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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Setiap negara yang akan melakukan pembangunan memerlukan 

penanaman modal. Dalam teori pembangunan ekonomi di tegaskan secara 

implisit peranan modal dalam proses pembangunan. Menurut Adam Smith, 

modal sangat di perlukan untuk meningkatkan produktivitas perekonomian. 

Pasar modal adalah suatu alternatif pembiayaan pembangunan. Pasar juga 

dapat berperan sebagai alat mengalokasikan sember daya ekonomi secara 

optimal. Modal yang di peroleh dari dari pasar modal selain lebih mudah 

memperoleh juga biaya untuk memperoleh modal lebih murah. Pertumbuhan 

pasar modal yang di tunjukan oleh perubahan harga saham yang di 

pedagangkan dan volume peerdagangan itu sendiri. Pasar modal merupakan 

pasar yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan pihak yang 

memerlukan dana jangka menengah dan jangka panjang lebih dari satu tahun. 

Pasar modal yang merupakan instrumen ekonomi tidak lepas dari pengaruh 

lingkungan terutama lingkungan ekonomi dan politik. Pengaruh lingkungan 

ekonomi mikro seperti kinerja perusahaan, perubahan strategi perusahaan 

(kebijakan merger maupun divestasi) dan lain-lain selalu mendapat tanggapan 

dari para pelaku pasar di pasar modal. Selain itu perubahan ekonomi makro 

yang terjadi seperti perubahan suku bunga tabungan dan deposito, kurs valuta 

asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan deregulasi ekonomi yang di 

keluarkan pemerintah, turut berpengaruh pada fluktuasi harga dan volume 

 

1 



 2

perdagangan di pasar modal. Dalam lingkungan politik, peristiwa politik erat 

kaitannya dengan stabilitas politik suatu Negara. Kondisi politik yang stabil 

cenderung meningkatkan kinerja ekonomi suatu Negara. Hal ini di karenakan 

rendahnya resiko kerugian yang di akibatkan oleh faktor nonekonomi 

sehingga adanya peristiwa politik yang mengancam stabilitas negara, seperti 

pemulihan umum, pergantian kepala Negara, ataupun berbagai kerusuhan 

politik, cenderung mendapat respon negatif dari pelaku pasar. Walaupun tidak 

berkaitan langsung dengan dinamika yang terjadi di pasar modal, namun  

pengaruh  lingkungan ekonomi tidak dapat di lepaskan dengan aktivitas bursa 

saham . Peristiwa politik kerap kali menjadi faktor utama pemicu fluktuasi 

harga saham di bursa efek seluruh dunia. Makin pentingnya peran bursa 

saham berkaitan ataupun tidak berkaitan secara langsung dengan isu ekonomi. 

Di Indonesia ada dua bursa efek yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa 

Efek Surabaya (BES) tetapi pada tanggal 1 Desember 2007 kedua bursa efek 

tersebut di gabung menjadi Bursa Efek Indonesia Dengan demikian pasar 

modal merupakan wahana penyediaan dana bagi dunia usaha sebagai media 

investasi bagi pemodal.  

 Studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang 

informasinya di publikasikan sebagai suatu pengumuman di sebut event study. 

Jika pengumuman mengandung informasi yang relevan maka di harapkan 

pasar akan bereaksi yang di tunjukan dengan adanya perubahan saham. Reaksi 

ini di ukur dengan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan 

menggunakan abnormal return. Suatu pengumuman yang mempunyai 

kandungan informasi yang relevan akan memberikan abnormal return kepada 
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pasar sebaliknya pengumuman yang tidak memberikan kandungan informasi 

yang relevan  tidak akan  memberikan abnormal return. Kecepatan reaksi 

harga saham terhadap suatu peristiwa menggambarkan tingkat efesiensi suatu 

pasar. Semakin efisien suatu pasar maka semakin cepat informasi yang 

terefleksi dalam harga saham (Jogiyanto, 2000). 

Informasi mempunyai peranan penting bagi investor dalam membuat 

keputusan investasi.namun tidak semua informasi yang tersedia di pasar 

modal merupakan informasi yang berharga. Bahkan sebagian besar tidak 

relevan dengan aktivitas pasar modal. Investor harus pandai dalam 

memilah informasi yang ada, apakah informasi tersebut relevan dengan 

perdagangan di pasar modal (Suryawijaya dan Setiawan). Sebagian besar 

event study di lakukan dengan menggunakan berbagai event yang terkait 

langsung dengan aktivitas ekonomi. Namun ada beberapa event study yang 

mengamati reaksi pasar modal dengan menggunakan event di luar 

aktivitas-aktivitas ekonomi. Beberapa penelitian yang membuktikan 

adanya pengaruh dari peristiwa-peristiwa diluar aktivitas ekonomi 

terhadap perdagangan di pasar modal diantaranya di lakukan oleh 

Surawijaya dan Setiawan (1998) yang meneliti peristiwa politik dalam 

negeri tanggal 27 Juli 1996, Nugroho (1999) meneliti reaksi pasar dari 

Sidang Istimewa MPR-RI 1998, Utomo (2000) meneliti reaksi pasar 

modal terhadap peristiwa politik dalam negeri ( pengumuman Kabinet 

Gotong Royong) , Hidayat (2000) meneliti dampak peristiwa politik 

Pemilu 1999 terhadap aktivitas volume perdagangan saham di  Bursa Efek 

Jakarta, Lestari Subekti (2002) reaksi pasar modal Indonesia terhadap 
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pengumuman Kabinet Baru 23 Agustus 2000, Novi Nidyasari (2006) 

