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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara Asia dan 

Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang 

sangat besar terhadap perekonomian nasional. Sebagai suatu instrument 

ekonomi, pasar modal tidak lepas dari pengaruh lingkungan, terutama 

lingkungan ekonomi dan lingkungan politik. Pasar modal dipandang sebagai 

salah satu sarana yang efektif untuk ikut serta mempercepat pembangunan 

suatu negara, karena pasar modal merupakan pengerahan dana jangka panjang 

dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif sehingga 

mendapat banyak perhatian, baik dari kalangan investor, emiten, maupun 

pemerintah. 

 Melihat perkembangan pasar modal yang dikaitkan dengan pengaruh 

global, krisis moneter dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia, tantangan 

yang dihadapi semakin berat. Kebijakan moneter yang ditetapkan akibat krisis 

moneter dan prospek perusahaan yang semakin tidak jelas (uncertainly), 

secara langsung mempengaruhi perilaku pemodal dan kinerja emiten. Dengan 

asumsi para pemodal adalah rasional, maka aspek fundamental menjadi dasar 

penilaian (basic valuation) yang utama bagi seorang fundamental, argumentasi 

dasarnya adalah bahwa nilai saham mewakili nilai perusahaan, tidak hanya 
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nilai instrinsik suatu saat tapi yang lebih penting adalah harapan akan 

kemampuan perusahaan dalam meningkatkan nilai karyawan (wealth) 

dikemudian hari. 

  Pasar modal merupakan bagian dari pasar financial atau keuangan,yaitu 

berhubungan dengan supply dan demand atas dana jangka panjang. Dengan 

demikian, pasar modal dapat dikatakan menjalankan 2 fungsi,yaitu fungsi 

ekonomi dan fungsi keuangan (Husnan,1994). Fungsi ekonomi dapat diartikan 

sebagai suatu pengalokasian dana secara efisien dari pihak yang mempunyai 

dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Sedangkan fungsi keuangan 

ditunjukkan dari adanya kemungkinan memperoleh imbalan bagi pemilik 

dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang mereka pilih. Bagi 

perusahaan, pasar modal akan berfungsi sebagai alternatif sistem perbankan 

untuk memperoleh dana eksternal jangka panjang. 

  Pasar modal Indonesia telah berkembang secara pesat, dimana 

perkembangannya ditandai dengan melonjaknya jumlah saham yang 

diperdagangkan dan semakin tingginya volume perdagangan saham. Pasar 

modal Indonesia sejak tahun 1977 hingga sekarang telah menunjukkan 

perkembangan yang menyenangkan terutama dilihat dari jumlah perusahaan 

yang terdaftar di BEJ yang selalu menunjukkan peningkatan. 

  Salah satu surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal 

Indonesia adalah saham, selain merupakan tanda bukti kepemilikan sebagian 

kekayaan perusahaan yang menerbitkan saham tersebut, melalui pembelian 

saham seseorang mengharapkan untuk memperoleh dividen atau capital gain. 
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  Informasi yang relevan dengan kondisi pasar modal merupakan sesuatu 

yang selalu dicari para pelaku pasar modal dalam upaya melakukan 

pengambilan keputusan investasi. Informasi yang diperlukan berupa informasi 

tentang kondisi lingkungan mikro dan lingkungan makro. Kondisi lingkungan 

mikro meliputi : kinerja perusahaan, pembagian dividen dan sebagainya, 

sedangkan kondisi lingkungan makro meliputi : keadaan politik, kondisi 

ekonomi, kebijakan moneter dan sebagainya. 

 Dalam pasar modal, tersedianya informasi , kecepatan reaksi harga 

saham terhadap suatu kejadian menggambarkan tingkat efisiensi suatu pasar. 

