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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pasar modal adalah tempat perantara investor dengan emitem bertransaksi 

untuk menjual dan membeli sekuritas yang di perdagangkan untuk mencari untung 

atau profit. Pasar modal adalah salah satu elemen penting dan tolak ukur kemajuan 

perekonomian di suatu negara, pasar modal yaitu instrumen yang sangat dipengaruhi 

oleh berbagai peristiwa penting yang memiliki kandungan informasi yang berguna 

bagi investor. Keadaan pasar modal sangat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang 

terjadi di internal ataupun eksternal pada perusahaan, baik peristiwa ekonomi maupun 

peristiwa nonekonomi yang memiliki kandungan informasi  untuk investor 

memperhitungkan kembali tingkat resiko dan return terhadap investasi yang telah 

mereka tanamkan di pasar modal.  

Tavinayati (2009), menyatakan bahwa berdasarkan UU RI Nomor 8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal, dijelaskan bahwa informasi atau fakta yang terjadi dapat 

mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, ataupun 

pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Untung (2011) 

menyatakan di era globalisasi ini, hampir semua negara menaruh perhatian yang 

besar terhadap pasar modal karena memiliki peranan strategis bagi penguatan 

ketahanan ekonomi suatu negara. Komitmen pemerintah Indonesia terhadap peran 

pasar modal tercermin di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
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1995 tentang Pasar Modal, dimana dinyatakan bahwa pasar modal mempunyai peran 

yang strategis dalam pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber pembiayaan 

bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Jogiyanto (2013) dalam 

Sopyana (2016) untuk menarik pembeli dan penjual untuk berpartisipasi, pasar modal 

harus bersifat likuid dan efisien. Suatu pasar modal dikatakan likuid jika penjual 

dapat menjual dan pembeli dapat membeli surat-surat berharga dengan cepat. Pasar 

modal dikatakan efisien jika harga dari surat-surat berharga mencerminkan nilai dari 

perusahaan secara akurat. 

Fahmi (2012) menyatakan tanggapan para investor terhadap sinyal positif dan 

negatif adalah sangat mempengaruhi kondisi pasar, mereka akan bereaksi dengan 

berbagai cara dalam menghadapi sinyal tersebut, seperti memburu saham yang dijual 

atau melakukan tindakan dalam bentuk tidak bereaksi atau tunggu dan lihat dulu 

perkembangan yang ada baru kemudian mengambil keputusan atau tindakan. 

Wibowo (2004) dalam Setyawan (2006) Resiko investasi di Pasar Modal pada 

prinsipnya sangat terkait erat dengan terjadinya volatilitas harga saham, dimana naik 

turunya harga saham ini dipengaruhi oleh informasi. Suatu informasi yang membawa 

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

informasi tersebut buruk (bad news) akan menyebabkan harga saham turun. Informasi 

makro berkenaan dengan kondisi pasar berupa berita politik, kebijakan ekonomi 

nasional, serta kebijakan berkaitan dengan pasar modal. Informasi yang dimiliki oleh 

investor akan tertransformasi dalam bentuk naik turunnya volume transaksi harian 
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dan frekuensi transaksinya. Volatilitas terjadi karena ada sebagian informasi privat 

yang terungkap melalui proses transaksi, dan bukan karena peningkatan penyebaran 

informasi publik. 

Dengan melihat naik turunnya penjualan dan pembelian sekuritas-sekuritas 

yang ada di pasar modal pada periode tertentu akan menunjukkan reaksi pasar modal 

terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar pasar modal, karena adanya isu 

dan informasi di sekitar pasar modal akan mencerminkan bagaimana pelaku-pelaku 

pasar modal akan beraksi terhadap peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di sekitar 

pasar modal tersebut. Informasi yang diperoleh oleh investor dapat mempengaruhi 

apakah investor akan menahan sekuritas, menjual sekuritas atau membeli sekuritas 

sesuai dengan keadaan yang terjadi di saat itu. Keputusan investor dapat diputuskan 

oleh informasi yang tersedia, baik yang telah disediakan oleh emitem atau 

perusahaan, ataupun informasi dari yang tersedia di media sosial yang sekarang sudah 

banyak menyediakan berita-berita yang diperlukan oleh investor untuk mengambil 

sebuah keputusan. 