meneliti reaksi pasar modal terhaadap pengumuman reshuffle Kabinet 

Indonesia bersatu 5 Desember 2005. Peristiwa penting yang terjadi di 

pertengahan tahun 2007 adalah Pilkada DKI Jakarta merupakan salah satu 

hal yang mernjadi pusat perhatian siapa pun. Jakarta identik dangan ibu 

kota Indonesia. Kota metropolitan terbesar dan pusat perekonomian 

nasional pada tanggal 8 Agustus 2007 mengadakan  pemilihan Gubernur  

secara langsung di pilih oleh warga Jakarta. Ini merupakan sejarah di mana 

untuk pertama kalinya seorang Gubernur di Ibukota  Negara di pilih secara 

langsung oleh warga. Pasangan Calon gubernur (Cagub) dan wakil 

Gubernur (Cawagub) di tetapkan dua pasangan  yaitu Fauzi Bowo 

berpasangan dengan Prijanto, dan Adang Daradjatun berpasangan dengan 

Dani Anwar. Jika di lihat dari dukungan partai, pasangan Fauzi Bowo-

Prijanto mendapat dukungan lebih besar, yaitu 20 partai politik, sedangkan 

pasangan Adang Darajatun-Dani Anwar hanya di dukung satu partai saja. 

Secara teoritis pasangan Fauzi Bowo-Prijanto lebih unggul, tetapi dalam 

pemilu yang menentukan bukan teori melainkan jumlah suara yang di 

dapat dalam pelaksanaan pemilu. Untuk itu, strategi dan penyiapan 

perangkat pemilu, seperti juru kampanye , tim sukses, infrastruktur 

kampanye dan lain-lain merupakan penentu dalam mobilisasi terutama 

suara yang akan di dapat. Dan pada tanggal 16 Agustus 2007 Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan calon 

gubernur dan Wakil Gubernur Fauzi Bowo-Prijanto sebagai pemenang 

pada Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2007. 
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Pasangan tersebut berhasil meraih 2.109.511 suara. Menurut ketua KPU 

DKI Jakarta, Juri Ardiantoro, penghitungan suara dari enam  wilayah 

pemilihan, pasangan Fauzi Bowo-Prijanto memperoleh 57,87% suara, 

sedangkan pasangan Adang Darajatun-Dani Anwar memperoleh 42,13% 

suara. Persentase tersebut setara dengan 1.535.555 suara. Jumlah total 

suara yang mengikuti Pilkada mencapai 3.645.066 (65,41%) dari jumlah 

warga yang terdaftar sebanyak 5,7 juta orang. Jumlah pemilih yang tidak 

menggunakan hak suaranya adalah sebanyak 1.987.539 (34%). 

Berdasar kondisi tersebut penulis berupaya mengaplikasikan dalam suatu 

kajian ilmiah yang berjudul  “REAKSI PASAR MODAL INDONESIA 

SEHUBUNGAN DENGAN PERISTIWA POLITIK DALAM 

NEGERI INDONESIA ( Event study pada Pengumuman Hasil 

Pilkada  DKI Jakarta Tanggal 16 Agustus 2007)” 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah penulis merumuskan 

permasalahan tersebut sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata abnormal return 

sebelum dan setelah pengumuman hasil Pilkada tanggal 16 Agustus 2007. 

2. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara aktivitas volume 

perdagangan sebelum dan setelah pengumuman hasil Pilkada Tanggal 16 

Agustus 2007. 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata 

abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman. 

2. Untuk menganalisis adanya perbedaan yang signifikan antaera rata-rata 

aktivitas volume perdagangan sebelum dan setelah pengumuman . 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini di lakukan agar memberikan manfaat sebagai berikut  

1. Memberi bukti empirtis ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara 

rata-rata abnormal return saham sebelum dan setelah pengumuman  

2. Memberi bukti empiris ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara 

rata-rata aktivitas volume perdagangan sebelum dan sesudah pengumuman 

3. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan ilmu kepada 

para akademis mengenai pengaruh pasar modal Indonesia terhadap 

peristiwa politik dalam negeri. 

4. Bagi dunia usaha dan pelaku pasar dapat memperoleh gambaran tentang 

pengaruh peristiwa politik terhadap pasar modal agar di masa mendatang 

dapat mengantisipasi kemungkinan yang terjadi 
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E. Sistematika Penulisan  

 Bab I : Pendahuluan 

  Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian,  manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 Bab II : Tinjauan Pustaka 

  Berisi landasan teori tentang pengertian pasar modal, 

sejarah perkembangan pasar modal, sejarah perkembangan pasar 

modal di   Indonesia, kualitas dan efisiensi pasar modal, event 

study, identifikasi   peristiwa, abnormal return, aktivitas volume 

perdagangan,  penelitian   terdahulu, kerangka teoritik dan 

hipotesis.   

 Bab III : Metodologi Penelitian 

 Berisi uraian tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan 

sample penelitian, metode pengumpulan data, definisi 

operasionaldan  pengukuran variable dan tehnik analisis data 

   Bab IV : Analisis Data 

Berisi diskripsi objek penelitian, hasil uji mormalitas data dan 

hasil uji   hipotesis 

 Bab  V : Penutup 

Berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran bagi penelitian 

selanjutnya  

 

 




