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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Karakteristik pasar modal yang fluktuatif menjadi daya tarik investor 

berinvestasi karena selain mendapatkan dividen, para investor juga dapat 

memanfaatkan capital gain. Volatilitas harga saham di bursa pada dasarnya 

disebabkan oleh banyak faktor. Faktor tersebut antara lain kinerja perusahaan, 

kebijakan korporasi perusahaan, kebijakan pemerintah, fluktuasi nilai mata uang, 

kondisi makro ekonomi dan politik keamanan, tingkat suku bunga perbankan, 

serta rumor dan sentimen pasar (Simatupang 2010). Menurut Widotamodjo (1996) 

keuntungan perusahaan yang berdampak terhadap naiknya harga saham tidak 

hanya disebabkan keunggulan perusahaan tetapi juga karena fenomena ekonomi 

dan sosial politik.  

Peristiwa politik yang terjadi dalam suatu negara dapat mempengaruhi 

stabilitas perekonomian. Negara yang memiliki kondisi politik stabil dapat 

menunjang peningkatan perekonomian karena adanya kepercayaan dan jaminan 

keamanan bagi investor (Anggrani 2012). Penelitian antara hubungan pasar modal 

dengan faktor politik sudah banyak dilakukan, diantaranya Pantzalis et al. (2000) 

yang meneliti perilaku pasar modal di sekitar tanggal pemilihan politik pada 33 

negara dan menemukan bahwa abnormal return terbesar terjadi pada kondisi 

ketidakpastian tertinggi, terutama negara dengan rangking ekonomi, politik, dan 

kebebasan pers yang rendah serta incumben yang gagal terpilih lagi. Ali et al. 

(2011) mengkaji hubungan antara peristiwa politik dengan Indeks Lahore Stock 

Exchange (LSE) di Pakistan. Di antara peristiwa tersebut sebagian mempengaruhi 

indeks namun beberapa lainnya tidak memiliki dampak terhadap level indeks. 

Floros (2008) mengkaji pengaruh pemilihan politik (parlementer dan pemilihan 

Eropa) terhadap Athens Stock Exchange dan menemukan bahwa ada efek negatif 

dari pemilihan politik namun tidak signifikan terhadap indeks pasar modal 

sebelum dan setelah pemilihan politik. Abadie dan Gardeazabal (2003) meneliti 

dampak konflik di Basque, Spanyol terhadap perusahaan. Saham perusahaan 

bernilai positif saat genjatan senjata  dan bernilai negatif di akhir gencatan senjata. 

Nimkhunthod (2007) mengkaji dampak peristiwa politik terhadap pasar saham di 

Thailand dan secara umum menunjukkan abnormal return positif signifikan 

selama satu minggu sebelum dan satu minggu setelah peristiwa politik. Studi 

pengaruh peristiwa politik terhadap pasar modal yang terjadi di Indonesia di 

antaranya oleh Bilada (2011) yang mengkaji dampak extreme events baik berupa 

peristiwa-peristiwa ekonomi maupun non ekonomi terhadap return IHSG. 

Dampak yang signifikan terkait extreme event memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda dalam penentuan kapan investor dapat melakukan aksi perdagangan, 

baik profit taking atau suspend loss. Anggrani (2012) menganalisis pengaruh 

pergantian kepemimpinan di Indonesia terhadap abnormal return saham, 

Manurung (2007) mengkaji pengaruh peristiwa politik terhadap sektor industri di 

BEJ, Meidawati dan Harimawan (2004) mengkaji reaksi pasar modal terhadap 

pemilu legislatif 2004. Studi-studi tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda, 

sebagian pasar uang bereaksi terhadap perubahan politik, sebagian lain tidak ada 

pengaruh signifikan. 
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Di Indonesia, peristiwa politik domestik berskala nasional yaitu Pemilihan 

Umum Legislatif (PILEG) dan Pemilihan Umum Presiden (PILPRES) yang 

berlangsung setiap lima tahun sekali. Peristiwa politik yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah PILEG tahun 2004 yang menjadi awal mula rakyat memilih 

langsung wakilnya di parlemen. PILEG akan menentukan pemenang partai politik 

yang dapat mencalonkan kandidatnya di PILPRES. PILEG tahun 2004 

berlangsung pada tanggal 5 April yang meloloskan 16 partai politik dari 24 partai 

politik sementara tujuh partai politik memenuhi kriteria untuk mencalonkan 

kandidatnya dalam pemilu Presiden Juli 2004. Gambar  1 memperlihatkan IHSG 

meningkat 20,9 poin (2,8%) ke level 771,55 beberapa hari bursa dibuka setelah 

pemilu legislatif berlangsung. Peningkatan ini merupakan margin tertinggi di 

sekitaran waktu peristiwa pemilu legislatif. Tren menaik ini sudah ditandai IHSG 

sejak sebelum peristiwa dan terus meningkat pasca pemilu legislatif. 

