
I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasar saham di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat beberapa 

tahun terakhir ini. Pertumbuhan investasi di pasar modal Indonesia mengalami 

peningkatan  dari tahun 1999 - 2009 yang ditandai dengan adanya trend 

pertumbuhan positif dari kapitalisasi pasar saham, emiten saham, dan Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2008 dapat 

dilihat bahwa nilai pertumbuhan kapitalisasi saham dan IHSG sebesar -0,46 dan -

0,51.  

 Tabel 1.1.  Pertumbuhan Kapitalisasi Saham, Pertumbuhan IHSG dan  
 Emiten Saham Tahun 1999 - 2009 

Tahun 
Pertumbuhan 
Kapitalisasi 

Saham 

Pertumbuhan 
IHSG 

Pertumbuhan 
Emiten Saham 

1999 1,57 0,70 -0,04 
2000 -0,43 -0,38 0,04 
2001 -0,08 -0,06 0,10 
2002 0,12 0,08 0,05 
2003 0,72 0,63 0,01 
2004 0,48 0,45 -0,01 
2005 0,18 0,16 0,02 
2006 0,56 0,55 0,02 
2007 0,59 0,52 0,01 
2008 -0,46 -0,51 0,14 
2009 0,88 0,87 -0,01 

   Sumber : Warsono dan BEI,diolah 
 

Investasi di pasar modal sangat terkait adanya peristiwa penting yang 

mempengaruhi stabilitas nasional. Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa 

pertumbuhan kapitalisasi saham, pertumbuhan IHSG dan pertumbuhan emiten 

saham pada beberapa tahun mengalami pertumbuhan yang negatif. Beberapa 
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pertumbuhan yang negatif ini sangat terkait dengan adanya kejadian ektrim yaitu  

krisis finansial di Asia. 

Kondisi makroekonomi, politik, stabilitas nasional merupakan salah satu 

faktor resiko yang memberikan pengaruh secara dinamis terhadap kinerja pasar 

modal pada tahun tersebut. Warsono (2008) menyebutkan beberapa faktor – 

faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pasar, yaitu : 

1. Kondisi umum perekonomian. Kondisi ekonomi suatu negara dapat 

diindikasikan dengan berbagai macam variabel ekonomi makro seperti, 

inflasi, tingkat suku bunga umum, tingkat pertumbuhan ekonomi, 

pendapatan per kapita, kurs tukar valas dan sebagainya. 

2. Kondisi politik yang diharapkan saat ini dan yang diharapkan di 

masa mendatang. Peristiwa politik tertentu dapat berdampak terhadap 

kinerja pasar modal. Hasil pemilihan umum (pemilu), baik pemilu 

presiden dan wakil presiden maupun legislatif, dapat berpengaruh terhadap 

kinerja pasar modal.  

3. Kondisi stabilitas dan keamanan negara. Stabilitas dan keamanan suatu 

negara menjadi penentu utama berjalannnya suatu kegiatan bisnis dan 

kegiatan ekonomi.  

4. Kondisi fundamental perusahaan-perusahaan. Suatu perusahaan atau 

industri dengan kinerja keuangan yang baik, maka akan direspon oleh 

pasar dengan baik pula, dan bentuk respon pasar ini biasanya berupa 

kenaikan harga sekuritas-sekuritas yang diperdagangkan oleh  perusahaan 

tersebut di pasar modal. 
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5. Faktor sentimen pasar yang sedang berkembang. Sentimen pasar 

modal didorong oleh dua macam perilaku para investor, yaitu keinginan 

untuk mendapatkan pengembalian yang sangat besar, terutama pada saat 

harga sekuritas cenderung meningkat dan biasanya melampaui batas 

normal (abnormal return) dan perilaku investor yang mengalami 

ketakutan tinggi terhadap kemungkian kerugian yang akan dialaminya 

sehingga mengakibatkan harga sekuritas yang terbentuk tidak 

mencerminkan faktor fundamentalnya. 

Salah satu analisis yang sering digunakan untuk menilai kinerja pasar 

modal adalah dengan melihat pergerakan terkait indeks harga saham. Indeks harga 

saham merupakan suatu indikator yang menggambarkan pergerakan harga saham 

yang tergabung dalam suatu indeks tersebut. Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) merupakan indikator pergerakan saham-saham yang ada di pasar modal 

Indonesia. Adanya suatu kejadian yang mempengaruhi terhadap kinerja saham 

dapat secara langsung dilihat dengan analisis terhadap indeks harga saham.  