Semakin efisiensi suatu pasar, maka semakin cepat pula informasi tersebut 

terefleksi dalam harga saham. Dalam konsep Efficient Market Hipothesis 

(EMH), suatu pasar dikatakan efisien (dalam bentuk setengah kuat) jika harga 

saham secara cepat menggambarkan sepenuhnya seluruh informasi baru dan 

relevan yang tersedia (Fama:1991). Berdasarkan pengertian tersebut, dua 

unsur pokok yang merupakan ciri utama pasar modal yang efisien dalam 

bentuk setengah kuat adalah sebagai berikut: 

1. Tersedianya informasi yang relevan. 

2. Harga menyesuaikan secara cepat terhadap informasi baru. 

  Dengan semakin berkembangnya pasar modal Indonesia, maka tuntutan 

masyarakat terhadap informasi akan semakin meningkat. Informasi tersebut 

akan masuk ke dalam pasar modal dan kemudian membentuk harga sekuritas. 

Reaksi pasar tersebut dapat dilihat dari adanya reaksi volume perdagangan, 

reaksi harga dan reaksi tingkat keuntungan (returns saham). Adanya informasi 
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yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat dibutuhkan oleh para 

investor untuk melakukan analisis di pasar modal dan melakukan pengambilan 

keputusan investasi secara rasional sehingga yang diperoleh sesuai dengan 

harapan yang diinginkan. 

  Biasanya para pemodal global melihat dahulu kondisi politik, ekonomi, 

dan sosial untuk menilai apakah suatu bursa efek cukup baik untuk digunakan 

sebagai lahan investasi di dalam lingkungan makro. Apabila perekonomian 

nasional tumbuh secara berkesinambungan, dengan inflasi terkendali dan 

situasi moneter yang menarik, pemodal akan tertarik menanam uangnya. 

Selain itu didukung negara setidak-tidaknya memiliki pemerintahan yang 

stabil, serta kondisi ekonomi dan moneter yang dapat mendukung kemajuan 

dunia usaha. 

  Keadaan politik di Indonesia sering mengalami ketidakstabilan, sejak 

awal tahun 2000 sampai sekarang telah terjadi beberapa kali aksi peledakan 

bom di Indonesia, diantaranya adalah peledakan bom di gedung BEJ pada 

tanggal 13 September 2000, peledakan bom di Kedutaan Besar Philipina di 

Jakarta, peledakan bom di malam Natal tahun 2000, peledakan bom Bali 1 di 

Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, peledakan bom di Hotel J.W. Marriot di 

Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2003, peledakan bom di Kedutaan Besar 

Australia di jalan Kuningan di Jakarta pada tanggal 9 September 2004 dan 

yang baru-baru saja terjadi adalah peledakan bom Bali 2 di Bali pada tanggal 1 

Okrober 2005. Peristiwa-peristiwa tersebut mempunyai dampak terhadap 

kegiatan perekonomian di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pasar modal 
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yang merupakan suatu instrumen ekonomi yang sangat mudah terpengaruh 

oleh peristiwa-peristiwa, baik yang merupakan peristiwa ekonomi maupun non 

ekonomi. 

  Berdasarkan peristiwa politik tersebut peneliti berupaya melakukan 

penelitian event study untuk mengetahui reaksi harga saham terhadap peristiwa 

peledakan bom Bali 2 di Bali pada tanggal 1 Oktober 2005. Penelitian ini 

mencoba menguji kekuatan muatan informasi dari suatu peristiwa politik 

terhadap aktivitas di bursa efek. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Permasalahan dalam penelitian ini yaitu berhubungan dengan peristiwa 

peledakan bom Bali 2 di Bali pada tanggal 1 Oktober 2005 dengan harga 

saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Reaksi pasar modal terhadap event yang 

berupa peristiwa kerusuhan yang mengancam stabilitas keamanan suatu 

Negara ditunjukkan dengan ada atau tidaknya perubahan harga dari sekuritas 

yang bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return 

sebagai nilai perubahan saham atau dengan menggunakan abnormal returns 

(Hartono, 2000). Penelitian ini menggunakan abnormal returns untuk melihat 

reaksi harga saham terhadap peristiwa peledakan bom Bali 2 di Bali pada 

tanggal 1 Oktober 2005. 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permalahan sebagai berikut:                                                
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1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata abnormal 

returns  sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa peledakan bom Bali 2 di 

Bali pada tanggal 1 Oktober 2005? 

