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ANALISIS REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PERISTIWA 

PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)  

SERENTAK TAHUN 2020 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah 

pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Jenis penelitian menggunakan event 

study dengan populasi berjumlah 45 perusahaan yang masuk dalam ILQ-45 (Index 

Liquid-45) periode Agustus 2020 - Januari 2021. Jumlah sampel sama dengan 

populasi sebanyak 45 perusahaan atau menggunakan teknik sampling jenuh. 

Metode analisis data adalah analisis deskriptif menggunakan Statistical Package 

for the Social Science (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan : (1) tidak terdapat 

perbedaaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pilkada 

serentak tahun 2020 dan (2) tidak terdapat perbedaan rata-rata volume 

perdagangan sebelum dan sesudah peristiwa pilkada serentak tahun 2020. Hal ini 

menunjukkan bahwa peristiwa pilkada serentak 9 Desember 2020 tidak 

mempunyai kandungan informasi yang cukup untuk membuat pasar modal 

bereaksi.  

 

Kata Kunci : abnormal return, trading volume activity, event study. 

 

Abstrack 

 

This research aims to know and analyzing the differences in Abnormal Return and 

Trading Volume Activity before and after the simultaneous regional elections on 

December 9, 2020. This type of research used an event study with a population of 

45 companies included in the ILQ-45 (Liquid Index-45) period August, 2020 - 

January 2021. The number of samples is the same as the population of 45 

companies or using a saturated sampling technique. The data analysis method is 

descriptive analysis using the Statistical Package for the Social Science (SPSS). 

The results of the study show: (1) there is no difference in the average abnormal 

return before and after the simultaneous regional elections in 2020 and (2) there is 

no difference in the average trading volume before and after the simultaneous 

regional elections in 2020. This indicates that the regional elections 

simultaneously 9 December 2020 did not contain sufficient information to make 

the capital market react. 

 

Keywords : abnormal return, trading volume activity, event study. 

 

1. PENDAHULUAN 
 

Pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 

adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan 
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efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta 

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.  

Pasar modal dapat bergerak dinamis dipengaruhi oleh faktor-faktor 

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 

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. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pasar modal adalah peristiwa 

politik dalam negeri (nasional), sebagaimana dijelaskan 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 Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia yang digelar secara 

serentak pada tanggal 9 Desember 2020 merupakan peristiwa politik dalam negeri 

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

daerah yang melaksanakan pemilihan ini adalah 270 daerah dengan rincian : 9 

provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Banyaknya daerah yang terlibat dalam 
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pemilihan ini dan dengan melihat cakupan wilayah yang cukup luas, maka sangat 

memungkinkan akan berpengaruh terhadap pasar modal di Indonesia. 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji reaksi pasar modal terhadap 

peristiwa pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 yang ditunjukkan 

oleh pergerakan 2 (dua) variabel dependent yaitu abnormal return (return tak 

normal) dan trading volume activity (aktivitas volume perdagangan). Dengan 

demikian maka 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. 

 

2. METODE  

2.1 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

2.1.1 Populasi  

Menurut Sugiyono (2016) populasi adalah wilayah generelasi yang terdiri dari objek 

atau subjek yang memiliki kuantitas dan karasteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi pada 

penelitian ini adalah ILQ-45 (Indeks Liquid 45) atau indeks yang dibentuk dari 45 

saham-saham yang paling aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang berlaku 

pada periode Agustus 2020 – Januari 2021 yang dapat diakses melalui laman 

www.idx.co.id. Menurut Hartono (2015) saham yang tercatat dalam ILQ-45 ini 

diperbaharui setiap 6 bulan sekali, yaitu pada awal bulan Februari dan Agustus. 

Berikut adalah tabel populasinya :  

Tabel 1. Tabel Populasi 

No 
Kode 

Saham 
Nama Perusahaan Tercatat 

1 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. 

2 ADRO Adaro Energy Tbk. 

3 AKRA AKR Corporindo Tbk. 

4 ANTM Aneka Tambang Tbk. 

http://www.idx.co.id/
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5 ASII Astra International Tbk. 

