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ABSTRACT 

This research aims to observe the reaction on the capital market on the two political 

events in 2014 which were the presidential election event and announcement of the working 

cabinet. Another purpose of this research is to investigate the information content and test the 

efficiency of the market , whether the Indonesian stock exchange has a semi-strong efficiency 

in the information or not. 

This research based on the secondary data collected from Indonesian stock exchange 

and yahoo finance website. The data that used in this research were the daily closing stock 

price, abnormal return, daily trading volume, and share trade. Samples of this research were 

stocks listed in the LQ-45 at Indonesian stock exchange. The study method used in the 

research covered were 5 days before and 5 days after the presidential election and 3 days 

before and 3 days after the announcement of working cabinet.  

The statistic test result showed that the abnormal return found in t-4,t-1, and t+5 in 

presidential elections period. However the average abnormal return did not differ before and 

after the announcement of both event presidential elections and announcement of working 

cabinets. The research also found average trading volume activity significant differ before 

and after the announcement of presidential elections.  

Keywords: capital market reaction, event study, abnormal return, trading volume activity 

I. PENDAHULUAN 

Sistem keuangan yang stabil dan pertumbuhan ekonomi merupakan cita-cita setiap negara 

di dunia. Pasar modal menjalankan peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan 

serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Peran penting pasar modal bagi stabilitas sistem 

keuangan yaitu sebagai pelengkap dari sektor perbankan dalam proses pengalokasian dana 

atau aset keuangan dari masyarakat ke sektor riil (Rushandie, 2014). 

Saham merupakan instrumen populer yang diperdagangkan dalam pasar modal. Saham diterbitkan 

perusahaan untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Di sisi lain investor membeli saham karena 

mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Sebelum mengambil keputusan investasi 

(membeli atau menjual saham), investor biasanya melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap saham 

tersebut. Dalam melakukan penilaian investor membutuhkan informasi yang berkaitan dengan 

pembentukan harga saham agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi. 

Informasi dapat digunakan untuk menentukan efisiensi dari suatu pasar. Pasar dikatakan efisien 

bila informasi sudah menyebar secara merata dan cepat, sehingga harga suatu sekuritas dengan cepat 

mencerminkan informasinya (Jogiyanto, 2012). Pasar efisien dibagi menjadi tiga kategori yang mana 

masing-masing kategori memiliki hubungan dengan berbagai jenis informasi, weak-form efficiency, 

semistrong-form efficiency dan strong-form efficiency (Fama, 1970). 
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Studi peristiwa (event study) sering digunakan untuk menguji efisiensi pasar setengah kuat dan juga 

dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman. Jika pengumuman 

mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut 

diterima oleh pasar. Reaksi pasar dapat dilihat dari adanya perubahan harga dari sekuritas 

bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau 

dengan menggunakan abnormal return. Pengujiaan kandungan informasi hanya menguji reaksi pasar, 

bila pengujian melibatkan kecepatan reaksi pasar dalam menyerap informasi yang diumumkan maka 

pengujian ini merupakan pengujian efisiensi pasar secara informasi setengah kuat (Jogiyanto, 2012). 

Selain menggunakan abnormal return, untuk melihat reaksi pasar terhadap suatu peristiwa dapat juga 

dilihat melalui aktivitas volume perdagangan di pasar (trading volume activity). Bila investor menilai 

suatu peristiwa mengandung informasi maka peristiwa tersebut akan mengakibatkan keputusan 

perdagangan diatas keputusan perdagangan yang normal (Nurhaeni, 2009).   

Berbagai peristiwa yang terjadi baik lingkungan ekonomi maupun non ekonomi pada dasarnya 

mengandung informasi, oleh karena itu tidak dapat dipisahkan dari pasar modal. Suryawijaya dan 

Setiawan dalam Zaqi (2006) menyatakan bahwa semakin penting peran pasar modal dalam kegiatan 

ekonomi, maka akan semakin sensitif pasar modal terhadap peristiwa disekitarnya.  

