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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Globalisasi menyebabkan arus perdagangan dan investasi modal 

antarnegara menjadi meningkat. Salah satu investasi yang dapat dilakukan 

investor ialah melalui pasar saham. Pasar saham merupakan sarana bagi 

perusahaan untuk mendapatkan dana dengan menjual hak kepemilikannya kepada 

masyarakat. Dalam perkembangannya pasar saham menunjukkan perkembangan 

pesat dan dijadikan sebagai sarana investasi untuk mendapatkan dividen atau 

capital gain. Perkembangan pasar saham suatu negara tidak bisa dilepaskan dari 

berbagai hal yang terjadi seperti isu politik, isu ekonomi, statement perdagangan, 

maupun isu-isu lainnya yang berasal dari dalam dan luar negeri (Sutrisno 2005).  
Isu yang terjadi di negara maju seperti krisis ekonomi, pergantian 

pemimpin akan berdampak bagi berubahnya arah kebijakan pemerintah di negara 

tersebut. Perubahan kebijakan tersebut biasanya akan berdampak pada penurunan 

harga saham, terutama jika menimbulkan ketidakpastian yang lebih besar (Pastor 

dan Veronesi 2002). Ketidakpastian tersebut juga dapat dirasakan oleh indeks 

saham negara yang memiliki hubungan dengan negara tersebut. Penelitian antara 

hubungan pasar modal dengan isu yang terjadi di Negara maju sudah banyak 

dilakukan, diantaranya, Amstrong (2010) yang meneliti tentang dampak pemilihan 

Presiden AS Barack Obama yang mempengaruhi pasar saham AS dan di luar AS. 

Selain itu penelitian Syaputra (2016) yang meneliti tentang reaksi pasar saham 

ASEAN terhadap peristiwa Britain to Exit (Brexit), hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terjadinya reaksi pada pasar saham ASEAN ketika peristiwa Brexit namun 

hanya bersifat sementara dan tidak berkepanjangan. Selain itu penelitian 

Nimkhunthod (2007) yang mengkaji dampak isu politik terhadap pasar saham 

Thailand yang secara umum menunjukkan abnormal return positif signifikan 

selama satu minggu sebelum dan satu minggu setelah peristiwa politik. Hal ini 

menunjukkan bahwa berita politik di Negara maju telah menjadi isu utama yang 

membuat pasar saham di seluruh dunia bergejolak hal tersebut dikarenakan 

menyangkut investor internasional. Berita politik yang menarik untuk diteliti ialah 

Pemilihan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.  
Hal tersebut disebabkan pernyataan Donald Trump dalam kampanyenya 

yang menyatakan rencana kebijakan yang membuat Amerika tertutup dan 

proteksionis yaitu dengan menerapkan pajak yang tinggi pada barang yang masuk 

ke Amerika serta akan membatalkan perjanjian perdagangan North America Free 

Trade Agreement (NAFTA) dan Trans pasific partnership (TPP). Otunuga (2016) 

mengatakan bahwa hal tersebut yang dapat menimbulkan ketidakpastian global 

dan menimbulkan gelombang penghindaran resiko Sehingga pasar saham negara 

di dunia terutama IHSG dihantam tekanan jual. Namun rencana kebijakan tersebut 

membuat pasar saham Amerika mengalami peningkatan harga indeks yang 

signifikan saat terpilihnya Donald Trump pada tanggal 9 november 2016. Seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 1, Indeks S&P 500 dan Dow Jones Industrial 

Average mengalami peningkatan rata-rata masing-masing sebesar 2,5 % dan 2,3 % 

dari oktober 2016 sampai februari 2017. 
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Sumber : Yahoo Finance 2017 

Gambar 1 Grafik Indeks DJIA dan S&P 500 sebelum dan setelah pengumuman 
 

Gambar 1 mengindikasikan bahwa investor menilai bahwa investasi di 

perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa S&P500 dan Dow Jones (DJIA) 

berprospek setelah terpilihya Donald Trump. Namun di beberapa indeks dunia 

lainnya pengaruh terpilihnya Trump beraneka ragam seperti diantaranya 

Peningkatan harga pada indeks China (SSE) sejak awal bulan November sampai 

awal desember 2016 Selain itu, penurunan dan peningkatan harga indeks 

signifikan juga tampak pada indeks pasar saham Meksiko (MXX), Eropa yang 

diwakili indeks Jerman, Deutscher Aktien Index (DAX) dan juga Australia 

(AORD) seperti pada grafik dibawah,  
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Sumber : Yahoo Finance 2017  
Gambar 2 Grafik Indeks AORD dan Grafik Indeks DAX sebelum dan setelah 

pengumuman  
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Sumber : Yahoo finance 2017  
Gambar 3 Grafik Indeks SSE dan MXX sebelum dan setelah pengumuman 
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Dari Gambar 1, 2 dan 3 menunjukkan bahwa respon yang dihasilkan dari 

