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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pasar modal merupakan pasar berbagai instrumen keuangan jangka 

panjang dapat diperjualbelikan, baik surat utang, saham, reksa dana, instrumen 

derivatif dan instrumen keuangan lainnya. Pasar modal berfungsi  sebagai sarana 

pendanaan bagi perusahaan dan sarana berinvestasi bagi investor. Pasar modal 

memiliki peranan penting bagi suatu negara karena dengan adanya pasar modal 

kelebihan dana dapat disalurkan kepada perusahaan-perusahaan agar dapat terus 

berkembang, sehingga terjadi alokasi sumber daya yang efisien (Madura,2009:5). 

Keputusan investasi di pasar modal dipengaruhi oleh pendapatan yang 

diharapkan dapat diterima investor atas pilihan investasinya, artinya berbeda 

alternatif investasi, berbeda pula pendapatan yang akan diterima, misalnya 

keputusan dalam bentuk tabungan atau obligasi akan memeroleh bunga, 

sedangkan keputusan investasi dalam bentuk saham akan memeroleh pendapatan 

berupa capital gain dan atau dividen.  

Keputusan investasi dalam bentuk saham tidak terlepas dari informasi 

yang ada disekitar pasar modal. Informasi ini dapat berasal dari faktor internal 

yang berkaitan dengan corporate action dan dari faktor eksternal. Faktor internal 

yang berkaitan dengan corporate action misalnya kebijakan merger, akuisisi, 

pengumuman dividen, stock split, dan segala sesuatu yang terkait dengan 

peristiwa dari dalam perusahaan, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan 
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kondisi ekonomi, politik, sosial dan segala peristiwa di luar perusahaan. Pengaruh 

faktor-faktor eksternal perusahaan dapat secara langsung memengaruhi harga 

saham dan akan berdampak pada pendapatan yang diharapkan investor. Hal ini 

karena setiap investor akan memiliki ekspektasi yang berbeda pada setiap 

informasi yang dianggap dapat memengaruhi investasinya.  

 Salah satu faktor eksternal yang diperhatikan pasar pada tahun 2014 

adalah peristiwa politik yang terjadi di Indonesia. Terdapat tiga peristiwa politik 

penting di Indonesia terkait Joko Widodo atau lebih dikenal dengan nama Jokowi 

yaitu pengumuman Jokowi sebagai calon presiden, pengumuman hasil quick 

count pemilihan umum presiden dan pengumuman kabinet kerja. 

Reaksi pasar saham terhadap setiap peristiwa politik terkait Jokowi 

didasarkan pada ekspektasi pasar terhadap kandungan informasi  yang diperoleh. 

Pasar saham akan bereaksi positif jika kandungan informasi dianggap dapat 

memberikan keuntungan atas investasinya di masa yang akan datang, hal ini akan 

mendorong pembelian saham sehingga memicu kenaikan harga pasar saham. 

Sebaliknya, pasar saham akan bereaksi negatif jika kandungan informasi 

dianggap tidak menguntungkan investasinya di masa yang akan datang, sehingga 

akan mendorong penjualan saham dan memicu penurunan harga pasar saham. 

Pasar saham tidak akan bereaksi ketika kandungan informasi yang diperoleh 

dianggap tidak berarti dan tidak akan memengaruhi investasinya di masa yang 

akan datang. Konsistensi reaksi pasar saham terhadap ketiga peristiwa politik 

terkait Jokowi tergantung dari reaksi yang diberikan pasar saham pada setiap 

peristiwa politik terkait Jokowi. 
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Reaksi pasar saham terhadap peristiwa politik terkait Jokowi dapat 

tercermin dari perubahan harga pasar pada saham yang bersangkutan dan dapat 

diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga pasar saham 

atau dengan menggunakan abnormal return. Jika setiap peristiwa politik terkait 

Jokowi memiliki kandungan informasi, maka pasar akan memeroleh abnormal 

return, begitu juga sebaliknya jika tidak memiliki kandungan informasi, maka 

pasar tidak memeroleh abnormal return pada setiap peristiwa politik terkait 

Jokowi. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, permasalahan yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah apakah terdapat reaksi pasar saham terhadap 

pengumuman Jokowi sebagai calon presiden, pengumuman hasil quick count 

pemilihan umum presiden dan pengumuman kabinet kerja ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui reaksi pasar saham terhadap pengumuman Jokowi 

sebagai calon presiden, pengumuman hasil quick count pemilihan umum 

presiden dan pengumuman kabinet kerja. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di masa yang akan 

datang. 
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2. Bagi peneliti lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu 

referensi untuk penelitian dengan tema yang serupa yakni reaksi pasar saham 

terhadap peristiwa dari faktor eksternal perusahaan. 

1.5 Sistematika Skripsi 

Penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab, dimana setiap bab akan 

disusun secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan antara satu bab 

dengan bab lainnya, yaitu : 

1. BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang melakukan penelitian reaksi 

pasar saham terhadap peristiwa politik terkait Jokowi, merumuskan 

masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika 

penelitian. 

2. BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri dari landasan teori yang digunakan dalam penelitian 

ini, mencakup uraian mengenai pengertian dan fungsi pasar modal, 

investasi, pendapatan saham, event study, bentuk efisiensi pasar 

modal, reaksi pasar saham terhadap faktor eksternal, hipotesis, model 

analisis, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir. 

3. BAB 3: METODE PENELITIAN 

Bab ini memaparkan pendekatan penelitian, definisi operasional, 

jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik 

analisis yang digunakan dalam menganalisis reaksi pasar saham 

terhadap peristiwa politik terkait Jokowi 
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4. BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian dan analisis data 

beserta pembahasannya. Analisis data dan pembahasan dilakukan 

untuk memecahkan permasalahan penelitian. 

5. BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah 

dilakukan pada bab-bab sebelumnya, menguraikan keterbatasan 

penelitian dan saran perbaikan untuk peneliti lebih lanjut. 
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