Peristiwa-peristiwa politik merupakan salah satu peristiwa non ekonomi yang dapat mempengaruhi 

kondisi pasar modal. Peristiwa-peristiwa politik seperti pemilihan umum legislatif, pemilihan umum 

presiden, pengumuman kabinet menteri, kerusuhan politik, peperangan serta peristiwa lainnya dapat 

mempengaruhi harga dan volume perdagangan di pasar modal. Pasar cenderung merespon informasi 

yang berkaitan dengan keputusan politik baru yang dapat berdampak pada kebijakan fiskal dan 

moneter (Pantzalis, Stangeland, & Turtle, 2000). 

Keadaan politik baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi keadaan 

perekonomian suatu negara. Jika keadaan politik kondusif maka keadaan perekonomian cenderung 

akan stabil bahkan dapat membuat perkembangan menuju perekonomian yang lebih baik dari 

sebelumnya. Namun jika keadaan politik tidak kondusif, akan mengganggu perekonomian, karena 

investor tidak akan berani berspekulasi untuk investasi. Hal tersebut dikarenakan risiko lebih tinggi 

pada saat keadaan politik suatu negara tidak kondusif (Luhur, 2010).   

Pada tanggal 9 Juli 2014 rakyat Indonesia kembali menghadapi pesta demokrasi melalui pemilihan 

umum presiden. Pemilihan umum presiden tahun ini menjadi suatu momentum yang ditunggu pasar, 

pasalnya masa jabat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berakhir dan tidak dapat dipilih 

kembali sesuai dengan konstitusi, sehingga akan muncul pemimpin baru yang akan memimpin 

Indonesia lima tahun ke depan. Pemilihan kali ini berbeda dari pemilihan-pemilihan sebelumnya, 

karena hanya terdapat dua kandidat calon presiden dan wakil presiden yang memiliki kedudukan sama 

kuatnya, pasarpun terbagi menjadi dua kubu.  

Euforia pemilu presiden juga dirasakan pada Bursa Efek Indonesia. Data menunjukkan harga 

saham yang diwakili oleh indeks harga saham cenderung meningkat pada masa menjelang pemilihan 

umum presiden, bahkan satu hari sebelum terlaksanakannya pemilihan umum presiden indeks 

terkoreksi dengan tajam menembus batas psikologis 5000, tepatnya 5.098,01. Tidak hanya indeks 

harga saja yang terjadi peningkatan, volume perdagangan saham juga mengalami peningkatan 

terutama pada satu hari setelah pemilihan umum presiden yang berhasil mencapai angka 15 trilyun 

pada penutupan tanggal 10 Juli 2014.  

Setelah hasil real count KPU dipublikasikan dan terpilihlah Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagai 

presiden dan wakil presiden masa jabat 2014-2019 maka penentuan formalisasi kabinet dalam sebuah 

pemerintahan yang baru menjadi amat menarik dan ditunggu-tunggu. Kabinet yang solid akan 

membawa stabilitas begitu pula sebaliknya (Huber & Cecilia, 2014). Pergerakan IHSG pada Oktober 

2014 sempat menyentuh level terendah sejak Juli 2014 di level 4.900 pada perdagangan 13 Oktober 

2014 lalu. IHSG berangsur naik seiring pelantikan Jokowi-JK mendapatkan antusias rakyat yang 

cukup besar. IHSG sempat berada di level 5.104 pada penutupan perdagangan 23 Oktober 2014, 
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namun karena penetapan kabinet Jokowi-JK belum jelas hingga empat hari setelah pelantikan (20/10), 

pergerakan IHSG cenderung melemah (Fastnews, 2014). 

Setelah enam hari dilantik Jokowi-JK mengumumkan pembentukan kabinet yang disebut kabinet 

kerja yang beranggotakan 34 menteri. Para menteri dipilih dan ditetapkan setelah lulus verifikasi dari 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

(PPATK), artinya menteri yang terpilih tidak terdapat benih korupsi. Reaksi negatif datang dari pasar 

modal, pasalnya kabinet yang ditetapkan Jokowi-JK ini diluar ekspektasi pasar, pada penutupan 

perdagangan saham satu hari setelah pengumuman pelantikan kabinet IHSG turun 48,77 poin (0,96%) 

ke level 5.024,29. Adanya pro dan kontra terhadap sosok yang menduduki posisi menteri di kabinet 

Jokowi-JK menjadi penyebab penurunan ini (William, 2014). 