 

 
Sumber: Telah diolah kembali, 2015 

Gambar 1 IHSG dan perubahan harga saham di sekitar periode Pemilihan 

Legislatif 5 April 2004 

 

Pemilihan umum Legislatif 9 April 2009 diikuti oleh 38 partai politik dan 

16 partai politik diantaranya merupakan partai lama yang berhasil menempati 

kursi DPR sebelumnya. Dua hari sebelum pemilu legislatif para investor 

melakukan aksi profit taking sehingga IHSG sempat turun dari level 1490,86 ke 

1465,75 seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 2. Namun saat dibuka 3 hari 

setelah PILEG, IHSG meningkat menjadi 1540,4 atau sebesar 74,65 poin. 

Perubahan harga ini merupakan nilai tertinggi di sekitar tanggal peristiwa yang 

mencapai 5,1%. Indeks LQ45 juga meningkat ke level 4765,73 atau naik sebesar 

155,67 poin. 
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Sumber: Telah diolah kembali, 2015 

Gambar 2 IHSG dan perubahan harga saham di sekitar periode Pemilihan 

Legislatif 9 April 2009 

 

Pemilu legislatif 2014 April 2014 memberikan respon pasar yang berbeda 

dibandingkan pemilu dua periode sebelumnya. PILEG 2014 dikuti oleh 12 Partai 

Nasional dan 2 Partai Lokal. Berdasarkan hasil hitung cepat sementara sejumlah 

Lembaga Survey pada hari pemilihan menunjukkan bahwa tidak ada partai yang 

mampu memperoleh suara diatas 25%. Hal ini berakibat partai harus berkoalisi 

untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Gambar 3 

memperlihatkan pergerakan IHSG yang pada awalnya mampu bertahan dalam 

zona hijau sebelum adanya peristiwa PILEG 2014 namun bergerak ke zona merah 

satu hari setelah peristiwa, atau dengan kata lain terkoreksi 155,67 poin atau 3,2 

persen ke level 4765,72. Reaksi pasar yang terkesan panik melakukan aksi jual 

dan berakibat IHSG terkoreksi cukup mengejutkan karena di tengah instrumen 

ekonomi Indonesia yang positif seperti inflasi yang masih terjaga di angka 7,25% 

dan BI rate dengan imbal hasil 7,5% (Sumber: BI ).  

 

 
Sumber: Telah diolah kembali, 2015 

Gambar 3 IHSG dan perubahan harga saham di sekitar periode Pemilihan 

Legislatif 9 April 2014 
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Karakteristik pasar modal yang bergerak sangat cepat memerlukan suatu 

metode yang memungkinkan peneliti dapat melihat dampak peristiwa terhadap 

sesuatu. Pengukuran dampak suatu peristiwa terhadap sesuatu dikenal dengan 

studi peristiwa (event study) yakni teknik penelitian finansial yang secara empirik 

memungkinkan pengamat untuk menilai dampak dari peristiwa khusus terhadap 

harga saham perusahaan (Bodie et al.. 2014). Selain itu, dalam metodologi event 

study dikenal salah satu asumsi yang cukup kritikal yakni efek penganggu 

(confounding effect). Efek pengganggu ini adalah peristiwa lain selain peristiwa 

yang diteliti dan berpengaruh terhadap objek yang akan diteliti. Efek penganggu 

dapat berupa aksi korporasi seperti pembagian dividen, pengunguman merger 

yang akan datang, perubahan kunci manajemen eksekutif, pengunguman produk 

baru, dll. Efek ini dapat terjadi pada perusahaan besar, terdiversifikasi, dan 

multinasional karena pada saat berdekatan dapat terjadi berbagai peristiwa. 