6 BBCA Bank Central Asia Tbk. 

7 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

8 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

9 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

10 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

11 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 

12 BTPS Bank BTPN Syariah Tbk. 

13 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

14 CTRA Ciputra Development Tbk. 

15 ERAA Erajaya Swasembada Tbk. 

16 EXCL XL Axiata Tbk. 

17 GGRM Gudang Garam Tbk. 

18 HMSP H.M. Sampoerna Tbk. 

19 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

20 INCO Vale Indonesia Tbk. 

21 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

22 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 

23 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

24 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 

25 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 

26 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 

27 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

28 MDKA Merdeka Copper Gold Tbk. 

29 MIKA Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. 

30 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 

31 PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk. 

32 PTBA Bukit Asam Tbk. 

33 PTPP PP (Persero) Tbk. 

34 PWON Pakuwon Jati Tbk. 

35 SCMA Surya Citra Media Tbk. 

36 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

37 SMRA Summarecon Agung Tbk. 

38 SRIL Sri Rejeki Isman Tbk. 

39 TBIG Tower Bersama Infrastructure Tbk. 

40 TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. 

41 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

42 TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk. 

43 UNTR United Tractors Tbk. 

44 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 

45 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
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2.1.2   Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel  

Menurut Sugiyono (2016) sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang 

dimiiki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

adalah dengan menggunakan Sampling Jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila 

jumlah populasi relatif kecil. Jadi dalam penelitian ini jumlah sampel sama 

dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 45 perusahaan.  

2.2 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

2.2.1 Pasar Modal 

Menurut Hartono (2015) pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk 

meningkatkan kebutuhan dan jangka panjang dengan menjual saham atau 

mengeluarkan obligasi. Menurut Tandelilin (2010) pasar modal merupakan suatu 

tempat bertemunya pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana 

dengan cara memperjualbelikan sekuritas.  

2.2.2 Abnormal Return 

Menurut Suganda (2018) return tidak normal (abnormal return) adalah selisih 

antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi. Return normal 

merupakan return ekspetasian atau return yang diharapkan oleh investor. Dengan 

demikian return tidak normal adalah selisih antara return sesungguhnya yang 

terjadi dengan return ekspetasian.  

Perhitungan abnormal return digunakan untuk melihat perbedaan harga 

yang benar terjadi dengan harga yang di harapkan. Menurut Hartono (2018) return 

taknormal (abnormal retrun) adalah selisih antara retrun sesungguhnya yang 

terjadi dengan return ekspektasian yang dapat dihitung sebagai berikut : 

 

Keterangan :  

RTNi,t = return taknormal (abnormal return) sekuritas ke-I pada perioda peristiwa 

ke-t  

Ri,t  = return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas ke-I pada perioda 

peristiwa ke-t  

E(Ri,t) = return ekspektasian sekuritas ke-I untuk perioda peristiwa ke-t  

RTNi,t = Ri,t – E(Ri,t)                                           (1) 
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2.2.3 Trading Volume Activity 

Menurut Suganda (2018) Trading Volume Activity (TVA) merupakan indikator 

yang digunakan untuk mengamati serta mengukur reaksi pasar modal terhadap 

informasi atau peristiwa yang terjadi di pasar modal. Informasi atau peristiwa 

dapat memicu pergerakan saham di pasar modal yang akan mempengaruhi 

penawaran dan permintaan saham. Trading volume activity (aktivitas volume 

perdagangan) merupakan penjualan dari setiap transaksi yang terjadi di bursa 

saham pada saat waktu tertentu, dan merupakan salah satu faktor yang juga 

memberikan pengaruh terhadap pergerakan saham. Trading Volume Activity 

(TVA) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

    
                          

                   
                                  (2) 

2.2.4 Pemilihan Kepala Daerah 

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, 

selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah 

provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung 

dan demokratis. 