Fenomena Pemilihan Umum Presiden dan Pengumuman Kabinet Kerja membuat peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan metode event study yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia 

dengan pendekatan Indeks LQ 45 (Liquid 45), dengan alasan perusahaan dalam LQ 45 merupakan 

empat puluh lima perusahaan terbaik dari total perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, 

yang memiliki perdagangan terlikuid karena memiliki kapasitas pasar, volume, serta frekuensi 

perdagangan yang paling tinggi di pasar saham Indonesia sehingga dianggap cukup mewakili 

pergerakan pasar saham.  

Event yang diambil dalam penelitian ini adalah Pemilu Presiden yang jatuh pada tanggal 9 Juli 

2014 dan peristiwa Pengumuman Kabinet Kerja jatuh pada tanggal 26 Oktober 2014. Penelitian ini 

akan mengamati saham-saham unggulan yang terdaftar dalam LQ 45. Penulis memberi judul 

penelitian ini dengan judul “Pengaruh Pemilihan Umum Presiden dan Pengumuman Kabinet 

Kerja 2014 terhadap Return Saham dan Volume Perdagangan Saham LQ-45 di Bursa Efek 

Indonesia (BEI)” 

II.  KAJIAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

Efisiensi Pasar Modal 

Pasar modal dikatakan efisien jika harga-harga saham dapat mencerminkan semua informasi yang 

tersedia. Efisiensi pasar modal dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan relevansi informasi yang 

dapat dipertimbangkan yaitu sifat dari kandungan informasi yang tersedia (Fama, 1970). Tiga kategori 

efisiensi pasar tersebut adalah: 

1. Efisiensi bentuk lemah (weak form efficiency) 

Efisiensi bentuk lemah dalam pasar modal mengartikan bahwa harga saham mencerminkan 

informasi-informasi di masa lalu. Informasi di masa lalu yang dimaksud merupakan informasi 

yang telah terjadi. Dalam menguji efisiensi bentuk lemah, perubahan harga di masa 

mendatang seharusnya tidak berhubungan dengan perubahan harga sekuritas di masa lalu, atau 

suatu pasar dikatakan efisiensi bentuk lemah jika harga sekarang sudah mencerminkan seluruh 

data masa lalu. Oleh karena itu dalam bentuk lemah, data masa lalu tidak dapat digunakan 

untuk memprediksi harga di masa mendatang. Penelitian tentang efisiensi pasar modal bentuk 

lemah menyatakan bahwa sebagian besar pasar sudah efisien dalam bentuk lemah. 

2. Efisiensi bentuk setengah kuat (semi strong form efficiency) 

Pasar modal dikatakan dalam bentuk setengah kuat jika harga saham mencerminkan seluruh 

informasi yang tersedia kepada publik, termasuk di dalamnya informasi pada laporan 

keuangan perusahaan emiten. Pengujian setengah kuat adalah pengujian atas kecepatan harga 

sekuritas melakukan penyesuaian (speed of adjustment) terhadap informasi baru di pasar 

modal. Dimana bentuk setengah-kuat terjadi jika investor tidak bisa memperoleh return di atas 

normal secara konsisten setelah pengumuman informasi tersebut. Penelitian terhadap pasar 

efisien setengah kuat dilakukan dengan melihat dampak dari suatu pengumuman terhadap 

harga saham (Jones, 2014). Apabila adanya suatu peristiwa telah menimbulkan suatu reaksi 
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dan tidak terjadi abnormal return maka pasar modal dapat dikatakan efisien, namun apabila 

reaksi tersebut menimbulkan abnormal return maka pasar modal dikatakan tidak efisien.  

3. Efisiensi bentuk kuat (strong form efficiency) 

Pasar modal dimana harga saham mencerminkan informasi di masa lalu, informasi publik dan 

informasi privat perusahaan didefinisikan sebagai pasar modal efisiensi bentuk kuat.  Di 

pasar ini investor tidak dapat membuat keuntungan yang tinggi karena informasi yang ada 

telah mencangkup keseluruhan informasi yang dibutuhkan sehingga sulit untuk memperoleh 

abnormal return. Satu cara untuk menguji efisiensi bentuk kuat, untuk dapat menguji kinerja 

dari perusahaan dibutuhkan akses untuk mendapatkan informasi non publik atau tertutup. 

