukkan dengan 

abnormal return saham sebagai variabel terikat (dependent). 

Kondisi politik berkaitan erat dengan stabilitas perekonomian suatu 

negara. Kondisi politik yang stabil cenderung meningkatkan kinerja ekonomi 

suatu negara. Reaksi pasar modal ditunjukkan dengan adanya perubahan harga 

dari sekuritas yang bersangkutan, dalam penelitian ini reaksi harga saham 

diukur dengan menggunakan abnormal return. Jika menggunakan abnormal 

return maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang mempunyai 
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kandungan informasi akan memberikan abnormal return kepada pasar. 

Sebaliknya yang tidak mengandung informasi tidak memberikan abnormal 

return kepada pasar.  

Sedangkan harga saham yang digunakan untuk menentukan return 

saham adalah harga saham penutup (closing price) pada 100 hari periode 

estimasi dan 10 hari periode pengamatan. Abnormal Return selama periode 

kejadian didefinisikan sebagai selisih antara actual return dan expected return. 

Abnormal return dari saham i pada hari ke t yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

  

Arit = Rit – E (Rit)  

 

 ARit  = abnormal return saham i pada hari ke-t, 

 Rit  = actual return untuk saham i pada hari ke-t, 

 E(Rit) = expected return untuk i pada hari ke-t. 

 

Nilai E(Rit) dapat dihitung sebagai berikut :  

 

    1it

1itit

P

PP
Rit 

-

--
=
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 Rit  = return sesungguhnya saham i pada waktu t,  

 Pit   = closing price saham i pada waktu t, 

 Pit-1 = closing price saham i pada waktu t-1. 

 
Dalam penelitian ini untuk menghitung expected return masing-masing 

saham dipergunakan market model yang dilakukan melalui dua tahap 

(Jogiyanto, 2000:421) yaitu (1) membentuk model ekspektasi dengan 

menggunakan data return realisasi selama periode estimasi dan (2) 

menggunakan model ekspetasi ini untuk menghitung expected return dalam 

periode estimasi, expected return dihitung dengan rumus sebagai berikut :  

 

E(Rit) = ai + bi.Rmt 
 

 E(Rit)  = expected return untuk saham i hari  ke t, 

 Rmt  = return indeks LQ-45 pada hari ke t,  

  a  = alfa dari periode estimasi,  

 b  = beta dari periode estimasi  

 

Sedangkan nilai Rmt dapat dihitung sebagai berikut :  

 

1

11

45

4545

-

-

-
---

=
t

t
mt ILQ

ILQILQ
R  

 

 Rmt          = return pasar yang sebenarnya pada waktu t,  

 ILQ-45t  = indeks LQ-45 pada waktu t, 

 ILQ-45t-1 = indeks LQ-45 pada waktu t-1.  
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Untuk menghitung koefisien a dan b diperoleh dari perhitungan 

persamaan regresi runut waktu antara return saham (Rit) sebagai variabel 

terikat dan return pasar (Rmt) sebagai variabel bebas. Dari koefisien a dan b  

tersebut dapat dihitung expected return tiap-tiap saham atau E (Ri) 

 

22 ))((
))(()(

XXk
YXXY

SS
SS-S

=b  

k
XY )(S-S

=
ba   

 

X = return pasar, 

Y = return saham individual,  

k = periode estimasi (100 hari)  

Periode estimasi selama 100 hari tersebut dimulai dari t-105 sampai t-

11(sebelum event period terjadi). Setelah abnormal return dapat ditentukan 

maka rata-rata abnormal return dari berbagai sekuritas pada tiap-tiap hari 

pengamatan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :  

    å
=

=
n

i
itAR

n
AAR

1
1

1
 

 

  ARit  = abnormal return saham i pada hari ke-t, 

  AARt  = avarage abnormal return saham i pada hari ke-t 

  n  = jumlah seluruh saham yang diteliti  

 

 

E. Pengujian Hipotesis  

1. Teknik Pengujian Hipotesis  
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Untuk menguji ada atau tidaknya abnormal return dengan tujuan 

untuk melihat signifikan yang dimaksud adalah bahwa abnormal return 

tersebut secara statistik signifikan tidak sama dengan nol (positif untuk 

kabar baik dan negatif untuk kabar buruk). Uji t dilakukan dengan cara 

standarisasi abnormal return (standardized abnormal return), 

menggunakan perhitungan berdasarkan deviasi standar return-return 

selama periode estimasi dengan nilai standar yang digunakan adalah nilai 

prediksi returnnya.  