2.3  Teknik Analisis Data  

Penelitian ini merupakan penelitian event study dengan event windows 5 hari 

sebelum peristiwa dan 5 hari setelah event date. Analisis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

2.3.1 Mengitung Abnormal Return dan Trading Volume Activity  

Rumus Abnormal Return menurut Hartono (2018) adalah sebagai berikut : 

      =     −  [   ]                          (3) 

Keterangan:  

RTNit : abnormal return saham i pada periode peristiwa t  

Rit : return realisasi saham i pada periode peristiwa t  
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E[Rit] : return ekspektasi saham i pada periode peristiwa t  

Menurut Hartono (2014) dalam menghitung return realisasi dan ekspektasi 

digunakan rumus sebagai berikut : 

Return realisasi :  

    
       

    
                                                           (4) 

Keterangan :  

Rit = Return saham i pada waktu t  

Pt = harga saham i pada periode t  

Pt-1 = harga saham i pada periode t-1  

Return Ekspektasian (Expected Return) : 

E(Ri,t) = Rm,t                                   (5) 

Keterangan :  

E(Ri,t) = return ekspektasian sekuritas ke-I perioda peristiwa ke-t  

Rm,t = return pasar perioda peristiwa ke-t yang dapat dihitung dengan rumus 

dengan IHSGt adalah indeks harga saham gabungan pada periode ke-t  

Menurut Cahyaningdiyah dan Cahyasani (2017), Trading Volume Activity 

(TVA) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

    
                          

                   
                                    (6) 

 

2.3.2 Menghitung Rata-Rata Abnormal Return  

Rumusnya adalah : 

      
       

 
                                             (7) 

Keterangan :  

RRTNt = Rata-rata return tak normal pada tanggal ke-t.  

Σ RTNi,t = Total return tak normal untuk sekuritas ke-i pada tanggal ke-t.  

N = Jumlah Sekuritas.  
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2.3.3 Menghitung Rata-rata Trading Volume Activity  

Rumusnya adalah : 

      
       

 
                                             (8) 

Keterangan :  

RTVAt = Rata-rata trading volume activity pada tanggal ke-t  

Σ TVAi,t = Total trading volume activity untuk sekuritas ke-i pada tanggal ke-t  

N = Jumlah Sekuritas 

2.3.4 Melakukan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui nilai minimum, 

maksimum, rata-rata, mean, dan standar deviasi.  

Melakukan uji beda pada variabel abnormal return dan trading volume 

activity untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan rata-rata. Dalam penelitian ini 

uji beda menggunakan Uji Wilcoxon Signed Rank Test. Teknik ini digunakan 

untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi bila 

datanya berbentuk ordinal (berjenjang). Rumusnya adalah : 

  
    

  
                                             (9) 

Dimana :  

T = Jumlah jenjang/rangking yang kecil pada contoh diatas. 

   
      

 
 

    
            

  
 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perhitungan Abnormal Return 

Pengujian diawali dengan melakukan perhitungan abnormal return dari masing-

masing sekuritas ILQ-45. Abnormal Return merupakan kelebihan dari return yang 

sesungguhnya terjadi (return realisasi) terhadap return normal (return ekspektasi) 

atau selisih antara Actual Return (Ri.t) dengan Expected Return E(Ri.t). Sedangkan 

Actual Return (return realisasi) diperoleh dari harga saham ke-t dikurangi harga 

saham t-1 kemudian dibagi dengan harga saham t-1. 
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Contoh perhitungan : 

Abnormal Return (ARi.t) dari perusahaan Ace Hardware Indonesia Tbk. (ACES) 

pada periode 5 hari sebelum peristiwa pilkada serentak (t-5) yaitu : 

ARi.t = Ri,t– E(Ri,t) 

= 0,006 – 0,0156 

= -0,009 

Sementara perhitungan rata-ratanya diperoleh melalui data-data harga 

saham yang dihitung dengan rumus dan dirata-ratakan untuk perusahaan-

perusahaan yang dijadikan sampel selama event period. Pada Tabel 2 dibawah ini 

disajikan hasil perhitungan rata-rata abnormal return selama periode peristiwa : 

Tabel 2. Rata-Rata Abnormal Return Sekitar Peristiwa 

 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai 

rata-rata abnormal return mengalami peningkatan selama 10 hari periode 

pengamatan yaitu 5 hari sebelum peristiwa sebesar 0,0118 dan 0,0255 pada 5 hari 

sesudah peristiwa. Rata-rata abnormal return terendah terjadi pada t-4 yaitu 

sebesar -0,0039 dan terjadi peningkatan tertinggi pada t+4 sebesar 0,0153.  