Investor secara konsisten bisa mendapatkan return diatas rata-rata dengan menggunakan 

informasi dari individu yang bekerja di perusahaan tersebut atau dapat juga dikatakan investor 

memiliki akses monopoli informasi (Jones, 2014). 

Event Study 

Event study adalah studi yang digunakan untuk mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa 

(event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman (Jogiyanto, 2013). Pengujian 

kandungan informasi dan pengujian efisiensi pasar setengah kuat merupakan pengujian yang berbeda. 

Menurut Jogiyanto (2013) menyatakan bahwa pengujian kandungan informasi bertujuan untuk melihat 

reaksi dari suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan pasar 

akan bereaksi pada waktu peristiwa itu terjadi. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan 

abnormal return, jika pengumuman yang dipublikasi memiliki kandungan informasi maka akan 

menghasilkan abnormal return, sedangkan pengumuman yang tidak memberikan informasi maka 

tidak akan memberikan abnormal return kepada pasar. Sedangkan pengujian efisiensi pasar setengah 

kuat dilakukan setelah pengujian kandungan informasi dari suatu peristiwa. Pengujian efisiensi pasar 

bentuk setengah kuat menggunakan data yang sedang didistribusikan. Jika informasi ini 

didistribusikan dengan cepat dan menyebar sehingga semua orang mendapatkannya pada saat 

bersamaan, maka tidak ada orang yang akan merugikan orang lain secara tidaknormal dengan 

mendapatkan return tidak normal (abnormal return). 

Berdasarkan jurnal Mackinlay (1997) dengan judul “Event Studies in Economics and Finance” 

menjelaskan prosedur dalam event theory. Tugas awal untuk melakukan studi event theory ini adalah 

dengan menentukan peristiwa yang diminati dan mengidentifikasi periode selama mana harga 

sekuritas perusahaan yang terlibat dalam peristiwa akan diteliti (the event-window).  

Setelah mengidentifikasi peristiwa, selanjutnya peneliti melakukan seleksi kriteria pada perusahaan 

yang akan diteliti dalam studi event theory ini. Kriteria yang digunakan dapat berupa pembatasan 

seperti keanggotaan dalam industri spesifik atau indeks-indeks yang berada dalam bursa efek suatu 

negara. Pada tahap ini sangat berguna untuk meringkas beberapa karakteristik sampel (seperti 

kapitalisasi pasar perusahaan, industri tertentu, distribusi peristiwa melalui waktu) dan dibutuhkan 

catatan setiap potensi bias yang mungkin akan terjadi diperkenalkan melalui pemilihan sampel. 

Penilaian dampak peristiwa membutuhkan ukuran abnormal return. Abnormal return adalah ex 

post return aktual dari sekuritas selama peristiwa event window dikurangi normal return dari 

perusahaan selama event window. Normal return dapat didefinisikan sebagai return yang diharapkan 

tanpa mengkondisikan adanya peristiwa yang dapat merubah return.  

Langkah ketiga adalah dengan mendifinisikan estimation window, yaitu dengan menggunakan 

periode sebelum event window untuk estimation window. Dengan estimasi parameter untuk menilai 

kinerja normal, abnormal return dapat dihitung. Berikutnya dibuatlah kerangka pengujian untuk 

menguji abnormal return.  

Setelah hasil pengujian didapatkan, hal selanjutnya yang akan dilakukan adalah menyajikan hasil 

empiris dengan mengikuti rumusan desain ekonometrik. Idealnya hasil empiris akan menambah 

wawasan mengenai sumber dan penyebab sebuah efek (atau kekurangan sebuah efek) dari peristiwa 
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yang diteliti. Tambahan analisis dapat dimasukkan untuk membedakan antara penjelasan yang 

bersaing. Untuk menutup studi event theory dibutuhkan komentar sebagai pelengkap studi. 

Abnormal return 

Abnormal return merupakan selisih antara tingkat keuntungan aktual dengan tingkat keuntungan 

ekspektasi. Menurut Jogiyanto (2012), abnormal return atau excess return adalah kelebihan return 

yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Jika return aktual lebih besar dari return 

ekspektasi maka selisih return akan positif, sebaliknya jika return aktual lebih kecil dari return 

ekspektasi maka selisih retun akan negatif. 