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :  
1) Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif  

Ho  : Peristiwa Pemilu Legislatif 2004 di Indonesia tidak 

menghasilkan abnormal return yang signifikan bagi investor. 

Ha : Peristiwa Pemilu Legislatif 2004 di Indonesia menghasilkan 

abnormal return yang signifikan bagi investor.  

Hipotesis yang lebih operasional yaitu :  

Ho : AAR = nol 

Ha  : AAR ¹ nol   

2) Menentukan kriteria keputusan 

Pengujian hipotesis alternatif ini merupakan pengujian dua sisi dengan 

tingkat signifikansi a sebesar 1%, 5%, 10%. 
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3) Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :  

Ho diterima jika  : -t tabel £ t hitung £ t tabel  

Ho ditolak   : t hitung > t tabel atau  

t hitung < -t tabel  
 

4) Menghitung nilai t hitung dari sampel :  

 

å
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SARnt = standarized abnormal return untuk portofolio (t hitung) 

DPSit  = deviasi standar peramalan untuk saham i pada hari t  

 

DSPit adalah standar deviasi peramalan (standard deviation of 

the forecast) untuk saham i pada hari t pada event period yang dihitung 

sebagai berikut :  
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DSi  = deviasi standar untuk sekuritas i, selama periode 

estimasi  

Rmt  = return pasar untuk periode t selama periode peristiwa 

(event period) 
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Rmk  = return pasar untuk periode k selama periode estimasi  

Rm = rata-rata return selama periode estimasi  

 

Deviasi standar untuk masing-masing saham selama periode 

estimasi dihitung dengan menggunakan rumus : 
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Dsi : deviasi standar untuk sekuritas i, selama periode 

estimasi, 

Rik  : return sekuritas I untuk hari ke-k selama periode 

estimasi,  

E(Rik) : expected return sekuritas I untuk hari ke-k selama 

periode estimasi (dihitung berdasarkan model estimasi 

dari perhitungan sebelumnya)  

5) Membandingkan t hitung dengan t tabel  

Setelah kita mengetahui t hitung untuk masing-masing hari ke-t di 

periode peristiwa, maka akan dibandingkan dengan nilai dari t tabel, 

jika –t tabel £ t hitung £ t tabel maka Ho diterima dan dapat 

disimpulkan bahwa peristiwa Pemilihan Umum 5 April 2004 di  

Indonesia tidak menghasilkan abnormal return yang signifikan bagi 

investor, tetapi bila  t hitung > tabel atau t hitung <-t tabel, maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak, peristiwa Pemilu Legislatif 2004 di 
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Indonesia  menghasilkan abnormal return yang signifikan bagi 

investor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

 Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi harga saham di Bursa Efek 

Jakarta terhadap kondisi politik dalam negeri, kondisi politik dalam hal ini 

berkaitan dengan peristiwa pemilihan umum tanggal 5 April 2004 di Indonesia. 

Indikator yang digunakan adalah abnormal return yang diamati selama sebelas 

hari periode pengamatan disekitar peristiwa pemilihan umum 5 April 2004 di 

Indonesia, yaitu pada lima hari sebelum dan event date, pada saat event date dan 

lima hari sesudah event date. Dalam bab ini akan disajikan analisis terhadap data 

penelitian dan pengujian hipotesis dimulai dari deskripsi data, hasil uji normalitas, 

serta analisis deskriptif hasil penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan 
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menggunakan program excel 2000 dan analisis data dalam penelitian 

menggunakan program SPSS 11.0 for windows. 

 

A. Deskripsi Data 

Data yang diperoleh berdasarkan kriteria sampel yang ditentukan yaitu 

saham yang termasuk dalam perusahaan LQ-45 selama dua periode berturut-

turut dan tidak melakukan pengumuman lain seperti stock splits, right issue, 

dan merger selama periode penelitian. Sampel yang diambil sebanyak 36 

perusahaan dari 45 perusahaan yang ada. Saham-saham indeks LQ-45 

mengalami perubahan setiap enam bulan sekali yaitu pada bulan Februari 

sampai dengan Juli dan Agustus sampai dengan Januari tahun berikutnya. 