Pergerakan indeks Bursa Efek Indonesia (BEI) pernah mengalami kondisi 

yang ekstrim dan terparah pada tahun 2008. Dalam satu tahun IHSG kehilangan 

nilai 41,02%. Sumbangan penurunan indeks yang paling besar terjadi pada 

tanggal 6 dan 7 Oktober 2008. Dalam dua hari IHSG anjlok 22,17% sehingga 

tinggal 1.451,66 poin jauh di bawah angka psikologis 2.000. Adanya penurunan 

dalam indeks Bursa Efek Indonesia diakibatkan oleh adanya krisis yang terjadi di 

pasar modal Amerika Serikat terkait jatuhnya saham-saham properti 

Berdasarkan Gambar 1. dapat dilihat bahwa pergerakan Indeks Saham 

Gabungan IHSG dan indeks LQ-45 yang merupakan indeks saham-saham yang 
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secara aktif diperdagangkan di bursa sangat terkait dengan sentimen pasar yang 

terjadi. Pada awal februari IHSG memiliki trend yang menurun hingga tengah 

bulan februari, kemudian secara smoothly, pertumbuuhan IHSG mulai menanjak 

hingga pada level yang tertinggi di awal bulan Mei. Pergerakan menanjaknya 

indeks IHSG dan LQ-45 tersebut diakibatkan adanya sentimen positif terkait dari 

para investor pada bulan sebelumnya terkait adanya dukungan Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Presiden 

Boediono mengenai kasus Bailout Bank Century (Widi ,2010). 

 
Sumber : Bloomberg (2010) 
Gambar.1.1 Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan dan LQ-45 
Pergerakan indeks harga saham pada bulan Mei hingga Juni memiliki 

volatilitas yang sangat kuat. Adanya volatilitas yang sangat kuat ini menunjukkan 

bahwa pasar sangat reaktif terhadap perubahan-perubahan baik dari segi 

makroekonomi, yaitu faktor sentimen pasar maupun stabilitas nasional terkait 

kondisi politik yang terjadi pada bulan tersebut.  Trend yang dimiliki oleh indeks 

IHSG dan LQ-45 pada bulan Mei hingga Juni menunjukkan trend yang menurun. 

Indeks harga saham gabungan dan indeks LQ-45 sebenarnya mengalami 
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peningkatan pada awal bulan Juni, beberapa analis menyatakan bahwa penurunan 

tersebut diakibatkan oleh adanya dampak krisis Yunani, akan tetapi analis lain 

juga  meyakinkan bahwa sentimen positif dengan adanya peningkatan nilai rupiah 

dan BI-rate akan menguatkan IHSG pada akhir bulan (Anonym,2010). Pada 

kenyataannya beberapa ekspektasi pasar yang positif ternyata merupakan 

kontradiksi dari kondisi yang terjadi terhadap IHSG. Penurunan secara fluktuatif 

terus terjadi hingga pada tanggal 25 Juni 2010. 

Analisis pengaruh peristiwa penting nasional terhadap kinerja pasar modal 

dilakukan dengan metodologi event study. Studi event study merupakan teknik 

analisis yang umum digunakan untuk melihat ada tidaknya reaksi dan perubahan 

pergerakan pasar modal terhadap suatu kejadian yang dihipotesakan dapat 

mempengaruhi harga saham. Abnormal return merupakan indikator yang 

menunjukkan adanya reaksi pasar modal. Dalam pendekatan ini ekspektasi 

rasional pasar keuangan didasarkan pada asumsi di mana harga sekuritas 

merupakan refleksi secara menyeluruh informasi yang tersedia di pasar modal. 

Suatu peristiwa penting yang mengandung atau dihipotesakan mengandung 

informasi akan mengakibatkan adanya perubahan dinamika pasar saham dan 

perubahan keputusan investasi mendatang. Peristiwa yang mengandung 

ketidakpastian tinggi terhadap pergerakan harga saham akan mengakibatkan 

resiko investasi pada suatu saham meningkat.  

