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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berinvestasi merupakan salah satu contoh dalam melakukan kegiatan 

ekonomi yang sangat dianjurkan karena selain dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang timbul akibat aktivitas produksi dan transaksi jual beli yang 

semakin meningkat, investasi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk 

meningkatkan harta yang kita miliki guna menjamin kehidupan kita dimasa yang 

akan datang, seperti firman Allah SWT dalam QS An. Nisaa’ ayat 9: 

يَّحَ  َخۡلفِِهنَۡ ِهۡيَ تََشُكىا َ لَىَۡ ٱلَِّزييََ َوۡليَۡخشََ فًا ُرسِّ ۡيِهنََۡعلََ َخافُىا َ ِضَعَٰ ََ فَۡليَتَّقُىا َ  َ َوۡليَقُىلُىاَ  ٱّللَّ  َسِذيًذا قَۡىل 

walyakhsya alladziina law tarakuu min khalfihim dzurriyyatan dhi’aafan 

khaafuu ‘alayhim falyattaquu allaaha walyaquuluu qawlan sadiidaan” 

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 

hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (QS An-Nisaa’ (4):9) 

Pasar modal merupakan salah satu instrumen investasi dan ekonomi yang 

mengalami perkembangan sangat pesat di Indonesia. Digunakan sebagai indikator 

dan penunjang kemajuan perekonomian suatu negara. Hal tersebut dibuktikan 

dengan bahwa masyarakat dahulu cenderung melakukan pengelolaan dananya di 

sektor perbankan (lembaga keuangan) saat ini mulai beralih ke pasar modal. Pasar 

modal juga memiliki guna untuk masyarakat yang ingin mempunyai usaha tanpa 

harus mengoperasikan dari awal serta tidak ikut andil dalam pengelolaan internal 

usahanya, karena pada dasarnya pasar modal memiliki fungsi sebagai “wahana 

investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi, 

memungkinkan penyebaran kepemilikan perusahaan hingga lapisan masyarakat 

menengah dan memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan 

mempunyai prospek” (Darmadji & Fakhruddin, 2012:3). 
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Investor merupakan instrumen penting dalam pasar modal yang 

memberikan keputusan apakah melakukan transaksi di pasar modal atau tidak 

melakukan transaksi di pasar modal. Tujuan investor dalam melakukan investasi 

adalah untuk mendapatkan return. Return merupakan hasil yang diperoleh dari 

investasi selain itu return juga merupakan salah satu faktor memotivasi investor 

untuk melakukan investasi dengan tingkat resiko tertentu. Return dapat berupa 

return realisasi (actual return) atau dapat berupa return ekspektasi (expected 

return) yang belum terjadi tetapi diharapkan di masa yang akan datang (Rusliati & 

Farida, 2010). Selisih antara return yang sebenarnya (actual return) dengan return 

yang diharapkan (expected return) disebut sebagai abnormal return. Pada setiap 

pengambilan keputusan investasi, investor dihadapkan kepada ketidakpastian. Hal 

ini mendorong investor untuk selalu mempertimbangkan resiko dan expected 

return dari setiap investasinya. 

Investor diberikan berbagai macam pilihan untuk menginvestasikan 

kemana modalnya. Untuk investor muslim juga sudah tersedia produk produk 

syariah seperti saham syariah, reksadana syariah serta sukuk, selain itu juga 

terdapat indeks saham syariah dipasar modal seperti Jakarta Islamic Indeks (JII) 

dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Sampai akhir tahun 2018, 

pertumbuhan kapitalisasi saham syariah mengalami kenaikan seiring dengan 

kenaikan pertumbuhan perusahaan. Berikut adalah daftar pertumbuhan 

kapitalisasi pasar modal Indonesia. 

Indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan 

harga saham. Indeks berfugsi sebagai indikator trend pasar, artinya pergerakan 

indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar sedang aktif 

atau lesu (IDX, 2018). Pergerakan indeks harga saham menjadi salah satu 

indikator penting bagi para investor dalam mengambil keputusan dipasar modal. 