Prosedur pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 

dapat dilihat dalam tabel IV.1 

Tabel IV.1 
Prosedur Pengambilan Sampel 

Kriteria Sampel     Jumlah 

Saham perusahaan yang masuk dalam Indeks LQ-45 periode 
 Agustus 2003 – Januari 2004      45 
Saham perusahaan yang masuk dalam indeks LQ-45 periode 
 Februari – Juli  2004       38 
Perusahaan yang melakukan corporate action selama periode 
 peristiwa        (2) 
Jumlah sampel akhir        36 
 
Sumber: data diolah 

 

B. Pengujian Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji signifikansi 

abnormal return untuk semua saham (rata-rata abnormal return) yang ada di 
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periode peristiwa. Signifikansi yang dimaksud adalah bahwa rata-rata 

abnormal return tersebut secara statistik tidak sama dengan nol. Untuk 

menguji hipotesis nol tersebut maka di perlukan data harga saham harian 

untuk masing-masing perusahaan selama seratus hari untuk periode estimasi 

dan sebelas  hari untuk periode pengamatan, guna menentukan return saham 

individual secara harian. Selain itu juga diperlukan data Indeks LQ-45 pada 

seratus hari periode estimasi dan sebelas hari periode pengamatan untuk 

menghitung return pasar. 

 Pengujian dilakukan berdasarkan uji t. uji t dilakukan dengan cara 

standarisasi abnormal return (standarized abnormal return), menggunakan 

perhitungan berdasarkan deviasi standar return-return selama periode estimasi 

dengan nilai prediksi returnnya. 

Berikut ini adalah hasil pengujian hipotesis untuk uji t secara standarisasi 

abnormal return berdasarkan deviasi standar return-return saham selama 

periode estimasi dengan nilai standar yang digunakan adalah nilai prediksi 

returnnya.  

 
Tabel IV.2 

Hasil Analisis Signifikansi Rata-rata Abnormal Return  
Selama Periode Pengamatan 

 
 

Hari    AAR          t hitung   
 
   -5            -0.0061                      1.3233                         

-4            -0.0167                     -1.5694            
-3            -0.0143          -1.2294   

   -2            -0.0099                       0.5123   
   -1             0.0044            2.2583*    

0            -0.0085            0.1606           
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   1            -0.0206                      -2.0089*   
2            -0.0050                       1.2037           

   3            -0.0129           -0.3649   
   4            -0.0076             0.5653           
   5            -0.0095            -0.2844            
 
       Signifikansi pada 1%  
  * = Signifikansi pada 5%  
       Signifikansi pada 10% 
 
 

Dari tabel IV.2, dengan menggunakan uji t secara standarisasi abnormal 

return untuk melihat signifikansi rata-rata abnormal return, tampak bahwa 

ada 2 hari bursa yang menghasilkan rata-rata abnormal return yang signifikan 

dibandingkan dengan hari yang lain bagi para pemegang saham, yakni pada 

hari ke-1 (satu) sebelum event date dan hari ke-1 (satu) setelah event date. 

Dari hasil uji diatas, pada hari ke-1 (satu) sebelum event date 

menghasilkan rata-rata abnormal return yang positif bagi para investor yaitu 

sebesar 0.44% dengan t-hitung 2.2583. Pada hari ke-1 (satu) setelah event date 

menghasilkan rata-rata abnormal return yang negatif bagi investor, yaitu 

sebesar -2.06% dengan t-hitung -2.0089.  

Fluktuasi abnormal return positif dan negatif yang signifikan hanya terjadi 

sekali saja sebelum event date dan setelah date, alasan yang mendasari 

terjadinya hal tersebut adalah pasar segara memberi tanggapan yang berbeda-

beda sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Informasi positif (good news) 

dan negatif (bad news) segera tercermin dalam pergerakan harga saham yang 

menyebabkan rata-rata abnormal return saham berbeda-beda tiap harinya. 

