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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal pada hakikatnya adalah jaringan tatanan yang memungkinkan 

pertukaran klaim jangka panjang, penambahan financial assets (dan hutang) pada 

saat yang sama, memungkinkan investor untuk mengubah dan menyesuaikan 

portopolio investasi (melalui pasar sekunder), (Pandji dan Piji, 2001: hal 5). Pasar 

modal adalah tempat dimana berbagai pihak khususnya perusahaan menjual 

saham (stock) dan obligasi (bond) dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut 

nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat 

modal perusahaan (Irham Fahmi, 2012: hal 55). 

Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, 

hal ini karena pasar modal dalam praktiknya menjalankan dua fungsi sekaligus 

yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dalam melaksanakan fungsi 

ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari 

pihak yang memiliki kelebihan dana (lender) kepada pihak yang membutuhkan 

dana (borrower). Dengan menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki, 

lenders mengharapkan akan memperoleh imbalan dari penyerahan dana tersebut. 

Dari sisi borrowers tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan mereka 

melakukan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari hasil operasi 

perusahaan (Husnan, 1998: hal 4). 

Sedangkan dalam menjalankan fungsi keuangan, pasar modal 

menyediakan dana yang diperlukan oleh para borrower dan para lender 
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menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil 

yang diperlukan untuk investasi tersebut. Meskipun harus diakui perbedaan fungsi 

keuangan dan ekonomi ini sering tidak jelas (Husnan, 1998: hal 4) 

Dalam menjalankan perannya di pasar modal, para pelaku pasar modal 

tentunya membutuhkan informasi baik itu informasi pada masa lampau maupun 

informasi yang di umumkan yang di anggap dapat mempengaruhi harga saham. 

Informasi yang tepat tentunya menjadi hal yang selalu dicari pelaku pasar modal 

sebagai pertimbangan dalam menentukan keputusan investasi. Dalam praktiknya 

tidak semua informasi merupakan informasi yang berharga serta terdapatnya 

informasi yang tidak relevan dengan keadaan pasar modal. Oleh karena itu pelaku 

pasar modal di tuntut untuk selektif dalam memilah informasi yang diterima. 

Informasi yang di dapat investor dapat membantu  investor dalam 

mengambil keputusan mengenai investasinya. Informasi tersebut juga dapat 

membantu investor dalam menilai prospek kinerja emiten guna mendapat 

gambaran mengenai risiko serta expected return yang akan di terima investor atas 

dana yang telah atau akan di investasikan. Perubahan harga saham yang terjadi 

merupakan reaksi atau respon pasar terhadap peristiwa yang di nilai mengandung 

informasi.  

Pengujian terhadap kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat 

reaksi dari suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi 

(information content), maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu 

pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan 

adanya perubahan harga dari sekuritas bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur 
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dengan menggunakan return sebagai harga perubahan atau dengan menggunakan 

abnormal return. Jika menggunakan abnormal return, maka dapat dikatakan 

bahwa suatu pengumuman yang mempunyai informasi akan memberikan 

abnormal return kepada pasar. Sebaliknya yang tidak mengandung informasi 

tidak memberikan abnormal return kepada pasar (Jogiyanto, 2015: hal 624). 

Menurut Ramadhan (2013) dalam Wiwik Tiswiyanti dan Asrini (2015), 

informasi juga berpengaruh terhadap trading volume activity  karena perubahan 

volume perdagangan saham menunjukkan aktivitas perdagangan di pasar modal 

dan mencerminkan keputusan investasi investor. Trading volume activity 

merupakan salah satu alat yang digunakan untuk melihat ada atau tidaknya reaksi 

pasar dalam bentuk transaksi perdagangan saham terhadap suatu peristiwa 

tertentu. Untuk melihat reaksi harga saham atas suatu event dapat diukur dan 

dianalisa dengan mengamati variabilitas return saham (Security Return 

Variability) atau SRV, yang dihitung dari abnormal return suatu perusahaan 

dibagi dengan varian abnormal return. 