Namun demikian menurut McWilliams dan Donald (1997) dari banyak penelitian 

manajemen tidak secara jelas melaporkan kontrol terhadap efek penganggu dalam 

penelitiannya. Penelitian Meidawati dan Harimawan (2004), Rizal (2005), Asmita 

(2005), Manurung dan Cahyanti (2007) yang mengkaji dampak peristiwa PILEG 

2004, Nurhaeni (2009) yang mengkaji PILEG 2009, dan Hartawan et al. (2015) 

yang mengkaji PILEG 2014 tidak mengontrol efek penganggu, padahal ini adalah 

salah satu asumsi kritis dalam event study yang dapat mempengaruhi hasil 

analisis.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka kajian dalam tulisan ini adalah 

melihat reaksi pasar modal (saham-saham LQ45) akibat peristiwa PILEG tahun 

2004, 2009, dan 2014. Saham LQ45 terdiri dari emiten-emiten dengan likuiditas 

tinggi dan berkapitalisasi besar sehingga diharapkan pengaruh dari peristiwa dapat 

terukur lebih akurat. Penelitian ini menarik untuk dikaji karena peristiwa PILEG 

dapat menimbulkan sentimen positif atau negatif terhadap investor yang akan 

mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Selain itu, penelitian-penelitian 

sebelumnya terkait pengaruh PILEG terhadap pasar modal belum melakukan 

pengontrolan efek penganggu.   

 

Perumusan Masalah 

Pergerakan IHSG pada waktu PILEG bulan April memiliki return positif 

(2004: 6,5%, 2009: 20,1%, dan 2014: 1,5%) seperti yang tersaji dalam Gambar 4. 

Menurut Mazol (2013), return saham selama periode pemilu cenderung 

meningkat di negara-negara berkembang karena mencerminkan ketidakpastian 

investor pada hasil pemilu mendatang. Peristiwa politik memang tidak 

mengintervensi bursa saham secara langsung, namun peristiwa ini merupakan 

salah satu informasi yang diserap oleh para pelaku pasar modal dan digunakan 

oleh para pelaku untuk memperoleh keuntungan di masa datang (Manurung 

2007). Faktor politik mempengaruhi perekonomian melalui kebijakan ekonomi 

(Willet 1989). Menurut Booth dan Booth (2003), pemilu mempengaruhi 

keputusan kebijakan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi harga saham.  

 



 5 

 
Sumber: Telah diolah kembali, 2015 

Gambar 4 Pergerakan dan return IHSG tahun 2004, 2009, dan 2014 

 

Oleh karena itu, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana abnormal return saham LQ45 di sekitar tanggal peristiwa pemilu 

legislatif tahun 2004, 2009 dan 2014 

2. Bagaimana perbedaan abnormal return saham antara sebelum dan setelah 

peristiwa pemilu legislatif tahun 2004, 2009, dan 2014 

3. Seberapa cepat pasar modal bereaksi terhadap pemilu legislatif 2004, 2009, 

dan 2014 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Melakukan kajian keberadaan abnormal return saham LQ45 di sekitar tanggal 

peristiwa pemilu legislatif tahun 2004, 2009, dan 2014 

2. Melakukan kajian perbedaan return saham LQ45 antara sebelum dan setelah 

peristiwa pemilihan umum legislatif tahun 2004, 2009, dan 2014 

3. Melakukan kajian seberapa cepat pasar modal bereaksi terhadap pemilu 

legislatif (efisiensi pasar) 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Menambah pengetahuan terkait dampak peristiwa legislatif tahun 2004, 2009, 

dan 2014 terhadap pasar modal khususnya pada saham LQ45 

2. Sebagai informasi dan pedoman yang dapat dipertimbangkan investor dalam 

pengambilan keputusan investasi terkait adanya peristiwa politik, dalam hal 

ini PILEG 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian ini difokuskan pada emiten-emiten saham LQ45 periode Februari – 

Juli Tahun 2004, 2009, dan 2014 

2. Variabel penelitian ini menggunakan harga harian saham emiten LQ45 dan 

IHSG dengan periode estimasi 90 hari dan periode peristiwa 11 hari untuk 

tahun 2004, 2009, dan 2014.  

 

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

R
e

tu
rn

 IH
SG

 (
%

)

2004

2009

2014