Tanggal Periode Rata2AR Tanggal Periode Rata2AR

02-12-2020 t-5 0,0124 10-12-2020 t+1 0,0017

03-12-2020 t-4 -0,0039 11-12-2020 t+2 -0,0035

04-12-2020 t-3 0,0021 14-12-2020 t+3 0,0085

07-12-2020 t-2 0,0032 15-12-2020 t+4 0,0153

08-12-2020 t-1 -0,0020 16-12-2020 t+5 0,0035

0,0118 0,0255

Sebelum Peristiwa Sesudah Peristiwa

∑ = ∑ =
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Gambar 1. Grafik Pergerakan Rata-Rata Abnormal Return 

Berdasarkan gambar 1, dapat diketahui bahwa pergerakkan nilai rata-rata 

abnormal return cukup fluktuatif selama 10 hari periode peristiwa, namun secara 

keseluruhan sama-sama terjadi peningkatan rata-rata abnormal return baik pada 

periode sebelum peristiwa maupun sesudah peristiwa. Sebelum peristiwa nilai 

rata-rata abnormal return sebesar 0,0118 dan sesudah peristiwa sebesar 0,0255. 

Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif Data Rata-Rata Abnormal Return 

 

Sumber : Data diolah 

Nilai terendah rata-rata abnormal return sebelum peristiwa pilkada serentak 

diperoleh oleh perusahaan Mitra Keluarga Karya Sehat, Tbk. (MIKA) dengan 

nilai AAR sebesar -0,0155605 sementara nilai tertinggi diperoleh oleh perusahaan 

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk (TKIM) sebesar 0,0467351. Nilai mean rata-rata 

abnormal return sebelum peristiwa pilkada serentak bernilai positif sebesar 

0,0023596 dan standar deviasinya sebesar 0,0139817. 

Nilai terendah rata-rata abnormal return sesudah peristiwa pilkada serentak 

diperoleh oleh perusahaan Gudang Garam, Tbk (GGRM) sebesar             -

0,0287339 sementara nilai tertinggi diperoleh oleh perusahaan Aneka Tambang, 

Tbk (ANTM) sebesar 0,0643101. Nilai mean rata-rata abnormal return sesudah 
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0,0150 
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KETERANGAN MINIMUM MAXIMUM MEAN STD. DEV

AAR SEBELUM PERISTIWA -0,0155605 0,0467351 0,0023596 0,0139817

AAR SESUDAH PERISTIWA -0,0287339 0,0643101 0,0051037 0,0177108
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peristiwa pilkada serentak bernilai positif 0,0051037 dan standar deviasinya 

sebesar 0,0177108. 

Adanya peningkatan nilai Average Abnormal Return pada periode 

pengamatan baik sebelum maupun sesudah peristiwa pilkada serentak 

menunjukkan bahwa situasi dan kondisi sebelum dan sesudah peristiwa pilkada 

serentak tidak memiliki kandungan informasi yang cukup untuk membuat pasar 

bereaksi. Kandungan informasi sebelum peristiwa direspon oleh investor dengan 

menunjukkan nilai positif sebesar 0,0023596, dan sesudah peristiwa sebesar 

positif 0,0051037 hal ini menunjukkan tidak adanya perbedaan kandungan 

informasi sebelum dan sesudah peristiwa atau dengan kata lain investor tidak 

meyakini pelaksanaan pilkada ini berpengaruh pada dunia investasi,  

3.2  Perhitungan Trading Volume Activity 

Pengujian selanjutnya adalah menghitung Trading Volume Activity (TVA) untuk 

masing-masing sampel. TVA merupakan instrument yang digunakan untuk 

melihat reaksi pasar modal terhadap informasi-informasi yang dalam penelitian ini 

adalah peristiwa pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 terhadap perusahaan-

perusahaan yang tercatat dalam ILQ-45. TVA diperoleh dari jumlah saham yang 

ditransaksikan pada periode t dibagi dengan jumlah saham yang beredar pada 

periode t. 