Setiap peristiwa atau kejadian besar disuatu negara tentunya juga memiliki 

imbas terhadap sektor lainnya begitu juga terhadap sektor perekonomian. Para 

pelaku pasar akan sangat sensitif terhadap berbagai peristiwa seperti peristiwa 

ekonomi, sosial, budaya, politik, ataupun keamanan serta peristiwa lainnya. Para 

pelaku pasar sering kali melakukan pengamatan terhadap peristiwa (event) yang 

terjadi untuk menilai apakah ada dampak dari peristiwa tersebut terhadap 

pergerakan saham. 
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Peristiwa tersebut berupa peristiwa yang terjadi pada internal maupun 

external suatu perusahaan. Peristiwa internal merupakan peristiwa yang terjadi 

dalam lingkup perusahaan yang bisa berupa kebijakan pimpinan berupa 

pengumuman dividen, kebijakan merger, serta kebijakan lainnya yang dilakukan 

oleh pihak perusahaan. Sedangkan peristiwa external adalah peristiwa-peristiwa 

yang terjadi diluar ruang lingkup perusahaan. Peristiwa external dapat berupa 

peristiwa politik seperti pemilu ataupun kebijakan pemerintah seperti reshufle 

kabinet, kenaikan harga BBM serta kebijakan lainnya. Peristiwa external juga 

dapat berupa peristiwa-peristiwa lain seperti peristiwa terorisme, bencana alam, 

serta peristiwa lainnya yang secara tidak langsung mempengaruhi keadaan 

perekonomian. 

Beberapa penelitian yang mengacu pada peristiwa (event study) 

diantaranya yaitu penelitian yang di lakukan oleh Setyawan (2006) yang meneliti 

reaksi investor terhadap kenaikan harga BBM 1 Maret 2006 dan 1 Oktober 2005 

dengan hasil penelitian yaitu terdapat perbedaan abnormal return sekitar tanggal 

pengumuman kenaikan harga BBM yang signifikan. Penelitian serupa juga 

dilakukan oleh Wiwik dan Asrini (2015) yang meneliti reaksi investor atas 

pengumuman kenaikan harga BBM terhadap  abnormal return,  security return 

variability dan trading volume activity saham perusahaan transportasi di bursa 

efek indonesia tahun  2014 menunjukkan perbedaan hasil yaitu tidak adanya 

perbedaan signifikan terhadap abnormal return, security return variability dan 

trading volume activity sebelum dan setelah kenaikan harga BBM 17 November 

2014. 
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Penelitian terhadap peristiwa berbeda dilakukan oleh Istanti (2006) yang 

meneliti tentang perbedaan abnormal return dan trading volume activity saham 

sebelum dan sesudah peristiwa gempa Yogyakarta tangal 27 Mei 2006 pada 

perusahaan asuransi yang terdaftar di BEJ dengan hasil tidak adanya perbedaan 

rata-rata abnormal return dan trading volume aktivity sebelum dan sesudah gempa 

Yogyakarta 27 Mei 2006. 

Hasil berbeda terhadap bencana alam ditunjukkan penelitian yang dilakuan 

oleh Yuwono (2013) yang meneliti reaksi pasar modal Indonesia terhadap 

pengumuman bencana banjir yang melanda ibu kota Jakarta 17 Januari 2013 yang 

menunjukkan adanya perbedaan rata-rata abnormal return yang signifikan secara 

statistik. Penelitian yang dilakukan oleh Indarti (2003) yang meneliti tentang 

dampak dari bom bali 12 oktober 2002 terhadap  perilaku return dan aktivitas 

volume perdagangan saham di BEJ juga menunjukkan adanya abnormal return 

dan trading volume activity  yang sangat signifikan.  

Penelitian lain dilakukan oleh Brilian Sari (2011) yang meneliti mengenai 

pengaruh stock split terhadap trading volume activity dan abnormal return 

menunjukkan adanya perbedaan abnormal return sebelum dan setelah stock split 

namun tidak berpengaruh terhadap trading volume activity. Hal ini menunjukkan 

perbedaan reaksi pasar berupa abnormal return dan trading volume activity 

bahkan dalam peristiwa yang sama. 