Arifin (2007), menyebut salah satu teori klasik dari Wall Street yakni belilah 

saham ketika terdengar rumors dan lepaslah saham tersebut begitu ada berita (news) 

baik di media cetak maupun elektronik. Mereka yang percaya teori ini selalu 

berkeyakinan bahwa harga saham cenderung lebih fluktuatif karena adanya rumors 

dibanding dengan adanya berita di media massa. Oleh kerena itu masa-masa 

fluktuatif tersebutlah kesempatan bagi investor untuk menarik sebanyak mungkin 
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keuntungan karena harganya pasti melonjak. Satu lagi yang selalu diyakini investor 

pemburu romors, yaitu bahwa rata-rata wartawan/reporter media massa memiliki 

kecenderungan untuk memberikan hal-hal yang negatif, berita-berita yang berdampak 

buruk. 

Widoadmodjo (2009) mengatakan untuk mengetahui situasi secara umum sebab 

indeks harga saham ini merupakan ringkasan dari dampak dari simultan dan 

kompleks atas berbagai macam faktor yang berpengaruh, terutama fenomena-

fenomena ekonomi. Bahkan dewasa ini indeks harga saham dijadikan barometer 

kesehatan ekonomi suatu negara dan sebagai landasan analisis statistik kondisi pasar 

terakhir (current market). Pada perkembangan terakhir menunjukkan bahwa indeks 

harga saham tidak saja manampung fenomena-fenomena ekonomi, tetapi lebih jauh 

juga menampung fenomena sosial dan politik. 

Hengky, dkk (2014) dalam Yuniarthi (2016) menyatakan pasar modal tidak 

dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya antara lain faktor 

internal ekonomi dan faktor eksternal ekonomi. Faktor ekonomi meliputi tingkat 

inflasi, tingkat suku bunga deposito, pembagian deviden, kesulitan keuangan 

sedangkan faktor nonekonomi meliputi peristiwa politik dan keamanan negara. 

Rustamadji (2000) dalam Indarti (2003) menyatakan tingkat kepekaan dinamika pasar 

modal akan berkembang sensitivitasnya, tidak hanya dipengruhi oleh faktor-faktor 

ekonomi mikro dan makro ekonomi saja, akan tetapi faktor nonekonomi, seperti 

penegakkan hak asasi manusia, kepedulian akan lingkungan hidup, keamanan suatu 
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negara serta peristiwa-peristiwa ketatanegaraan yang sarat dengan nuansa politik 

telah pula mempengaruhi pergerakan pasar modal. 

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di sebuah negara sangat berpengaruh terhadap 

aspek-aspek kehidupan lainnya baik aspek ekonomi maupun nonekonomi. Seperti 

masalah keamanan suatu negara. Masyarakat di Indonesia baru-baru ini di hebohkan 

oleh peristiwa aksi damai 212 di tahun 2016. Peristiwa aksi damai 212 pada tahun 

2016 di Indonesia sangat menyita perhatian masyarakat Indonesia bahkan sampai ke 

luar negeri dan menjadi peristiwa sejarah yang tidak dapat dilupakan dengan mudah, 

peristiwa ini terjadi karena penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur non-aktif  

DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, karena peristiwa penistaan agama 

ini masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah masyarakat muslim yang tidak 

terima atas peristiwa itu dan menuntut pemerintah untuk mengadili gubernur nonaktif 

DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama, dari peristiwa itu sangat mempengaruhi banyak 

aspek terutama diaspek ekonomi.  

Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Yogyakarta, Irfan Noor Riza, 

mengatakan minat investor di pasar saham Indonesia kembali membaik setelah aksi 

damai 4 November 2016 di ibu kota Jakarta berjalan damai. IHSG yang diketahui 

sepekan sebelum aksi damai 4 November mengalami penurunan. Irfan mengatakan 

pada penutupan perdagangan sesi pertama pada Jumat pagi sebelum aksi demo, 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat turun 21 point atau 0,41 persen ke 

level 5.307 dengan dana investasi asing yang keluar dari pasar saham Indonesia 
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sebesar 200 miliar. Namun, karena aksi unjuk rasa terpantau berjalan lancar aman dan 

damai investor asing kembali menanamkan sahamnya secara berangsur sehingga pada 

penutupan perdagangan sesi dua IHSG justru naik 33 point di level 5.362. Menurut 

Irfan, para investor khususnya asing memang memperhatikan secara khusus aksi 

demo tersebut. Sebab, keamanan negara menjadi salah satu pertimbangan mereka 

untuk tetap mempertahankan atau menarik dananya di bursa saham Indonesia 

(Merdeka.com, 2016). 