Contoh perhitungan: 

TVAi,t Ace Hardware Indonesia, Tbk (ACES) pada periode 5 hari sebelum 

peristiwa : 

         
                                                   

                                  
 

TVAi, t-5 = 
          

              
  

TVAi, t-5 = 0,0010 

Perhitungan rata-rata trading volume activity diperoleh melalui rata-rata 

jumlah saham yang ditransaksikan pada periode t dibagi dengan jumlah saham 

yang beredar pada sekitar event period. Pada Tabel 4.3 dibawah ini disajikan hasil 

perhitungan rata-rata trading volume activity selama periode peristiwa. 
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Tabel 4. Rata-Rata Trading Volume Activity Sekitar Peristiwa 

 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa pergerakkan nilai rata-rata 

trading volume activity cukup fluktuatif selama 10 hari periode peristiwa. Pada 

periode sebelum peristiwa meskipun sempat terjadi penurunan rata-rata trading 

volume activity (t-3) sebesar 0,003% namun pada t-1 terjadi peningkatan kembali 

sebesar 0,005%. Sementara rata-rata trading volume activity tertinggi (t+5) adalah 

sebesar 0,007%. 

 

Gambar 2. Grafik Pergerakkan Rata-Rata Trading Volume Activity 

Berdasarkan hasil perhitungan pada Grafik 4.2, dapat diketahui bahwa 

pergerakkan nilai rata-rata trading volume activity cukup fluktuatif selama 10 hari 

periode peristiwa. Terjadi peningkatan rata-rata trading volume activity sebelum 

peristiwa sebesar 0,021%, dan terjadi peningkatan rata-rata trading volume 

activity sesudah peristiwa sebesar 0,024%. 

Tanggal Periode Rata2TVA Tanggal Periode Rata2TVA

02-12-2020 t-5 0,005 10-12-2020 t+1 0,005

03-12-2020 t-4 0,004 11-12-2020 t+2 0,004

04-12-2020 t-3 0,003 14-12-2020 t+3 0,004

07-12-2020 t-2 0,004 15-12-2020 t+4 0,005

08-12-2020 t-1 0,005 16-12-2020 t+5 0,007

0,021 0,024

Sebelum Peristiwa Sesudah Peristiwa
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Tabel 5. Hasil Analisis Deskriptif Data Rata-Rata TVA 

 

Sumber : Data diolah 

Tabel 5 menjelaskan analis deskriftif yaitu berupa nilai terendah, nilai 

tertinggi, rata-rata dan standar deviasi dari rata-rata trading volume activity 

sebelum dan sesudah peristiwa pilkada serentak 9 Desember 2020 pada masing-

masing perusahaan selama 10 hari pengamatan yaitu dari 2 Desember 2020 

sampai 16 Desember 2020. Nilai terendah rata-rata trading volume activity 

sebelum peristiwa pilkada serentak diperoleh oleh perusahaan Unilever, Tbk. 

(UNVR) sebesar 0,000549 sementara nilai tertinggi diperoleh oleh perusahaan 

Aneka Tambang, Tbk. (ANTM) sebesar 0,019301. Nilai mean rata-rata abnormal 

return sebelum peristiwa pilkada serentak bernilai positif sebesar 0,004235 dan 

standar deviasinya sebesar 0,004419. 

Nilai terendah rata-rata trading volume activity sesudah peristiwa pilkada 

serentak diperoleh oleh perusahaan Unilever, Tbk. (UNVR) sebesar 0,000414 

sementara nilai tertinggi diperoleh oleh perusahaan Aneka Tambang, Tbk. 

(ANTM) sebesar 0,02770. Nilai mean rata-rata trading volume activity sesudah 

peristiwa pilkada serentak bernilai positif sebesar 0,004756 dan standar 

deviasinya sebesar 0,005181. 