Aktivitas Volume Perdagangan (Trading Volume Activity) 

Aktivitas volume perdagangan merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur 

tingkat kegiatan jual beli saham di bursa efek. Untuk melakukan penghitungan aktivitas volume 

perdagangan saham dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah saham yang diperdagangkan 

dalam suatu periode tertentu dengan keseluruhan jumlah saham beredar perusahaam tersebut dalam 

kurun waktu yang sama (Luhur, 2010). 

Menurut Meidawati dan Harimawan (2004), Trading Volume Activity digunakan untuk melihat 

apakah suatu peristiwa berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investor untuk melakukan 

perdagangan (pembelian atau penjualan saham) yang berbeda dari perdagangan normal, sehingga akan 

mendapatkan keuntungan tidak normal (abnormal return). 

PERUMUSAN HIPOTESIS 

1. Ho1 = Tidak terdapat abnormal return disekitar peristiwa pemilihan umum presiden 2014 

 Ha1 = Terdapat abnormal return disekitar peristiwa pemilihan umum presiden  2014 

2. Ho2 = Tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return saham pada periode sebelum dan  

      setelah peristiwa pemilihan umum presiden 2014 

 Ha2 = Terdapat perbedaan rata-rata abnormal return saham pada periode sebelum dan setelah 

     peristiwa pemilihan umum presiden 2014 

3. Ho3 = Tidak terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan saham pada  periode sebelum dan 

      setelah peristiwa pemilihan umum presiden 2014 

 Ha3= Terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan saham pada periode  sebelum dan setelah 

     peristiwa pemilihan umum presiden 2014 

4. Ho4 = Tidak terdapat abnormal return disekitar peristiwa pengumuman kabinet  kerja 2014 

 Ha4 = Terdapat abnormal return disekitar peristiwa pengumuman kabinet kerja  2014 

5. Ho5 = Tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return saham pada periode sebelum dan  

      setelah peristiwa pengumuman kabinet kerja 2014 

 Ha5 = Terdapat perbedaan rata-rata abnormal return saham pada periode  sebelum dan setelah 

      peristiwa pengumuman kabinet kerja 2014 

6. Ho6 = Tidak terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan saham pada  periode sebelum dan 

      setelah peristiwa pengumuman kabinet kerja 2014 

 Ha6 = Terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan saham pada periode sebelum dan       

      setelah peristiwa pengumuman kabinet kerja 2014 
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III. METODA PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode event study (studi peristiwa) politik pemilihan umum presiden 

2014 dan pengumuman kabinet kerja 2014. Dalam penelitian ini akan menguji apakah pasar bereaksi 

dengan adanya kedua peristiwa politik tersebut, khususnya pada perusahaan yang  termasuk dalam 

Indeks LQ-45 yang terdaftar di BEI. 

Metode penghimpunan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi, 

yaitu pengumpulan data dilakukan dengan kategori dan klasifikasi data-data tertulis yang berhubungan 

dengan masalah penelitian baik dari sumber dokumen, buku, koran, majalah, internet dan lain-lain.  

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 

Bursa Efek Indonesia serta data penunjang yang didapat dari situs-situs internet seperti BEI, Yahoo 

Finance, Duniainvestasi, Google dan lain sebagainya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari: 

1. Jumlah saham dari masing-masing perusahaan pada LQ-45 yang beredar di sekitar tanggal 

peristiwa pemilihan umum presiden tanggal 9 Juli 2014 dan pengumuman kabinet kerja 

tanggal 26 Oktober 2014. 

2. Harga saham harian masing-masing perusahaan pada LQ-45 di sekitar tanggal peristiwa 

pemilihan umum presiden tanggal 9 Juli 2014 dan peristiwa pengumuman kabinet kerja 

tanggal 26 Oktober 2014 yang menjadi objek penelitian. Harga saham yang dipakai adalah 

harga penutupan (closing price), yaitu harga saat akhir bursa. 

3. Data jumlah lembar saham yang diperdagangkan dan jumlah lembar saham yang beredar 

dari masing-masing perusahaan pada LQ-45 di sekitar peristiwa pemilihan umum presiden 

tanggal 9 Juli 2014 dan pengumuman kabinet kerja tanggal 26 Oktober 2014. 