2. Apakah peledakan bom Bali 2 di Bali pada tanggal 1 Oktober 2005 akan 

menghasilkan abnormal returns bagi investor? 

 

C.  Batasan Masalah 

   Agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih terfokus, maka batasan-

batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut ini: 

1) Penelitian ini menguji reaksi pasar pada pasar regular, dalam hal ini adalah 

Bursa Efek Jakarta (BEJ) didasarkan pada kemudahan mendapatkan data, 

dikarenakan data tersebut telah diinformasikan secara luas di media serta 

Bursa Efek Jakarta (BEJ) adalah pasar saham terbesar di Indonesia dengan 

volume perdagangan yang lebih tinggi daripada Bursa Efek Surabaya 

(BES) (Harianto dan Sudomo, 1998). 

2) Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima hari bursa 

sebelum peristiwa (pre event) dan lima hari setelah peristiwa (post event).  

3) Penelitian ini mengambil obyek penelitian pada perusahaan yang masuk 

dalam LQ-45. Perusahaan LQ-45 adalah sebuah pengelompokan saham 

yang menjadikan likuiditas perusahaan sebagai bahan pertimbangan utama 

yang kemudian dikelompokkan tersendiri dengan indeks LQ-45. Indeks 

LQ-45 mencakup saham-saham dengan nilai pasar dan likuiditas yang 

tinggi yang terdiri 45 saham terpilih yang dapat mewakili pasar.  
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4) Data return saham yang diamati dalam penelitian ini adalah return saham 

harian, karena dalam penelitian event study return harian ternyata lebih 

mampu menghasilkan power of test dan mampu mendeteksi abnormal 

returns yang terjadi dibandingkan return bulanan. 

 

D. Tujuan Penelitian  

   Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:. 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-

rata abnormal returns sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa peledakan 

bom Bali 2 di Bali pada tanggal 1 Oktober 2005. 

2. Untuk mengetahui apakah peristiwa paledakan bom Bali 2 di Bali pada 

tanggal 1 Oktober 2005 akan menghasilkan abnormal returns bagi 

investor. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

1.  Bagi Penulis 

  Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui bahwa pasar modal 

Indonesia bisa bereaksi terhadap peristiwa non ekonomi (politik). 

2.  Bagi Pembaca 

a. Kalangan Investor, individu atau perusahaan  

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan 

ataupun gambaran kepada investor dalam melakukan investasi di suatu 
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negara tertentu sehingga investor akan lebih berhati-hati dalam 

mengambil kebijakan investasi. 

b. Pemerintah 

  Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan 

pertimbangan agar pemerintah terus menjaga kestabilan dan keamanan 

dalam negeri. 

c. Kalangan akademis dan dunia penelitian 

  Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan dan dapat dipakai sebagai bahan referensi serta masukan 

untuk penelitian serupa di masa yang akan datang. 

 

F. Sistematika Penulisan 

  Untuk melakukan analisis serta pembahasan yang lebih terperinci dan 

berkesinambungan maka digunakan sistematika penulisan berikut ini : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi uraian tentang pasar modal, faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pasar modal, fungsi pasar modal, 

informasi di pasar modal dan efisiensi pasar, studi peristiwa (event 
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study), return tidak normal (abnormal returns), tinjauan penelitian 

terdahulu dan hipotesis. 

 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan 

sampel, metode pengumpulan data, identifikasi peristiwa, 

identifikasi variabel, pengukuran variabel serta metode analisis 

data dan pengujian hipotesis. 

BAB IV : ANALISIS DATA 

Bab ini berisi tentang hasil analisis data dan pembahasannya. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian serta keterbatasan dan saran yang diajukan sehubungan 

dengan persoalan yang dihadapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