Dari hasil pengujian signifikansi abnormal return selama event period 

terlihat bahwa terdapat rata-rata abnormal return yang signifikan yang 
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diterima investor, yaitu pada hari ke-1 (satu) sebelum event date dan hari ke-1 

(satu) setelah event date. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa peristiwa 

pemilihan umum legislatif 2004 mempunyai informasi bagi para investor.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan event study yang dilakukan oleh 

Suryawijaya dan Setiawan (1998) dan penelitian yang dilakukan Dwi Sari 

(2004). Pada penelitian yang dilakukan Suryawijaya dan Setiawan 

menunjukkan bahwa peristiwa politik yang berskala nasional menghasilkan 

abnormal return yang signifikan. Penelitian yang dilakukan Dwi Sari 

menunjukkan bahwa peristiwa bom Bali dan peristiwa bom Marriott 

mempunyai kandungan informasi bagi investor dan penelitian yang dilakukan 

peneliti yaitu pemilihan umum legislatif tahun 2004 di Indonesia mempunyai 

kandungan informasi bagi investor. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

peristiwa Pemilu Legislatif 2004 di Indonesia terhadap harga saham di Bursa 

Efek Jakarta dengan menggunakan sampel sebanyak 36 perusahaan yang 

termasuk dalam LQ-45, pada periode Agustus 2003 sampai Juli 2004. 

 Hasil pengujian terhadap peristiwa Pemilu Legislatif 2004 

menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) hari bursa yang menghasilkan abnormal 

return yang signifikan bagi investor, yaitu pada hari ke-1 (satu) sebelum event 

date dan hari ke-1 (satu) setelah event date. Pada 1 (satu) hari sebelum event 

date terdapat abnormal return yang signifikan, yaitu sebesar 0.44% dengan t-

hitung 2.2583 signifikan pada 5%. Pada 1 (satu) hari setelah event date 

menghasilkan rata-rata abnormal return yang negatif bagi investor, yaitu 

sebesar -2.06% dengan t-hitung -2.0089 signifikan pada 5%.  

Berdasarkan hasil pengujian kandungan informasi pada peristiwa 

pemilihan umum legislatif 2004, penelitian ini berhasil menemukan bukti 

bahwa pengumuman informasi tersebut mempunyai kandungan informasi bagi 

investor. Investor akan bereaksi poaitif untuk kabar baik dan sebaliknya akan 

bereaksi negatif untuk kabar buruk. 
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Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Suryawijaya dan Setiawan (1998) bahwa pengumuman informasi peristiwa 

nonekonomi mengandung informasi bagi investor. 

 

B. Keterbatasan dan Saran 

Penelitian ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang mungkin 

untuk penelitian selanjutnya dapat diperbaiki. Hal tersebut disebabkan 

penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut.  

1. Dalam menghitung abnormal return pada periode estimasi, penelitian ini 

belum mengkoreksi beta sekuritas. Padahal menurut beberapa peneliti 

untuk pasar modal yang sedang berkembang seperti Bursa Efek Jakarta 

beta sekuritas bias karena perdagangan yang tidak sinkron. 

2. Penelitian ini menggunakan sampel 36 saham perusahaan yang termasuk 

dalam indeks LQ-45. sedikitnya sampel tersebut dimungkinkan dapat 

mengakibatkan hasil yang kurang kuat. 

3. Penelitian ini menganggap bahwa hal-hal lain tidak berpengaruh terhadap 

abnormal return saham. 

Dari beberapa keterbatasan dalam penelitian ini seperti yang telah 

diuraikan dimuka, maka untuk penelitian selanjutnya penulis menyarankan 

beberapa hal berikut ini. 

1. Penelitian selanjutnya hendaknya mengkoreksi beta sekuritas agar untuk pasar 

modal yang sedang berkembang seperti Bursa Efek Jakarta, beta sekuritas 

tidak bias karena perdagangan yang tidak sinkron. 
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2. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas sampel penelitian dan 

pengambilan sampel sebaiknya memperhatikan jenis industri dari masing-

masing perusahaan. 

3. Penelitian dimasa yang akan datang hendaknya berhati-hati didalam pemilihan 

sampel karena terdapat perusahaan yang belum terdaftar di bursa pada saat 

periode estimasi atau terdapat perusahaan-perusahaan yang dikeluarkan dari 

daftar kategorisasi yang diinginkan dari daftar yang dinginkan untuk setiap 

periodenya. 

4. Setiap jenis informasi akan menghasilkan reaksi yang berbeda-beda. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan pemilihan jenis informasi yang relevan terhadap 

pasar modal. 

5. Penelitian selanjutnya dalam menghitung abnormal return pada pendekatan 

event study perlu dikembangkan pengunaan model penghitungan lain seperti 

mean adjusted model dan market adjusted model. 
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