investor di masing-masing indeks negara diatas merupakan akibat dari 

ketidakpastian politik ketika kandidat yang „berbeda‟ terpilih sebagai Presiden 

Amerika Serikat. Respon investor di berbagai negara inilah yang menjadi 

cerminan persepsi investor terhadap suatu peristiwa yang terjadi terhadap suatu 

indeks saham yang ada di dunia. Oleh karena itu analisis mengenai seberapa besar 

dampak terjadinya peristiwa pemilihan Presiden Donald Trump terhadap 

pergerakan return indeks di berbagai dunia menjadi sebuah analisis dan sebagai 

referensi penting bagi para pelaku pasar modal maupun investor dalam 

mempertimbangkan bagaimana respon pasar modal ke depan untuk pengambilan 

keputusan investasi. 
 

 

Perumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, fenomena pemilihan presiden 

Amerika Serikat Donald Trump diduga sebagai event study yang dapat 

mempengaruhi indeks saham global. Hal ini senada dengan hasil penelitian Booth 

dan Booth (2003), Pemilu memengaruhi keputusan kebijakan ekonomi yang pada 

akhirnya memengaruhi harga saham. Penelitian sebelumnya yang menganalisis 

dampak terpilihnya presiden AS diteliti oleh Amstrong (2010) yang menyatakan 

bahwa Pemilihan Presiden AS Barack Obama mempengaruhi pasar saham AS, 

yaitu indeks S&P500, DowJones, dan Nasdaq, begitu juga pada indeks di luar AS. 

Hal ini menunjukkan bahwa event pemilihan presiden AS mempengaruhi indeks 

saham dunia. Mengetahui hal itu, vital bagi peneliti untuk mengangkat permasalah 

penelitian ini, sehingga pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut :  
1. Peristiwa manakah yang dinilai penting bagi investor dalam tahapan 

pemilihan Presiden Amerika Serikat Donald Trump?  
2. Apakah terdapat perbedaan cumulative abnormal return (CAR) pada 

indeks global terkait terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS? 
 

 

Tujuan Penelitian 
 

Dari permasalahan yang telah dibahas, maka tujuan dari penelitian ini 
dijabarkan sebagai berikut:  

1. Menganalisis event yang dinilai penting bagi investor dalam tahapan 
pemilihan Presiden Amerika Serikat  

2. Menguji dan menganalisis perbedaan CAR pada indeks global terkait 
terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  
1. Bagi calon investor. Penelitian ini berusaha untuk memberikan informasi 

bagi investor tentang dampak dari terpilihnya trump sebagai presiden 
Amerika Serikat serta dan membantu investor memahami fenomena 

pergerakan pasar. 
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2. Bagi calon emiten. Penelitian ini memberikan gambaran informasi bagi 
calon emiten sebelum memutuskan dan menentukan waktu yang tepat 
untuk IPO (Initial Public Offering).  

3. Bagi akademisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi 

penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat meningkatkan ilmu 
pengetahuan para akademisi dalam event yang berbeda. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan event study untuk 
mengetahui abnormal return terkait dampak terpilihnya Donald Trump sebagai 

Presiden Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan terhadap 13 perwakilan indeks 
saham dunia 

 
 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Kerangka Teoritis 

 

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui pengaruh pengumuman 

terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat terhadap abnormal 

return di Indeks saham dunia. Indeks Saham yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah Indeks Saham perwakilan dari seluruh negara yang ada di 

dunia, termasuk didalamanya negara yang memiliki perserikatan dagang dengan 

Amerika Serikat. Teori yang mendukung analisis abnormal return pada saat 

pengumuman Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat adalah sebagai 

berikut: 

 

Investasi 

 

Menurut Bodie et al. (2004) investasi diartikan sebagai berikut : 

“Investment is commitment of current resources in the expectation of deriving 

greater resources in the future.” Sedangkan Gitman dan Joenk (2005) investasi 

adalah sebagai berikut: “Any vehicle into which funds can be placed with 

expectation that it will generate positive income and/or preserve on increased it’s 

value.”Dapat disimpulkan dari kedua definisi diatas bahwa suatu investasi adalah 

penanaman modal untuk memperoleh di masa yang akan datang serta 

memperhatikan kemakmuran dari investor itu sendiri.  
Halim (2003) membedakan investasi menjadi dua, yaitu financial assets 

dan real assets. Investasi pada financial assets dapat berupa sertifikat deposito, 

commercial paper, surat berharga, pasar uang dan lainnya atau yang di lakukan di 

pasar modal seperti saham, obligasi, waran, opsi dan lainnya. Sedangkan investasi 

pada real assets diwujudkan dalam bentuk pembelian asset produktif, pendirian 

pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya. 
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