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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 

Tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 

perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sementara 

menurut Martalena dan Malinda (2011) pasar modal terdiri dari kata pasar dan 

modal, jadi pasar modal dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya 

permintaan dan penawaran terhadap modal; baik bentuk ekuitas maupun jangka 

panjang. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pasar modal 

sebagaimana dijelaskan oleh Alwi (2008) yaitu faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terjadi dalam lingkup internal 

perusahaan misalnya : pengumuman investasi, pengumuman ketenagakerjaan, 

pergantian manajemen dan lain sebagainya. Sementara faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi pasar modal antara lain : (1) pengumuman dari pemerintah seperti 

perubahan suku bunga tabungan dan deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta 

berbagai regulasi dan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah, (2) 

pengumuman industri sekuritas (securities announcements) seperti laporan 

pertemuan tahunan, insider trading, volume atau harga saham perdagangan, 

pembatasan/penundaan trading, (3) gejolak atau peristiwa politik dalam negeri 
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dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan faktor yang berpengaruh signifikan pada 

terjadinya pergerakan harga saham di bursa efek suatu Negara, dan (4) berbagai 

isu baik dari dalam dan luar negeri. 

Peristiwa politik dalam negeri merupakan salah satu dari faktor non 

ekonomi yang dapat memicu fluktuasi harga saham di pasar modal, sebagaimana 

dijelaskan juga oleh Samsul (2006) bahwa ada beberapa variabel yang dapat 

mempengaruhi harga saham, yaitu: pengumuman pembagian deviden tunai; 

pengumuman split; pengumuman right issue; pengumuman saham bonus atau 

saham deviden; pengumuman waran; rencana merger dan akuisisi; rencana 

transaksi; benturan kepentingan; perubahan variabel makro dan mikro ekonomi; 

peristiwa politik internasional; pergerakan indeks saham seperti DJIA, Nikkei225, 

dan Hang Seng; peristiwa politik nasional; January effect; insider information; 

perubahan siklus ekonomi melalui leading indicator. 

Pemilihan umum merupakan salah satu peristiwa politik yang dapat 

mempengaruhi pasar saham di suatu negara.  Sebagaimana hasil dari penelitian 

Saraswati dan Mustanda (2018) yang menemukan bahwa (1) Terdapat perbedaan 

abnormal return sebelum dan setelah peristiwa pengumuman hasil penghitungan 

suara pemilihan umum Presiden Amerika Serikat dan (2) Terdapat perbedaan 

abnormal return sebelum dan setelah peristiwa pelantikan Presiden Amerika 

Serikat. Hal ini berarti bahwa terdapat reaksi pasar modal Indonesia di sekitar 

peristiwa pengumuman hasil penghitungan suara pemilihan umum dan pelantikan 

Presiden Amerika Serikat. 
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Berbeda dengan hasil penelitian Desak, et al. (2020) yang menunjukan 

bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata abnormal return antara 

sebelum dan sesudah peristiwa dan tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata 

trading volume activity antara sebelum dan sesudah peristiwa Pemilu Serentak 

Tahun 2019 di Indonesia. Dengan demikian peristiwa Pemilu Serentak Tahun 

2019 tidak memiliki kandungan informasi yang menyebabkan pasar modal tidak 

bereaksi. 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia yang digelar secara 

serentak pada tanggal 9 Desember 2020 merupakan peristiwa politik yang 

melibatkan banyak daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota. Total daerah 

yang terlibat berjumlah 270 dengan rincian : 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 

kota. Meskipun lingkup peristiwa politik Pilkada serentak ini berskala daerah, 

namun banyaknya daerah yang menggelar even ini secara bersama-sama 

mengakibatkan cakupan wilayah peristiwa menjadi sangat luas, maka hal ini 

sangat menarik untuk diteliti pengaruhnya terhadap pasar modal di Indonesia.  

Berdasarkan uraian diatas, maka judul dari penelitian ini adalah : 

ANALISIS REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PERISTIWA 

PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK TAHUN 2020. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan-permasalahan 

yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana reaksi pasar modal yang ditunjukkan dengan adanya abnormal 

return (return tak normal) terhadap peristiwa pemilihan kepala daerah 

(pilkada) serentak tahun 2020? 

2. Bagaimana reaksi pasar modal yang ditunjukkan dengan adanya 

pergerakan volume perdagangan terhadap peristiwa pemilihan kepala 

daerah (pilkada) serentak tahun 2020? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji ada tidaknya reaksi pasar modal yang ditunjukkan dengan 

adanya abnormal return (return tak normal) terhadap peristiwa pemilihan 

kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020. 

2. Untuk menguji ada tidaknya reaksi pasar modal yang ditunjukkan dengan 

adanya pergerakan volume perdagangan terhadap peristiwa pemilihan 

kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020. 
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi penelitian dan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat menjadi salah 

satu literatur bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.  

2. Bagi investor, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam pengambilan 

keputusan investasi dengan memperhatikan pengaruh kondisi politik di 

Indonesia dan dapat membantu dalam meminimalisir kerugian yang 

mungkin timbul akibat kondisi yang tidak pasti saat menjelang dan setelah 

pergantian kepala daerah (serentak) di Indonesia.  

3. Bagi emiten, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengambilan 

keputusan investasi oleh perusahaan menjelang pergantian kepala daerah 

(serentak) yang akan datang dan diharapkan emiten dapat memprediksi 

situasi non ekonomi yang mungkin terjadi dan mempengaruhi volatilitas 

harga saham perusahaannya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian disusun 

dengan materi sebagai berikut:  

BAB I :  PENDAHULUAN  

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari 

landasaan teori yang berasal dari literatur-literatur yang ada baik dari 

perkuliahan maupun sumber lain, penelitian-penelitian terdahulu yang 

relevan, tinjauan terhadap penelitian terdahulu, hipotesis dan kerangka 

penelitian.  

BAB III :  METODE PENELITIAN  

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, obyek penelitian, 

teknik penetapan jumlah sampel, teknik pengambilan sampel, teknik 

pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.  

BAB IV :  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari Bursa Efek 

Indonesia dan gambaran singkat dari perusahaan yang menjadi sampel 

pada penelitian ini yaitu LQ45, gambaran umum hasil penelitian, 

pengujian asumsi dan hasil pengujian hipotesis.  

BAB VI :  PENUTUP  

Pada bab ini menjelaskan secara singkat hasil penelitian yang telah 

dilakukan yang terangkum dalam bagian kesimpulan, dan diakhiri 

dengan pengungkapan keterbatasan penelitian serta diikuti saran untuk 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian serta saran 

bagi penelitian selanjutnya. 

 