Dalam pasar modal syariah sendiri, juga terdapat indeks yang mengukur kinerja 

saham-saham syariah seperti Jakarta Islamic Index. 
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Tabel 1.1 

Pertumbuhan Kapitalisasi Jakarta Islamic Index (dalam milyar) 

Tahun Jakarta Islamic Index 

2013 1.414.983 

2014 1.671.004 

2015 1.672.099 

2016 1.944.531 

2017 1.737.290 

2018 2.035.190 

www.ojk.go.id (data diolah) 

 

 Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indeks saham syariah dipasar 

modal seperti Jakarta Islamic Indeks (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI) memilki kapitalisasi yang besar dan terus berkembang dari tahun ke tahun. 

dapat dilihat pada Jakarta Islamic Indeks (JII) tahun 2013 sebesar 1.414.983 

meningkat di tahun 2018 sebesar 2.035.190 hal ini menunjukkan bahwa investor  

menginvestasikan modalnya pada Jakarta Islamic Index (JII) hal tersebut 

memberikan dampak positif bagi perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic 

Indeks. 

 Jakarta Islamic Index merupakan salah satu indeks saham yang terdapat di 

Indonesia dengan menghitung index harga rata-rata saham yang memenuhi 

persyaratan kriteria syariah. Pembentukan JII diprakarsai oleh kerjasama dari 

Pasar Modal Indonesia (PT Bursa Efek Jakarta) dengan PT. Danareksa Invesment 

Management (PT DIM). Awal mula JII dikembangkan sejak tanggal 3 Juli 2000 

dengan adanya instrumen tersebut tercetuslah pembentukan Pasar Modal Syariah 

yang kemudian lahir di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2003 (IDX, 2018). 

Dibentuknya JII bertujuan untuk menambah daya tarik dan kepercayaan 

investor untuk melakukan investasi pada saham yang berkriteria syariah dan dapat 

memberikan manfaat pada pemodal untuk menjalakan investasi dengan prinsip 

syariah pada bursa efek khususnya. JII menjadi solusi untuk investor yang 

http://www.ojk.go.id/


IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

3 

 
 

 
 
SKRIPSI                             REAKSI PASAR SAHAM…                          BINGAR AKARSONO  

 

berkeinginan untuk melakukan investasi yang sesuai syariah tanpa adanya unsur 

dana ribawi. JII juga menjadi patokan untuk menilai dan memilih portofolio 

saham yang halal dan sesuai syariah. 

Dalam pengambilan keputusan, para investor biasanya mempertimbangkan 

keputusannya berdasarkan informasi yang dimiliknya, baik informasi yang 

tersedia di publik maupun informasi pribadi yang mereka miliki. Suatu informasi 

yang memiliki nilai bagi investor dapat tercermin melalui perubahan harga saham 

dan tingkat perdagangan saham yang dapat diukur melalui dua indikator 

pengukuran yaitu abnormal return dan trading volume activity (Mekel & 

Sihotang, 2015:952). 

Informasi yang didapat bisa berupa peristiwa ekonomi maupun non-

ekonomi, dimana peristiwa ekonomi dalam hal ini dapat berupa perubahan 

struktur manajemen, penerbitan saham baru, merger, penerbitan laporan keuangan 

perusahaan, akuisisi, kebangkrutan dan pada level makroekonomi peristiwa ini 

dapat diidentifikasikan sebagai defisit transaksi berjalan, hutang publik, dll. 

Sedangkan peristiwa non-ekonomi biasanya terjadi karena faktor politik atau 

geostrategis. Perhitungan harga saham tidak dapat terlepas dari peristiwa-

peristiwa politik yang berujung pada nilai country risk karena dalam perhitungan 

tersebut juga termasuk variabel-variabel yang memang dipengaruhi oleh kondisi-

kondisi sosial dan politik yang terjadi (Click, 2005). 