Average Trading Volume Activity sama-sama mengalami peningkatan, baik 

pada periode sebelum peristiwa sebesar 0,004235 maupun pada periode sesudah 

peristiwa sebesar 0,004756, hal ini berarti pasar modal kurang merespon 

informasi yang diterima selama periode peristiwa. 

 

  

KETERANGAN MINIMUM MAXIMUM MEAN STD. DEV

ATVA SEBELUM PERISTIWA 0,000549 0,019301 0,004235 0,004419

ATVA SESUDAH PERISTIWA 0,000414 0,027700 0,004756 0,005181
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3.3  Pengujian Hipotesis (Uji Wilcoxon Signed Rank Test) 

3.3.1  Uji Hipotesis 1 (H1) 

Tabel 6. Hasil Uji Wilcoxon Signed Ranks Test terhadap Perbedaan 

Rata-Rata Abnormal Return 

Test Statistics
a
 

 
post AAR – pre 

AAR 

Z -.969
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .333 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

Berdasarkan hasil pengolahan pada tabel 6 menunjukkan hasil pengujian 

Sig. (2-tailed) 0.333 > 0.05.yang artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata 

abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pilkada serentak selama event 

period. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak. 

1.3.2 Uji Hipotesis 2 (H2) 

Tabel 7. Hasil Uji Wilcoxon Signed Ranks Test terhadap Perbedaan 

Rata-Rata Trading Volume Activity 

Test Statistics
a
 

 
post TVA - pre 

TVA 

Z -1.606
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .108 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

Berdasarkan hasil pengolahan pada tabel 7 menunjukkan hasil pengujian Sig. (2-

tailed) 0.108 > 0.05.yang artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata trading 

volume activity sebelum dan sesudah peristiwa pilkada serentak selama event 

period. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak. 

1.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

3.4.1 Analisis Perbedaan Average Abnormal Return 

Berdasarkan hasil uji statistik Wilcoxon signed rank test (Tabel 6) dapat diketahui 

bahwa, hipotesis pertama (H1) dari penelitian ini ditolak, yang artinya tidak 

terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Hal ini 
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ditunjukkan dengan nilai sig (0.333) yang lebih besar dari nilai α (0.05) yang 

menandakan bahwa peristiwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 

Desember 2020 belum memiliki kandungan informasi yang cukup signifikan 

untuk mempengaruhi pasar, sehingga pasar tidak bereaksi pada peristiwa pilkada 

serentak ini.  

Risiko investasi di pasar modal sangat berkaitan erat dengan terjadinya 

volatilitas harga saham yang dipengaruhi oleh informasi. Suatu informasi yang 

membawa kabar baik (good news) akan menyebabkan harga saham naik, dan 

sebaliknya informasi yang membawa kabar buruk akan menyebabkan harga 

saham turun. Peristiwa pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 kurang 

memiliki kandungan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan investor 

untuk melakukan investasi ditunjukkan dengan tidak terdapat perbedaan rata-rata 

abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Dalam hal ini investor tidak 

bereaksi atau tidak terlalu banyak melakukan investasi dalam merespon peristiwa 

pilkada serentak periode 9 Desember 2020.  

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sihotang 

dan Mekel (2015) yang berkesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal 

return periode Sebelum dan Sesudah Pemilu Presiden 9 Juli 2014 atas saham 

Perusahaan Konstruksi, Infrastruktur & Utilitas. Penelitian yang dilakukan Alkaff 

(2010) juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

abnormal return antara periode 7 hari sebelum dengan 7 hari sesudah peristiwa 

pemilihan presiden RI tanggal 8 Juli 2009.   