Tak hanya dikalangan peneliti dalam negeri, penelitian yang mengacu 

pada peristiwa (event study) juga telah dilakukan beberapa peneliti dikalangan 

internasional. Diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lawrence Harris 
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dan Eitan Gurel (1986) yang meneliti mengenai perubahan harga dan volume 

perdagangan sekitar pengumuman perubahan komposisi saham-saham yang 

tergabung kedalam Index S&P 500. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya 

peningkatan harga dan volume perdagangan saham yang signifikan sampai 2 

minggu setelah tanggal pengumuman. Hal ini berarti pengumuman peristiwa 

tersebut mengandung informasi yang bermanfaat bagi investor dengan adanya 

reaksi terhadap pengumuman peristiwa tersebut. 

Penelitian terhadap peristiwa lain juga dilakukan oleh Andrew H. Chen 

dan Thomas F. Siems (2004) yang meneliti dampak peristiwa teroris terhadap 

pasar modal global. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya dampak yang cukup 

besar dan menyebabkan panik pada pasar modal global. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya abnormal return yang signifikan sekitar tanggal pengumuan. 

Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan pasar modal AS lebih tahan 

terhadap peristiwa teroris dan dapat pulih lebih cepat dibanding pasar modal 

negara lainnya. 

Hasil penelitian yang menunjukkan adanya perbedaan yang terhadap 

setiap peristiwa membuat peneliti merasa tertarik untuk kembali melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan mereplikasi penelitian oleh Rahmawati dan 

Pandansari (2016). Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya 

dalam hal peristiwa (event) yang diteliti, selain itu peneliti tidak hanya 

menggunakan indikator rata-rata abnormal return, tetapi juga menambahkan 

security return variability dan trading volume activity sebagai indikator dalam 

melihat reaksi pasar.  
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Rentang jendela peristiwa (event windows) dalam penelitian ini 7 hari, 

yaitu tiga hari sebelum (t-3) peristiwa aksi damai 411, t0 saat peristiwa aksi damai 

411 terjadi, dan tiga hari sesudah (t+3) peristiwa aksi damai 411. Penentuan event 

windows ini diharapkan pasar bereaksi penuh terhadap peristiwa serta dapat 

dilihat seberapa cepat reaksi yang diberikan pasar. Jika event windows terlalu 

panjang dikhawatirkan adanya pengaruh dari peristiwa lain seperti terpilihnya 

Donal Trump sebagai presiden Amerika Serikat pada 9 November 2016 ataupun 

peristiwa lain yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan saham perusahaan-perusahaan 

yang tergabung kedalam Index LQ-45 periode Agustus 2016 – Januari 2017 

sebagai sampel penelitian. Saham-saham yang tergabung kedalam Index LQ-45 

merupakan saham yang paling aktif diperdagangkan dipasar sehingga akan sangat 

sensitif terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. 

Sebagaimana peristiwa yang terjadi pada 4 November 2016 Indonesia di 

hebohkan dengan di lakukannya aksi damai 4 November 2016 oleh sebagian besar 

masyarakat muslim di Indonesia yang dikenal dengan aksi damai 411. Diketahui, 

demo 4 November 2016 dilakukan untuk mendesak proses hukum terhadap 

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama alias Ahok yang dianggap 

menistakan agama (www.tribunnews.com). 

Demo damai 4 November 2016 ternyata tak hanya menjadi sorotan tanah 

air tetapi juga dunia. Beberapa media asing turut memberitakan aksi massa yang 

terkait kasus yang menimpa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama 

(www.liputan6.com). Tak hanya itu, performa Index Harga Saham Gabungan 

http://www.tribunnews.com/
http://www.liputan6.com/
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(IHSG) pada 3 November 2016 kian melemah yang disinyalir disebabkan jelang 

aksi besar 4 November 2016 (www.metrotvnews.com).  