Pendekatan event study terkait dampak peristiwa penting nasional terhadap 

pergerakan harga saham di pasar modal telah banyak dilakukan oleh peneliti di 

bidang ekonomi dan keuangan baik di internasional maupun di Indonesia. 

Sebagian besar studi mengenai kejadian penting yang berpengaruh terhadap return 
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saham melalui event study dilakukan terkait aksi korporasi yang dilakukan. Studi 

terkait event study di Indonesia pernah dilakukan oleh Andrijanto (2000) terkait 

dampak pengumuman stock split terhadap abnormal return dan trading volume 

activity di Bursa Efek Jakarta dan menemukan bahwa terdapat hanya satu emiten 

yaitu PT. Suba Indah Tbk (SUBA) yang menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan sehubungan dengan adanya pengumuman tersebut, kemudian Prita 

(2007) melakukan studi dampak pengumuman bond rating terhadap return saham 

perusahaan di Bursa Efek Jakarta dan menemukan bahwa hasil pengumuman 

bond rating secara signifikan tidak berpenaruh terhadap return saham.  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tsai et al (2010) peristiwa 

penting nasional yang terjadi dilakukan pengelompokan berdasarkan kategori 

peristiwa ekonomi dan non ekonomi. Peristiwa ekonomi terkait adanya infomasi 

yang berhubungan dengan faktor makroekonomi, seperti kebijakan fiskal, 

kebijakan perdagangan, kebijakan penetapan tingkat suku bunga. Pengelompokan 

peristiwa non ekonomi merupakan peristiwa yang terjadi dan memiliki pengaruh 

secara tidak langsung terhadap kinerja perdagangan saham. Beberapa peristiwa 

yang termasuk dalam kategori peristiwa non ekonomi yaitu bencana alam seperti 

banjir dan gempa bumi, kecelakaan angkutan penumpang misalnya pesawat 

terbang dan kapal laut, serta peristiwa politik.  

Selama 3 tahun terakhir ini bangsa Indonesia mengalami beberapa 

peristiwa-peristiwa penting nasional yang menimbulkan gejolak sosial, ekonomi 

dan politik. Beberapa studi terkait peristiwa penting diantaranya adalah studi 

Manurung et al (2005) yang melakukan penelitian beberapa peristiwa politik 

seperti Reshuffle Kabinet, Pengumuman Hasil Pemilihan Presiden, Pengumuman 
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Hasil Pemilu Legislatif memberikan pengaruh terhadap kinerja Indeks Harga 

Saham Gabungan dan Indeks Sektoral. Berdasarkan penelitiannya ditemukan 

bahwa keberadaan abnormal return terjadi secara signifikan terhadap kinerja 

indeks saham sektoral antara lain pada Pengumuman Hasil Pemilu Legislatif, 

dimana abnormal return yang signifikan negatif dihasilkan oleh sektor aneka 

industri, sektor industri baranng konsumsi, sektor konstruksi, properti dan real 

estate sektor keuangan serta sektor perdagangan, jasa dan investasi. Pada 

peristiwa Pengumuman Hasil Pemilihan Presiden, abnormal return terjadi pada 

sektor pertambangan, sektor aneka industri serta sektor keuangan, sedangkan pada 

Peristiwa Pengumuman Susunan Kabinet, abnormal return terjadi pada sektor 

industri dasar kimia, sektor keuangan serta sektor perdagangan, jasa dan investasi.  

Studi terkait peristiwa terorisme juga pernah dilakukan di Indonesia yaitu 

oleh Sandi (2005) yang meneliti mengenai reaksi pasar modal Indonesia terhadap 

peristiwa Bom Kuningan pada tanggal 9 September 2004, dimana menemukan 

bahwa terjadinya abnormal return yang signifikan pada beberapa hari bursa 

sebelum dan setelah event terjadi yaitu pada hari H-6, H-2, H+2 dan H+8. 

Pengaruh yang diberikan terhadap adanya peristiwa tersebut relatif kecil karena 

kejadian tersebut dirasa sudah menjadi hal yang biasa bagi investor akibat 

seringnya peristiwa terorisme terjadi sebelumnya. 