Peristiwa aksi damai 212 sangat menyita perhatian masyarakat serta media 

massa baik dari dalam negeri dan juga luar negeri, beberapa media global mengcover 

berita aksi damai 212 yang disebutkan oleh Halim Rane, Jacqui Ewart Dan John 

Martinkus dalam buku mereka, sebagai contoh dua hari sebelum aksi damai 212 

dilaksanakan yakni pada 30 November, TIME menaikkan berita dengan judul 

“Heardline Islamist Protest in Indonesia are Spreading Fear Among the Minority 

Chinese” yang intinya mengupas rumor potensi kerusuhan 1998 terulang 

(Republika.co.id, 2016). 

Berbeda dengan aksi damai 411, aksi damai 212 di respon positif oleh 

investor karena IHSG meningkat menjelang aksi damai 212 dan setelah terjadinya 

aksi damai 212 tersebut. Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada 

berkomentar jika aksi damai berubah menjadi kerusuhan dan menular ke daerah-

daerah lain maka pasar akan merespon hal itu sebagai sentimen negatif, namun jika 

kerusuhan hanya terjadi di Jakarta, Reza yakin pasar akan stabil, “beda kalau menular 

ke daerah lain aksi anarkisnya, seperti kejadian 1998, itu kan bukan hanya mahasiswa 
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di Jakarta tapi di daerah lainnya juga, itu yang dikhawatirkan.” namun pada aksi 

damai 212 direspon sebagai sentimen positif yakni Indeks harga saham gabungan 

ditutup menguat sebesar 48,34 point atau 0,93 persen di level 5.247,10 

(Okezone.com, 2016). 

Masyrafina menuliskan bahwa aksi damai 212 yang berlangsung damai menjadi 

sentimen positif  bagi pasar saham domestik. Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat (2/12), ditutup naik 47,20 point seiring dengan 

aksi doa bersama yang berjalan kondusif. IHSG BEI ditutup menguat 47,20 point 

atau 0,90 persen menjadi 5.245,95. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau 

LQ45 bergerak naik 10,87 poin (1,25 persen) menjadi 880,56. (Republik.co.id, 2016). 

Ekonom Samuel Sekuritas, Rangga Cipta menilai aksi demonstrasi umat 

muslim yang berlangsung damai menjadi sentimen positif terhadap laju saham. 

Ekonom Samuel Sekuritas, Rangga Cipta menilai, aksi demonstrasi umat muslim 

yang berlangsung damai menjadi sentimen positif  terhadap laju saham. Dengan 

sinyal positif ini akan sangat mempengaruhi tanggapan para investor dan kondisi 

pasar modal Indonesia, dengan adanya hal ini ada kemungkinan para investor tidak 

bereaksi, bereaksi menjual saham yang dimikilinya atau bereaksi memburu saham 

yang dijual pada saat peristiwa ataupun disekitar waktu peristiwa aksi damai 212 

tahun 2016 (Kursrupiah.net, 2016). 

Untuk melihat reaksi pasar modal terhadap peristiwa aksi damai 212 tahun 

2016 dapat dilihat dari angka Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), bisa diketahui 



8 
 

perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek. IHSG juga dapat mencerminkan 

kondisi pereknomian suatu negara. Sedangkan objek yang akan diambil adalah saham 

yang terdaftar di LQ45 di Bursa Efek Indonesia, karena saham LQ45 merupakan 45 

saham teraktif yang diperdagangkan dan memiliki tingkat likuiditas tinggi serta 

kapitalisasi pasar tertinggi, dan diharapkan dengan menggunakan saham LQ45 akan 

mendapat hasil yang mencerminkan reaksi pasar yang akurat. Hartono (2015) Karena 

pasar modal di Indonesia masih tergolong pasar modal yang transaksinya tipis (thin 

market) yaitu pasar modal yang sebagian besar sekuritasnya kurang aktif  

diperdagangkan. IHSG yang mencakup semua saham yang tercatat (sebagian besar 

saham tidak aktif) dianggap kurang tepat sebagai indikator kegiatan pasar modal. 

Oleh karena itu pada tanggal 24 februari 1997 dikenalkan alternatif indeks yang lain, 

yaitu indeks likuid-45. 

Penelitian ini menggunakan studi peristiwa (event study) yaitu studi yang 

mempelajari reaksi pasar terhadap peristiwa yang informasinya dipublikasikan 

sebagai suatu pengumuman. Event study digunakan untuk menguji kandungan dan 

dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setangah kuat. Untuk 

melihat reaksi dari suatu pengumuman dapat melakukan pengujian kandungan 

informasi menggunakan event study, dan diukur menggunakan return sebagai nilai 

perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return, maka dapat dikatakan 

bahwa jika pengumuman yang mempunyai kandungan informasi akan memberikan 
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abnormal return kepada pasar. Studi peristiwa menganalisis abnormal return dari 

sekuritas yang mungkin terjadi di sekitar pengumuman dari suatu peristiwa. 

Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi mempengaruhi reaksi pasar modal baik 

peristiwa ekonomi maupun peristiwa nonekonomi seperti penelitian sebelumnya oleh 

Rahmawati (2016) mendapatkan hasil penelitian tidak ada perbedaan rata-rata 

(average) abnormal return (AAR) pada waktu sebelum dan saat peristiwa bom Plaza 

Sarinah, tidak ada pengaruh yang cukup signifikan dan tidak ada perbedaan AAR 

hanya pada H+3 saja yang menunjukkan adanya pengaruh peristiwa tersebut terhadap 

pergerakan saham dan tidak terdapat perbedaan Average Abnormal Return (AAR) 

sebelum dan sesudah peristiwa bom Plaza Sarinah.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka peneliti akan 

mencoba mengetahui apakah pasar modal akan memberikan reaksi atas peristiwa aksi 

damai 212 tahun 2016 dengan menggunakan event study yang akan diukur dengan 

abnormal return dan trading volume activity di sekitar periode peristiwa aksi damai. 

Jika peristiwa aksi damai 212 tahun 2016 dianggap memberi informasi maka 

diharapkan adanya abnormal return dan peningkatan kegiatan perdagangan saham 

relatif terhadap kegiatan perdagangan rata-rata di sekitar peristiwa aksi damai 

tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Reaksi 

Pasar Modal terhadap Peristiwa 212 Tahun 2016 (Studi pada Perusahaan-Perusahaan 

yang Terdaftar pada Indeks LQ45”. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu ; 

Abnormal Return dan Trading Volume Activity (TVA). 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah peristiwa aksi damai 212 tahun 2016 memiliki kandungan 

informasi apabila dilihat dari Abnormal Return?  

2. Apakah peristiwa aksi damai 212 tahun 2016 memiliki kandungan 

informasi apabila dilihat dari Trading Volume Activity? 

3. Apakah terdapat perbedaan Average Abnormal Return sebelum dan setelah 

aksi damai 212 tahun 2016? 

4. Apakah terdapat perbedaan Average Trading Volume Activity sebelum dan 

setelah aksi damai 212 tahun 2016? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kandungan informasi yang dilihat dari 

rata-rata abnormal return yang timbul sebagai reaksi dari adanya peristiwa 

aksi damai pada tanggal 2 Desember 2016. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kandungan informasi yang dilihat dari 

rata-rata Trading Volume Activity yang timbul sebagai reaksi dari adanya 

peristiwa aksi damai pada tanggal 2 Desember 2016. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis ada tidaknya perbedaan Abnormal 

Return sebelum dan sesudah peristiwa aksi damai212 tahun 2016. 
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4. Untuk mengetahui dan menganalisis ada tidaknya perbedaan Trading 

Volume Activity sebelum dan sesudah peristiwa aksi damai 212 tahun 2016. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi pengembangan dunia ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan tambahan wawasan dan pandangan lebih jauh kepada 

para akademisi tentang pengaruh peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam 

negeri terhadap pergerakan harga saham. 

2. Bagi investor, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran di 

dalam pengambilan keputusan investasi selama kurun waktu sebelum dan 

sesudah adanya peristiwa-peristiwa dalam negeri yang sudah dapat 

diprediksi sebelumnya terutama pada peristiwa keamanan suatu negara 

yang mungkin saja mempengaruhi pasar modal, sehingga untuk waktu 

yang akan datang investor diharapkan dapat lebih peka menyikapi 

persoalan yang terjadi di dalam negeri. 

3. Bagi para peneliti lain yang tertarik untuk meneliti kajian yang sama dalam 

pasar modal diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan 

pijak untuk penelitian selanjutnya. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya menjadi beberapa bab, dan 

masing masing dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I : Pada bab ini yang akan menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

BAB II : Pada bab ini diuraikan teori-teori yang berkenaan dengan penelitian dan 

mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu dan hipotesis.  

BAB III : Pada bab ini menjelaskan metode yang digunakan pada penelitian ini, 

seperti jenis dari penelitian, populasi dan sampel, jenis dan teknik 

pengumpulan data, penjelasan defenisi operasional variabel. 

BAB IV : Pada bab ini berisi gambaran umum objek penelitian serta membahas 

tentang sampel dan variabel yang berkaitan dengan penelitian, analisis 

data yang bertujuan untuk menyederhanakan data agar mudah dibaca oleh 

pihak lain. 

BAB V : Pada bab ini berisi tentang evaluasi yang telah dirangkum menjadi suatu 

kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya, serta keterbatasan 

penelitian dan saran bagi peneliti selanjutnya. 


