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1 PENDAHULUAN 
 

 

 

Latar Belakang 

 

 

Pasar saham memiliki peranan yang penting bagi perekonomian Indonesia 

dikarenakan berfungsi sebagai sarana pendanaan usaha bagi perusahaan yang 

diperoleh dari masyarakat atau investor melalui penawaran umum perdagangan 

pasar primer initial public offering (IPO). Menurut Undang-Undang Pasar Modal 

No. 8 tahun 1995 pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan yang berkaitan 

dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek. Usman et al. (1997) mendefinisikan pasar modal sebagai 

instrumen keuangan (sekuritas) untuk jangka panjang dalam bentuk modal sendiri 

maupun hutang, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan 
swasta. Salah satu bagian dari pasar modal adalah pasar saham pada pasar 

sekunder di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Pasar saham umumnya diperuntukkan untuk investasi jangka panjang. 

Investasi jangka panjang lebih difokuskan pada jangka waktu penanaman saham 

daripada nilai nominal investasi. Pelaku pasar saham dapat terdiri dari individu, 

organisasi, perusahaan maupun pemerintah. Berbagai extreme event dapat 

mempengaruhi pergerakan pasar saham, sehingga menyebabkan terjadinya 

fluktuasi harga saham pada pasar saham. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Pantzalis et al. (2000) mengenai adanya hubungan penting antara kinerja pasar 

saham, isu-isu politik, dan ekonomi di negara-negara yang ada di seluruh dunia. 

Pasar saham dikaitkan dengan konsep pasar efisien, maka pasar saham dikatakan 

efisien apabila tidak memberikan abnormal return kepada investor. Informasi 

yang masuk ke dalam pasar direfleksikan secara penuh oleh pasar kepada harga-

harga sahamnya, sehingga investor tidak dapat memperoleh keuntungan di atas 

normal. Isu politik yang menarik adalah peristiwa pemilihan presiden. Peristiwa 

tersebut dipertimbangkan memiliki pengaruh terbesar pada pergerakan pasar 

saham. Banyak peneliti yang tertarik untuk melakukan studi terkait peristiwa 

pemilihan presiden terhadap pergerakan pasar saham (Wisniewski et al. 2012, 

Chien et al. 2014). Salah satu penelitian terkait pengaruh pemilihan presiden 

dilakukan oleh Pantzalis et al. (2000) melihat stock return harian dan mingguan 

pasar saham dalam skala internasional. Peristiwa pemilihan presiden tersebut 

memberikan peluang kepada investor untuk memperoleh abnormal return. 

Metode yang digunakan untuk menguji teori pasar efisien adalah metode 

event study karena dapat mengukur abnormal return yang terjadi di sekitar waktu 

pemilihan presiden. Abnormal return diartikan sebagai selisih antara actual return 

dan expected return yang dapat dihitung secara harian. Abnormal return tidak 

berlangsung dalam waktu yang lama, serta dapat bernilai positif maupun negatif 

tergantung jenis saham pada hari tersebut. Average abnormal return (AAR) dan 

cumulative abnormal return (CAR) sering digunakan sebagai variabel dalam 

event study dalam mengukur respon pasar saham terhadap dampak peristiwa   

politik (Chan et al. 1990; Doukas and Swizer 1992; Kelm 1995 dan Hung, 2011).     
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Pemilihan presiden di Indonesia juga merupakan peristiwa yang sangat 

penting, dikarenakan negara ini menganut sistem demokrasi. Pergantian presiden 

diharapkan dapat mengubah catur perekonomian Indonesia. Bursa Efek Indonesia 

(BEI) mengatakan bahwa industri pasar saham Indonesia masih bisa tumbuh di 

tahun pemilu 2014. Berdasarkan tren peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) sebagai indikator pergerakan saham-saham di Indonesia mencapai 70% 

dari 411,93 poin menjadi 676,9 poin pasca pemilu tahun 1999. Tren peningkatan 

juga terjadi pasca Pemilu 2004, IHSG meningkat 44,6% dari 752,93 poin ke 

1.000,2 poin. Selanjutnya pada Pemilu 2009 yang lalu, IHSG juga meningkat 87% 

yaitu dari 1.332,66 poin ke 2.535,4 poin2. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasar 

saham Indonesia masih memiliki peluang bagi investor untuk berinvestasi. 

Investor menginginkan peningkatan return sebagai imbalan untuk ketidakpastian 

pasar saham yang ada terutama pada saat terjadinya peristiwa pemilihan presiden. 

Selanjutnya perkembangan IHSG sepanjang tahun pemilu yang terus mengalami 

peningkatan setiap bulannya dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 
Gambar 1.1 Perkembangan Nilai IHSG pada tahun 2004 dan 2009 

Sumber: Yahoo Finance, 2014 

 

Pemilihan presiden pada tahun 2004 terjadi pada bulan Juli dan September 

dan nilai IHSG pasca pemilihan presiden terus meningkat pada bulan-bulan 

selanjutnya. Peningkatan IHSG juga terjadi pasca pemilihan presiden 8 Juli 2009 

hingga mencapai 2534,4 poin pada akhir tahun. Nilai IHSG pada tahun 2014 juga 

meningkat setiap bulannya hingga mendekati bulan pemilihan presiden pada 

tanggal 9 Juli 2014 (Gambar 2). 