Dampak yang muncul dari peristiwa penting nasional menimbulkan 

ketidakpastian terkait pergerakan indeks harga saham. Beberapa ekonom 

menyebutkan bahwa pada pergantian rezim dan pemerintahan cenderung untuk 

mempengaruhi kebijakan keuangan atau kebijakan legislatif yang selanjutnya 

berpengaruh pada indeks harga saham. Extreme event juga bisa diakibatkan oleh 
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melemahnya perekonomian nasional atau adanya dampak dari krisis yang terjadi 

di negara tetangga dimana biasanya membawa informasi yang penting yang 

berguna dalam pengambilan keputusan investasi dalam saham. Beberapa 

permasalahan yang ada diatas merupakan permasalahan yang strategis terkait 

peranan investasi di pasar modal, hal ini sangat menentukan return dan resiko 

yang akan diambil oleh investor terhadap ketidakpastian tersebut, oleh karena itu 

analisis mengenai seberapa besar dampak terjadinya suatu extreme events nasional 

terhadap pergerakan return saham menjadi sebuah analisis dan referensi yang 

penting bagi para pelaku pasar modal maupun investor dalam mempertimbangkan 

bagaimana respon pasar modal ke depan untuk pengambilan keputusan investasi. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Ketidakpastian dan return yang tinggi dalam dinamika pasar modal 

merupakan hal yang menarik bagi investor.  Ketidakpastian dapat berupa resiko 

sistematis dan resiko tidak sistematis. Ditinjau dari jenisnya berdasarkan Husnan  

(1998), risiko dapat dibagi menjadi dua yaitu risiko sistematis (risiko pasar) dan 

risiko tidak sistematis (risiko unik). Extreme Events merupakan kejadian yang 

tidak dapat diprediksi oleh pasar, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan 

adalah dengan mengamati secara detail seberapa besar dampak adanya peristiwa 

penting nasional terhadap pergerakan harga saham. Kegagalan dan kerugian atas 

pengambilan keputusan investasi terkait adanya kejadian nasional yang 

berpengaruh pada pergerakan perdagangan sering terjadi. Hal ini diakibatkan oleh 

kurangnya analisis yang mendalam mengenai seberapa dampak yang akan 

ditimbulkan dari suatu peristiwa penting.  
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Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat abnormal return pada Indeks Harga Saham Gabungan, 

dan Indeks Sektoral sebelum dan sesudah terjadinya extreme events? 

2. Bagaimana dampak extreme events terhadap return Indeks Saham 

Gabungan, dan Indeks Sektoral  

3. Bagaimana implikasi manajerial terkait dampak adanya extreme events 

yang terjadi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat seberapa dampak yang 

diakibatkan oleh adanya extreme events terhadap kinerja return indeks yang ada  

di Bursa Efek Indonesia.Tujuan dari penelitian ini, antara lain : 

• Menganalisis pergerakan return Indeks Harga Saham Gabungan, 

Indeks dan Indeks Sektoral. 

• Meengkaji dampak adanya extreme events terhadap kinerja return 

Indeks Harga Saham Gabungan dan Indeks Sektoral. 

• Memberikan implikasi manajerial terkait antisipasi dampak adanya 

extreme events terhadap kinerja return Indeks Harga Saham Gabungan 

dan Indeks Sektoral. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Beberapa manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini antara 

lain : 

1. Bagi Penulis, memahami secara mendalam perkembangan kinerja return 

Indeks Harga Saham Gabungan dan Indeks Sektoral di Bursa Efek 

Indonesia terkait sebelum dan sesudah terjadinya extreme events. 

2. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

masukan sebagai referensi dan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi.  

3. Pelaku pasar modal lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai implikasi manajerial yang seharusnya diterapkan 

terkait antisipasi adanya extreme events. 

4. Civitas akademika, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan dan wawasan terkait reaksi pasar terhadap extreme events.. 

 

1.5 Keterbatasan  Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian dengan maksud 

memberikan pembahasan yang lebih terperinci, terarah, fokus dan komprehensif 

dalam menjawab permasalahan, yaitu penelitian ini dilakukan terhadap extreme 

events terkait peristiwa politik, ekonomi, dan bencana alam yang terjadi di 

Indonesia. Pendefinisian extreme events sangat terkait dengan tingkat kepentingan 

peristiwa penting tersebut yang berdampak terhadap pergerakan harga saham. 

Objek penelitian dibatasi terhadap kinerja berdasarkan return Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) dan Indeks sektoral yang ada di Bursa Efek Indonesia.  