Sebelumnya juga telah dilakukan aksi serupa namun dengan jumlah masa 

yang lebih sedikit dibandingkan dengan aksi damai 411. Bahkan, setelah aksi 411 

sendiri dilakukan pula beberapa aksi berkelanjutan seperti aksi 212 dengan 

melakukan dzikir bersama. Dibandingkan dengan aksi lainnya, aksi damai 411 

merupakan aksi dengan jumlah masa lebih banyak dibandingkan aksi 

berhubungan lainnya serta aksi ini berupa demonstrasi besar-besaran sehingga 

akan lebih mempengaruhi dibandingkan aksi 212 yang berupa aksi dzikir dan doa 

bersama. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut serta hasil 

penelitian sebelumnya yang menunjukkan reaksi pasar yang berbeda terhadap 

berbagai peristiwa yang terjadi, maka  peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana 

reaksi pasar terhadap aksi damai 411 dengan menganalisa perbedaan average 

abnormal return, security retrun variability,dan trading volume activity sebelum, 

saat, dan setelah peristiwa aksi damai 4 November 2016 sehingga akan terlihat 

reaksi pasar terhadap informasi dari peristiwa tersebut dengan mengangkat judul 

“Analisis Reaksi Pasar Modal Terhadap Aksi Damai 4 November 2016”. 

 

 

 

http://www.metrotvnews.com/
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka di 

peroleh rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan average abnormal return (AAR), security return 

variability (SRV), dan trading volume activity (TVA) sebelum dan saat aksi 

damai 411? 

2. Apakah terdapat perbedaan average abnormal return (AAR), security return 

variability (SRV), dan trading volume activity (TVA) saat dan setelah aksi 

damai 411? 

3. Apakah terdapat perbedaan average abnormal return (AAR), security return 

variability (SRV), dan trading volume activity (TVA) sebelum dan setelah 

aksi damai 411? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji perbedaan average abnormal return (AAR), security return 

variability (SRV), dan trading volume activity (TVA) sebelum dan saat aksi 

damai 411. 

2. Untuk menguji perbedaan average abnormal return (AAR), security return 

variability (SRV), dan trading volume activity (TVA) saat dan setelah aksi 

damai 411. 

3. Untuk menguji perbedaan average abnormal return (AAR), security return 

variability (SRV), dan trading volume activity (TVA) sebelum dan setelah 

aksi damai 411. 
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1.4 Manfaat penelitian 

1. Dalam bidang akademik, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam 

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai reaksi pasar modal 

terhadap kandungan informasi didalam peristiwa yang terjadi disekitar. 

2. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran tentang pentingnya pengaruh yang diberikan peristiwa sekitar yang 

mengandung informasi bagi investor. 

3. Bagi investor, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai pertimbangan 

pengambilan keputusan investasi atas peristiwa yang terjadi yang dapat 

mempengaruhi pasar modal. 

4. Bagi peneliti lainnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai dasar serta kerangka kerja untut penelitian selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang disusun secara berurutan 

yang terdiri dari beberapa bab yaitu: BAB I Pendahuluan, BAB II Tinjauan 

Pustaka, BAB III Metode Penelitian, BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

dan BAB V penutup. Untuk masing-masing isi dari setiap bagian adalah sebagai 

berikut:  

1. BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah sebagai landasan pemikiran secara garis besar, 

pertanyaan mengenai fenomena yang memerlukan pemecahan melalui 

penelitian yang dirumuskan dalam perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. 
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2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan teori-teori yang melandasi penelitian ini sebagai dasar dalam 

melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada, kajian keislaman yang 

berhubungan dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, 

serta hipotesis penelitian. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, mencakup 

definisi operasional dari variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis. 

4. BAB IV HASL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang objek penelitian, analisa data, interprestasi hasil dan argumen 

terhadap hasil penelitian. Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu 

dilakukan uji deskriptif dan uji normalitas. Setelah semua uji terpenuhi 

barulah kemudian dilakukan uji hipotesis. 

5. BAB V PENUTUP 

BAB ini merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian ini. Dalam BAB 

ini disampaikan beberapa kesimpulan serta saran yang relevan untuk 

penelitian selanjutnya dengan temuan atau hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 