 

                                                           
2 Detik Finance. 2014. BEI: Siapapun presidennya, IHSG pasti naik setelah pemilu. Internet. diunduh 

tanggal 6 Juni 2014. Tersedia pada http://finance.detik.com/read/2014/04/08/113901/2548759/6/bei-

siapapun-presidennya-ihsg-pasti-naik-setelah-pemilu. 

http://finance.detik.com/read/2014/04/08/113901/2548759/6/bei-siapapun-presidennya-ihsg-pasti-naik-setelah-pemilu
http://finance.detik.com/read/2014/04/08/113901/2548759/6/bei-siapapun-presidennya-ihsg-pasti-naik-setelah-pemilu
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Gambar 1.2 Perkembangan nilai IHSG pada tahun 2014 sebelum bulan pemilihan  

presiden  
Sumber: Yahoo Finance, 2014 

 

Sebagian besar investor menggunakan analisis sektor dalam menentukan 

strategi investasi jangka panjangnya. Investor yang mampu melihat perubahan 

penting dalam sektor tertentu dengan cepat, dapat membuat perubahan portofolio 

yang lebih baik (Jones, 2004). Solnik dan McLeavey (2009) juga mengatakan 

bahwa apabila investor mempercayai sektor atau industri sebagai faktor utama 

yang dapat mempengaruhi return dan resiko, maka portofolio harus diutamakan 

disusun berdasarkan sektor atau industri. Pengamatan mengenai perkembangan 

atau kinerja dari suatu sektor perlu dilakukan sebelum melakukan analisis 

terhadap sektor tersebut (Husnan 1998). Kajian yang meneliti dampak isu politik 

secara sektoral pada pasar saham masih terbatas dilakukan di Indonesia dan 

dimana pada umumnya fokus pada kelompok LQ-45. 

 

Perumusan Masalah 

 

Isu politik berupa peristiwa pemilihan presiden berpengaruh terhadap pasar 

saham, sebagaimana yang diteliti Hung (2011) mengenai peristiwa pemilihan 

presiden setelah tahun 2000 terhadap kinerja pasar saham di Taiwan. Hasilnya 

menunjukkan bahwa terdapat sebuah pola return dari daur pemilihan presiden 

yaitu: kedua terburuk return terjadi pada dua tahun sebelum pemilihan, kedua 

tebaik return yaitu satu tahun sebelum pemilihan, sedangkan yang terburuk terjadi 

pada satu tahun setelah pemilihan dan yang terbaik terjadi  dua tahun setelah 

pemilihan. Nimkhunthod (2007) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

peristiwa politik terhadap stock exchange di Thailand dan diketahui bahwa 

abnormal return signifikan terjadi sepanjang satu minggu periode sebelum dan 

sesudah terjadinya peristiwa politik. Penelitian untuk negara di luar Asia, yaitu 

United States (US) juga menunjukkan adanya pergerakan pasar saham akibat 

pengaruh pemilihan presiden (Allvine and O’Neil 1980; Huang 1985). 

Namun, isu politik berupa pemilihan presiden tidak selalu menimbulkan 

abnormal return pada pasar saham. Dopke dan Pierdzioch (2006) menemukan 
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bahwa tidak ada pengaruh antara proses politik dengan pergerakan pasar saham di 

Jerman. Politik dan pasar saham di Jerman bersifat independen satu sama lain. 

Selanjutnya Chan dan Wei (1996) meneliti pasar saham di Hongkong terkait 

pengaruh berita politik dan hasilnya berita politik mempengaruhi Hang Seng 

Index, namun tidak mempengaruhi Red Chip Index. Red Chip Index merupakan 

saham perusahaan milik mainland China yang didirikan di luar mainland China 

dan diperdagangkan dalam Bursa Efek Hong Kong. 

Penelitian dampak pemilihan presiden pada pasar saham Indonesia secara 

sektoral sudah dilakukan Bilada (2011), akan tetapi hanya terbatas pada analisis 

abnormal return. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Asmita (2005), Kabela 

dan Hidayat (2009), dan Chandra et al. (2014) dan menunjukkan tidak terdapat 

perbedaan nyata average abnormal return sebelum dan sesudah pemilihan 

presiden. Penelitian tersebut dilakukan pada kelompok LQ45. Hal ini 

bertentangan dengan perkembangan nilai return aktual untuk beberapa sektor 

seperti pertanian, perdagangan dan aneka industri pada pasar saham Indonesia 

untuk jangka waktu 10 hari sebelum hingga 10 hari sesudah hari pemilihan 20 

September 2004 (Gambar 3). Gambar tersebut menunjukkan adanya fluktuasi 

return indeks untuk ketiga indeks sektoral tersebut sebelum dan sesudah hari 

pemilihan presiden. Return tertinggi indeks sektoral pertanian terjadi pada H-2 

sebelum peristiwa pemilihan presiden sebesar 0.0284. Indeks sektoral 

perdagangan memiliki return tertinggi pada H-5 yaitu sebesar 0.0184, sedangkan 

indeks sektoral aneka industri memiliki return tertinggi pada H+10 setelah 

peristiwa pemilihan presiden dengan nilai return 0.0306 dan 0.0437. 

