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A8STRAK 


Dalam berinvestasi saham, berbagai macam risiko akan mempengaruhi 
keputusan investor. Salah salu risiko yang paling berpengaruh adaJah risiko politlk 
yang disebabkan oJch ketidakstabilan kondisi politik di suatu ncgara. KondlSJ. pohllk 
di Indonesia menjelang dilaksanakannya sidang paripurna DPR 30 Apnl 2001 
mengalami ketidakstabilan. Terdllpat ekspektasi m:gatif akan terjadi kerusuhan pada 
tanggal pelaksunaan sidang kanona adanya rencana kedatangan massa pendukung 
Presiden Abdurrahman Wahid ke Jakarta untuk mencegah tidak dijatuhkannya 
Memorandum II pada Prcsidcn dalam sidang tcrsebut schingga menyebabkan 
meningkatnya risiko politik. Namlln, pada tanggal pelaksanaan sidang tidak teIjadi 
kerusuhan seperti yang diperkirakan sebelumnya. Kenyataan ini tentunya memberi 
efek keterkejutan bagi investor dan menyebabkan turunnya fisiko politik. Munculnya 
informasi negatif maupun positif terse but dapat menimbulkan reaksi investor yang 
tampak pada adanya pendapatan abnormal saham baik negatif maupun positif. 

Variabcl yang digunakan adalah pcndapatan abnormal rata·rata (AAR) dan 
pendapatan abnormal rata-rata kUl11l1latif (CAAR). Penelitian penulis menggunakan 
pendekatan tWill study unluk Illcngetahui ada tidaknya AAR negatif dan CAAR 
negatif yang signifikan sebelum pelaksanaan sidang pari puma DPR, dan untuk 
mengctahui ada lidaknya AAR positif dan CAAR positif yang signifikan pada saat 
dan setelah pelaksanaan sidang, 

Hasil penelitian menunjukkan lerdapat AAR negatifyang si!o\nitikan pada hari 
t-9 hingga 1-7 dan terdapat CAAR negatif yang sigmfikan pada had t-8 hingga t-4. 
Terdapatnya AAR ncgatif yang signifikan disebabkan oleh rencana kedatangan 
pasukan jihad pendukung Presiden ke Jakarta untuk menentang dikeluarkannya 
Memorandum 1I dan akibat pernyataan Presiden bahwa akan terjadi pemberontakan 
nasional bila dirinya dijatuhkan oJeh DPR. 

Tidak terdapat AAR posilif yang signitikan pada saat dan setelah pelaksanaan 
sidang paripllrna DPR, namun terdapat CAAR positif yang signitikan pada hari t+3 
dan t.,..4. Tidak terdapatnya AAR positif yang signitikan disebabkan karen a pada hari 
t-3 telah terjadi AAR posltif yang signilikan akibat adanya informasi positif tentang 
reneana pidato Presiden pada tanggal 27 April 200 I (t-I) dan adanya pernyataan 
Presiden pada para pemiukungnya untuk tidak datang ke Jakarta pada tanggal 30 
April 2001. Selain ilU, Presiden juga telah bersikap lunak dengan siap meneril11a 
Memorandum II. 

BEJ berada pada kondisi etisien dalam bentuk setengah kuat karena 
munculnya informasi positif pada hari t-3 saat terjadi AAR positif yang signifikan 
telah tercennin seeara cepat dan penuh pada harga saham. Investor tidak dapat lagi 
memperoleh pendapatan abnormal yang signilikan dengan mernanfaatkan informusi 
tidak terjadinya kerusuhan pada saat dan setelah pelaksanaan sidang paripllrna DPR. 
Sclain ilu, Illunculnya informasi negati!, dari pernyataan Prcsiden pada hari 1-7 saal 
terjadi AAR negatif yang signil1kan juga telah tereermin seeara penuh pada harga 
sahmn. 
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