Dalam penelitian ini, kegiatan politik yang akan diamati pengaruhnya 

terhadap saham-saham yang terdaftar dalam JII adalah pemilihan umum 

presiden/pergantian kepemimpinan tahun 2019. Berdasarkan data Bursa Efek 

Indonesia, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari Kamis (18/04) ditutup di 

level 6.507,221 atau naik sebesar 0,40 persen. Ekonom Bank DBS Masyita 

Crystallin menjelaskan usai Pemilu biasanya pasar merasa lebih optimis "Ini 

sesuatu yang wajar dan expected, bisa jadi sebagian dari upside terhadap Rupiah 

ini sudah price in sebelumnya,"(Laucereno, 2019). Informasi yang berkembang 

selama periode pergantian kepemimpinan dapat mempengaruhi volume 

perdagangan di pasar modal yang terjadi pada saat itu (Białkowski et al., 2008). 
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Penelitian ini menggunakan metodologi studi peristiwa (event study), 

merupakan salah satu metodologi yang sering digunakan sebagai alat analisa 

dalam penelitian di bidang ekonomi dan keuangan khususnya di pasar modal 

akhir-akhir ini. Tujuan dari studi peristiwa adalah mempelajari reaksi pasar 

terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu 

pengumuman (sebagai contoh: pemecahan saham, pengumuman laba dan right 

issue). 

Event study merupakan salah satu alat analisis return tidak normal 

abnormal return dan trading volume activity (TVA) dari sekuritas yang mungkin 

terjadi disekitar pengumuman dari suatu peristiwa. Abnormal return merupakan 

kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return 

normal merupakan return ekpektasi (return yang diharapkan oleh investor). 

Abnormal return yang diperoleh investor merupakan kompensasi atas waktu dan 

risiko yang terkait dengan investasi yang dilakukan. Trading volume activity dapat 

digunakan untuk melihat apakah investor secara individu menilai suatu peristiwa 

sebagai suatu yang informatif dan apakah informasi tersebut akan membuat 

keputusan investasi yang tidak sama dengan keputusan investasi yang normal 

sehingga TVA termasuk instrumen yang dapat digunakan untuk melihat reaksi 

pasar modal terhadap informasi tertentu (Hartono, 2010:609). 

Penelitian sebelumnya yang menguji reaksi pasar saham terhadap 

pemilihan umum presiden yaitu; Jedrzej Bialkowski, Katrin Gottschalk dan 

Tomsz Piotr Wisniewski (2008) dengan judul Stock Market Volatility around 

National Election bahwa pasar bereaksi terhadap pemilihan umum presiden 

dengan menggunakan metode penelitian event study dengan model GARCH. 

Selain itu ada penelitian Chung-Hua Shen, Dien Giau Bui dan Chih-Yung Lin 

(2017) berjudul Do Political Factors Affect Stock Returns during Presidential 

Elections, penelitian ini mentelaah lebih dalam hingga koneksi politik antara 

perusahaan dan partai politik yang berlaga di pemilihan umum, dan hasilnya ada 

reaksi (berbentuk volatilitas abnormal) abnormal return dan TVA yang 
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diakibatkan oleh pemilihan umum presiden, penelitian ini menggunakan 

metodologi event study dengan model regresi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti 

menggunakan ratarata abnormal return saham dan Trading Volume Activity 

(TVA) 7 hari sebelum dan 7 hari setelah peristiwa pemilihan umum Presiden 

Republik Indonesia tahun 2019. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi peristiwa pemilihan umum presiden Indonesia 2019 dan abnormal return 

diikuti dengan average abnormal return, dan trading volume activity. Data yang 

digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari emiten seluruh sektor yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2019 dengan periode pengamatan 

yaitu 14 hari, yaitu tujuh hari sebelum peristiwa pemilihan umum presiden 

Indonesia 2019 (t-7), dan tujuh hari setelah pemilihan umum presiden Indonesia 

2019 (t+7). Penelitian ini menggunakan paired sample t-test dan diolah 

menggunakan SPSS. 

Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu menarik peneliti untuk 

meneliti reaksi pasar modal Indonesia terhadap Peristiwa Pemilihan Umum 

Presiden Republik Indonesia tahun 2019 pada Jakarta Islamic Index. Berdasarkan 

latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Peristiwa Pemilihan Umum 

Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 Pada Jakarta Islamic Index”. 
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1.2 Kesenjangan Penelitian 

Penelitian yang menguji dan mengetahui reaksi pasar saham terhadap 

pemilihan umum presiden telah dilakukan beberapa kali sebelumnya. Penelitian-

penelitian tersebut tersebar berdasarkan fokus wilayah yang diteliti, bidang sektor 

yang diteliti, periode yang diteliti dan variabel yang diteliti yang berbeda-beda. 

Penelitian yang dijadikan model untuk kesenjangan penelitian adalah 

penelitian Andreas Oehler, Thomas J. Walker dan Stefan Wendt (2013) yang 

berjudul Effects of Election Results on Stock Price Performance: Evidence from 

1980 to 2008, penelitian ini focus lebih dalam meneliti pemilihan umum presiden 

di Amerika Serikat dari tahun 1980 hingga 2008, lebih dalam hingga meneliti jika 

partai demokrat yang menang reaksi terhadap pasar saham seperti apa dan jika 

republik menang reaksinya seperti apa, penelitian ini menggunakan metodologi 

event study dengan model regresi. Meskipun demikian, masih terjadi kesenjangan 

penelitian terdahulu mengenai reaksi pasar saham terhadap pemilihan umum 

presiden di Indonesia.  

Adapun kesenjangan penelitian yang menjadi alasan penelitian ini yaitu 

variabel yang digunakan pada penelitian ini  yaitu abnormal return dan trading 

volume activity (TVA), kemudian sample yang  digunakan adalah seluruh sektor 

yang terdaftar di JII pada tahun  2019, rentang waktu pengamatan terhadap 

fenomena, penelitian ini menggunakan event window atau jendela pengamatan 

selama 14 hari yaitu 7 hari sebelum peristiwa, saat peristiwa dan 7 hari setelah 

peristiwa pemilihan umum presiden 2019, karena dianggap hari tersebut mampu 

mencerminkan reaksi pasar.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah 

dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi 

pasar saham terhadap pemilihan umum presiden 2019 pada Jakarta Islamic Index 

(JII) periode 2019. 
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1.4 Ringkasan Hasil Penelitian 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kuantatif. Sementara itu, 

untuk menguji dan mengetahui reaksi pasar saham terhadap pemilihan umum 

presiden Indonesia 2019, penelitian ini menggunakan metode event study atau 

studi peristiwa berupa pemilihan umum presiden Indonesia 2019. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi peristiwa pemilihan umum presiden 

Indonesia 2019 dan abnormal return diikuti dengan average abnormal return, dan 

trading volume activity. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dan setelah pemilihan 

umum presiden Indonesia 2019 tidak ada perubahan ataupun perbedaan yang 

signifikan dari average abnormal return dan trading volume activity, dari analisis 

deskriptif hanya ada kenaikan trading volume activity pada t-1 dan penurunan 

pada t+1, untuk average abnormal return volatil akan tetapi masih pada batas 

standar deviasi. untuk melihat hubungan jangka panjangnya masih dibutuhkan 

penelitian lanjutan yang mendalam. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, kesenjangan penelitian, 

tujuan, ringkasan metode dan kontribusi penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisikan landasan teoritis yang ada kaitannya dengan variabel 

yang diteliti, penelitian terdahulu serta kerangka konseptual dalam menyusun 

penelitian. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

 Bab ini menguraikan secara detail metode penelitian yang digunakan 

mengenai pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel serta 

analisis data. 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari 

permasalahan sesuai variabel-variabel yang diteliti. 

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini terdiri dari simpulan hasil pengujian dan analisis yang dilakukan 

pada bab 4, dan memberikan saran sesuai dengan hasil analisis.


