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RINGKASAN 

 

YOGI SYAMRIADI. Kinerja Saham pada Perusahaan Konstruksi di Bursa Efek 

Indonesia. Dibimbing oleh MUHAMMAD FIRDAUS dan TUBAGUS NUR 

AHMAD MAULANA.  

 

Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia merupakan 

program yang mendukung pengembangan infrastruktur nasional untuk periode 

2011-2025 dan diprakarsai oleh pemerintahan periode 2009-2014. Setelah 

perubahan pemerintahan, program ini dilanjutkan dan diadaptasi dalam program 

Nawa Cita melalui 9 agenda prioritas didalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang mendukung program pembangunan 

infrastruktur. 

Infrastruktur didukung melalui sektor konstruksi yang terkait erat, sektor 

konstruksi tumbuh signifikan didorong oleh perkembangan perekonomian nasional. 

Perekonomian Indonesia apabila dilihat dari PDB, salah satunya dipengaruhi oleh 

pertumbuhan sektor konstruksi yang memberikan rata-rata kontribusi sebesar 

10,16%. 

Industri konstruksi tidak hanya dipengaruhi dari sisi keuangannya, tetapi 

juga dapat melalui peristiwa-peristiwa seperti politik dan bencana alam. Kinerja 

keuangan perusahaan konstruksi dapat dilihat melalui berbagai rasio keuangan, 

antara lain: rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas dan 

rasio pasar. Rasio keuangan digunakan sebagai indikator utama dalam melihat 

kinerja perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan emiten dengan rasio keuangan 

akan menunjukkan pengaruh terhadap kinerja saham pada waktu tertentu, hal ini 

untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap perubahan harga saham. 

Peristiwa politik seperti pemilihan presiden Republik Indonesia tahun 2014, 

menjadi pusat perhatian dan memberikan acuan bagi periode pemerintahan terpilih 

berikutnya. Bencana alam dapat menyebabkan tekanan terhadap anggaran yang 

cukup signifikan, dalam jangka pendek berdampak pada kemampuan fiskal 

sedangkan dalam jangka panjang berdampak terhadap pembangunan nasional 

kedepannya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis pengaruh faktor-faktor 

rasio keuangan, yang terdiri dari: profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan 

rasio pasar, terhadap kinerja saham perusahaan konstruksi di Bursa Efek Indonesia 

2010-2014; (2) menganalisis dampak dari reshuffle kabinet, bencana alam dan 

pemilihan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 terhadap abnormal return 

saham sektor konstruksi di Bursa Efek Indonesia; dan (3) merumuskan strategi 

keuangan bagi perusahaan dan strategi investasi bagi investor. 

Variabel kinerja keuangan untuk menganalisis kinerja perusahaan 

konstruksi yang mempengaruhi return saham adalah profitabilitas (ROE), likuiditas 

(CR), solvabilitas (DER), aktivitas (TAT), dan pasar (PER). Penelitian ini 

menggunakan teknik pengolahan data analisis regresi data panel dengan periode 

waktu triwulanan selama 2010 hingga 2014. Untuk menjawab tujuan kedua, 

penelitian ini menggunakan event study dan dilakukan pengamatan pada event 

window (H-7, H + 7) 7 hari sebelum dan setelah, estimation period yang digunakan 

adalah 90 hari sebelum (-90, -7). 



 

 

Setelah melakukan analisis dari dua tujuan sebelumnya maka secara 

deskriptif akan dilanjutkan dengan pemaparan strategi melalui SWOT. SWOT 

digunakan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada 

saham konstruksi. Strategi yang dihasilkan tersebut sebagai kebijakan dalam 

berinvestasi dan alternatif solusi bagi emiten.  

Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa rasio profitabilitas (ROE), 

rasio likuiditas (CR), rasio solvabilitas (DER), rasio aktivitas (TAT) dan rasio pasar 

(PER) secara signifikan mempengaruhi return saham (RS). Nilai R-squared (R2) 

sebesar 70,40%, yang berarti return saham (RS) dapat dijelaskan oleh variabel 

independen sebesar 70,40% dan sisanya sebesar  29,60% dijelaskan oleh faktor-

faktor lain di luar model. Rasio ROE, CR, dan PER berpengaruh positif sedangkan 

DER dan TAT berpengaruh negatif terhadap kinerja saham. Hasil paired t-test 

untuk average abnormal return (AAR) menunjukkan bahwa sentimen terhadap 

kinerja saham cukup bervariasi. Reshuffle kabinet dinilai sebagai kesempatan untuk 

melihat kebijakan baru yang mendukung industri konstruksi dan akan merangsang 

perekonomian nasional. Reshuffle tersebut akan memberikan dampak positif 

terhadap perusahaan konstruksi milik negara dan swasta. Sedangkan bencana alam 

memberikan sentimen negatif bagi pergerakan saham perusahaan konstruksi. 

Peristiwa pemilihan presiden memiliki dampak positif pada kinerja saham 

perusahaan konstruksi. Sebagian besar emiten konstruksi menyambut positif 

pemilihan presiden Jokowi-JK, yang membawa program Nawa Cita dengan 

penekanan pada pembangunan infrastruktur. Perusahaan konstruksi BUMN lebih 

sensitif terhadap reshuffle kabinet dan pemilihan umum Presiden, karena 

perusahaan milik negara yang notabene pemegang sahamnya adalah pemerintah, 

memiliki hubungan yang relatif dekat sehingga dapat memberikan efek langsung. 

Hasil pengujian paired t-test untuk CAAR cenderung sama dengan AAR, 

namun perbedaan yang signifkan adalah pada perusahaan konstruksi milik swasta 

yang pada uji AAR sebelumnya cenderung tidak ada perbedaan nyata, namun pada 

CAAR memberikan perbedaan nyata (sentimen negatif atau positif), yang dapat 

disebabkan oleh nilai akumulatif atas return saham sehingga memberikan dampak 

yang lebih besar atas sentimen dari masing-masing peristiwa tersebut. 

Berdasarkan analisis SWOT dari saham konstruksi, terdapat empat  strategi 

sesuai dengan masing-masing kuadran yang dapat dipertimbangkan oleh emiten 

dan investor, dan setelah dilakukan penilaian pengukuran maka saham konstruksi 

berada pada kuadran Strength-Opportunity, sehingga dapat menerapkan Rapid 

Growth strategy.   

 Saham sektor konstruksi menunjukkan tren kenaikan yang didukung faktor 

internal yaitu kinerja keuangan yang dilihat dari rasio keuangan dan faktor eksternal 

seperti program pemerintah dan peristiwa politik nasional (Reshuffle kabinet dan 

pemilihan Presiden). Investor dapat menerapkan pengambilan keputusan strategi 

sesuai dengan karakteristik investasi dan dapat memperhatikan rasio keuangan 

masing-masing emiten serta memperhatikan market timing dalam berinvestasi.  
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