3.4.2 Analisis Perbedaan Trading Volume Activity 

Berdasarkan hasil uji statistik Wilcoxon signed rank test (Tabel 7) dapat diketahui 

bahwa, hipotesis kedua (H2) dari penelitian ini ditolak, yang artinya tidak terdapat 

perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai sig (0.108) yang lebih besar dari nilai α (0.05) yang 

menandakan bahwa peristiwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 

Desember 2020 belum memiliki kandungan informasi yang cukup signifikan 

untuk mempengaruhi pasar, sehingga pasar tidak bereaksi pada peristiwa pilkada 

serentak ini. Peristiwa pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 kurang memiliki 
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kandungan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan investor untuk 

melakukan investasi ditunjukkan dengan tidak terdapat perbedaan rata-rata 

trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa. Dengan demikian 

peristiwa Pilkada Serentak Tahun 2020 tidak memiliki kandungan informasi yang 

menyebabkan pasar modal tidak bereaksi. 

Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Alkaff (2010) menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan trading volume activity antara 

periode 7 hari sebelum dengan 7 hari sesudah peristiwa pemilihan presiden RI 

tanggal 8 Juli 2009. Desak et.al (2020) dalam penelitiannya mempunyai 

kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata trading volume 

activity antara sebelum dan sesudah peristiwa Pemilu Serentak Tahun 2019.  

 

4. PENUTUP 

4.1  Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang dilakukan, tujuan dari penelitian ini 

adalah menganalisis perbedaan rata-rata abnormal return dan trading volume 

activity sebelum dan sesudah peristiwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

Serentak Tahun 2020 yang menghasilkan kesimpulan : 

1) Hasil dari analisis data pada variabel average abnormal return (AAR) 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel AAR sebesar sebesar 0.333 

˃ 0.05, sehingga Hipotesis I ditolak dan bisa disimpulkan bahwa penelitian 

studi peristiwa pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 

2020 menunjukkan bahwa peristiwa ini tidak memiliki cukup kandungan 

informasi yang menimbulkan reaksi dari pelaku pasar sehingga tidak 

terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan antara sebelum dan 

setelah peristiwa Pilkada Serentak Tahun 2020. Para investor memandang 

bahwa meskipun pilkada serentak ini melibatkan banyak daerah baik 

provinsi, kabupaten maupun kota, namun tidak akan banyak berpengaruh 

terhadap politik dan ekonomi secara nasional yang dapat mengakibatkan 

pasar modal bereaksi. 
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2) Hasil dari analisis data pada variabel rata-rata volume perdagangan saham 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel sebesar sebesar 0.108 ˃ 0.05, 

sehingga Hipotesis II ditolak dan bisa disimpulkan bahwa penelitian studi 

peristiwa pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 

menunjukkan informasi yang terkandung dalam peristiwa Pemilu ini tidak 

memiliki cukup kandungan informasi sehingga tidak cukup untuk membuat 

pasar beraksi melakukan transaksi di pasar modal yang menyebabkan tidak 

terdapat perbedaan volume perdagangan yang signifikan antara sebelum dan 

setelah peristiwa Pilkada Serentak Tahun 2020. Artinya investor tidak 

melakukan transaksi jual-beli saham secara signifikan selama masa Pilkada 

Serentak Tahun 2020 karena beranggapan Pilkada Serentak ini tidak 

berpengaruh terhadap politik dan ekonomi nasional secara langsung. 

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 

1) Pengujian dilakukan hanya terhadap saham yang tercatat dalam ILQ-45.  

2) Penelitian ini hanya menggunakan variabel abnormal return dan trading 

volume activity dalam menilai reaksi suatu peristiwa.  

3) Penelitian ini menggunakan event window yang singkat yakni hanya 10 hari 

sehingga tidak terlalu menggambarkan reaksi pasar atas suatu event.  

4.3 Saran 

Berdasarkan analisis penelitian pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka 

terdapat beberapa saran yang bisa diberikan bagi penelitian selanjutnya yaitu: 

1) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan sampel atau menggunakan indeks 

yang lain sehingga hasil penelitian akan lebih bervariasi misal : IDX-80, 

IDX-30, IDX Quality 30, IDX Growth 30 dan lain-lain. 

2) Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain selain 

abnormal return dan trading volume activity misalnya : spread harga saham, 

capital gain, capital loss dan lain-lain. 

3) Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode pengamatan yang 

lebih panjang atau diatas 10 hari sehingga lebih menggambarkan reaksi pasar 

atas suatu peristiwa.  
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