 

  
Gambar 1.3 Return indeks sektoral untuk pertanian, perdagangan dan aneka 

industri pada H-10 hingga H+10 hari pemilihan presiden 20 

September 2004 
Sumber: BEI, 2014 

 

Nilai return aktual untuk sektor yang sama 10 hari sebelum hingga 10 hari 

sesudah hari pemilihan 8 Juli 2009 juga mengalami fluktuasi peningkatan hingga 

hari ke-9 setelah hari pemilihan presiden, namun pada hari ke-10 mengalami 

penurunan (Gambar 4). Nilai return tertinggi indeks sektoral pertanian terjadi 

pada H+8 setelah peristiwa pemilihan presiden yaitu sebesar 0.0803; sedangkan 

return tertinggi indeks sektoral perdagangan terjadi pada H-5 sebesar 0.0219. 
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Indeks sektoral aneka industri memiliki return tertinggi pada H+1 setelah 

peristiwa pemilihan presiden dengan nilai 0,0723. 

 

 
Gambar 1.4 Return indeks sektoral untuk pertanian, perdagangan dan aneka 

industri pada H-10 hingga H+10 hari pemilihan presiden 8 Juli 2009 
Sumber: BEI, 2014 

 

Selanjutnya untuk pemilihan presiden tanggal 9 juli 2014, sektor pertanian, 

perdagangan dan aneka industri telah mengalami fluktuasi return yang naik turun 

pada bulan Juni yaitu satu bulan sebelum bulan pemilihan presiden (Gambar 5). 

Indeks sektoral perdagangan dan aneka industri memiliki return tertinggi pada 

saat mendekati pertengahan bulan Juni, sedangkan return indeks sektoral 

pertanian mengalami return tertinggi mendekati akhir bulan Juni.  

 

 
Gambar 1.5 Return indeks sektoral untuk pertanian, perdagangan dan aneka 

industri satu bulan sebelum bulan pemilihan presiden 9 Juli 2014 
Sumber: BEI, 2014 

Gambar 3,4, dan 5 menunjukkan fluktuasi return aktual beberapa sektor 

yang meningkat pada saat sebelum atau sesudah event pemilihan presiden. Namun 
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belum diketahui apakah terdapat abnormal return yang terjadi pada sektor 

tersebut akibat adanya event pemilihan presiden, seperti yang terjadi di negara 

United States, Taiwan, dan Thailand atau tidak terjadi abnormal return seperti 

yang terjadi di Jerman.  

Sektor yang mempunyai kepekaan tinggi dari pasar menurut Husnan (1998) 

mengindikasikan bahwa sektor tersebut mempunyai risiko pasar yang tinggi yaitu 

berupa risiko menjadi lebih buruk dari pasar atau menjadi lebih baik dari pasar. 

Jika kondisi pasar membaik maka sektor yang mempunyai kepekaan tinggi juga 

akan membaik lebih besar dari pasar. Sehingga adanya klasifikasi saham 

berdasarkan kelompok akan sangat membantu para investor melakukan pilihan 

investasi saham di pasar saham (Simatupang 2010). Sektor-sektor di pasar saham 

Indonesia mana saja yang sensitif berbeda nyata sebelum dan sesudah event 

pemilihan presiden juga belum diketahui. Selain abnormal return yang bisa 

diketahui dari peristiwa pemilihan ini, juga dapat diketahui pengaruhnya terhadap 

volume perdagangan saham yang untuk masing-masing sektor. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan masalah penelitian adalah: 

1. Bagaimana abnormal return dan trading volume untuk sembilan sektor pada 

pasar saham terkait event pemilihan presiden tahun 2004, 2009, dan 2014? 

2. Apakah terdapat perbedaan average abnormal return dan trading volume 

activity secara sektoral terkait pemilihan presiden tahun 2004, 2009, 2014? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Menganalisis abnormal return dan volume perdagangan untuk sembilan 

sektor pada pasar saham terkait event pemilihan presiden tahun 2004, 2009, 

dan 2014. 

2. Menguji dan menganalisis perbedaan average abnormal return dan trading 

volume activity sebelum dan setelah terjadinya pemilihan presiden tahun 

2004, 2009, 2014. 

  

 

 Manfaat Penelitian 

  

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Bagi investor dan pihak-pihak yang berinvestasi pada pasar saham 

diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan investasi pada saat terjadinya pemilihan presiden. 

2. Bagi pelaku pasar saham lain, diharapkan dapat menjadi informasi dan 

pengetahuan mengenai kinerja pasar saham pada saat terjadinya pemilihan 

presiden. 

3. Bagi penulis dan kalangan akademisi termasuk mahasiswa, dapat 

menambah pengetahuan mengenai keputusan investasi pada pasar saham 

pada saat terjadinya pemilihan presiden. 
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