Operasional Variabel Penelitian  ini adalah sebagai berikut: 

a. Abnormal return 

Abnormal return dalam penelitian ini adalah selisih antara return actual yang diperoleh saat 

terjadinya suatu event dengan return yang diharapkan  bila tidak terjadi peristiwa  tersebut. Secara 

matematis abnormal return dapat ditulis sebagai berikut:  

 

ARit  =  Rit – E (Rit) 

Di mana: 

ARit   =  Abnormal return kelompok saham dalam industri i periode t 

Rit  =  Return actual kelompok saham dalam industri i periode t 

E (Rit)  =  Expected return kelompok saham dalam industri i periode t 

b. Expected Return 

Model prediksi untuk melakukan estimasi return investasi ada beberapa macam, namun dalam 

penelitian ini akan digunakan market adjusted-model yang umum digunakan dalam penelitian di 

pasar modal. Secara matematis market adjusted-model dapat dituliskan sebagai bertikut: 

E (Ri,t) = R m,i,t 

Dimana: 

E (Ri,t)  =Expected return sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t 

Rm,i,t  = Return pasar dari sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-t 
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c. Average Abnormal Return (AAR) 

Average abnormal return adalah rata-rata abnormal return dari return saham dalam kelompok 

industri yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dan rata-rata return pasar saham. Secara matematis 

average abnormal return dapat dituliskan sebagai bertikut: 

    n 

   ARit 

   i=1 

      ARnt  =    ----------- 

    n 

 

d. Trading Volume Activity (TVA) 

TVA digunakan untuk melihat apakah peristiwa pemilu presiden dan pengumuman kabinet 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investor untuk melakukan perdagangan (pembelian atau 

penjualan saham) yang berbeda dari perdagangan normal, sehingga akan mendapatkan keuntungan 

tidak normal (abnormal return). Rumusnya sebagai berikut: 

TVA =  

e. Average Trading Volume Activity (ATVA) 

Menghitung rata-rata volume perdagangan untuk semua saham yang dijadikan sampel dengan 

rumus sebagai berikut:  

 
  

Dimana: n = Jumlah perusahaan yang diteliti 

Periode Pengamatan 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian event study, dimana periode pengamatan dibagi menjadi 

dua yaitu periode estimasi dan periode kejadian. Namun model yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model disesuaikan pasar (market adjusted model), dimana model ini tidak perlu menggunakan 

periode estimasi untuk membentuk model estimasi (Jogiyanto, 2012). 

Peristiwa atau event yang dipilih dalam penelitian ini adalah peristiwa pemilihan umum presiden 9 

Juli 2014 dan pengumuman kabinet kerja 26 Oktober 2014, dimana fokus dalam penelitian ini adalah 

dampak dari kedua peristiwa tersebut terhadap reaksi pasar modal dilihat dari abnormal return dan 

volume perdagangan saham. Event period yang digunakan pada peristiwa pemilu presiden adalah 

selama 10 hari (dari t-5 sampai dengan t+5) yang terdiri dari 5 hari sebelum tanggal 9 Juli 2014 dan 5 

hari setelah 9 Juli 2014. Tanggal 9 Juli 2014 merupakan hari pemilihan presiden (event date) dimana 

pada hari itu pasar tutup,  tidak ada aktivitas perdagangan pada hari tersebut.  Sedangkan event period 

pada peristiwa pengumuman kabinet kerja adalah selama 6 hari (dari t-3 sampai dengan t+3) yang 

terdiri dari 3 hari sebelum tanggal 26 Oktober 2014 dan 3 hari setelah tanggal 26 Oktober 2014. 

Tanggal 26 Oktober 2014 jatuh pada hari minggu sehingga tidak ada aktivitas perdagangan pada hari 

tersebut. 

Periode peristiwa (event period) diambil dari lima hari perdagangan saham sebelum terjadinya 

peristiwa (t-05) hingga lima hari perdagangan saham setelah terjadinya peristiwa (t+05). Dalam periode 

tersebut reaksi pasar sudah dapat terlihat, sehingga diharapkan pasar telah menyerap informasi yang 
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berkembang selama peristiwa yang terjadi. Hari peristiwa yang digunakan pada peristiwa pemilu 

presiden adalah pada tanggal 9 Juli 2014.  

02 Juli 2014   9 Juli 2014   16 Juli 2014  

 

t-05     t0    t+05 

Pre-event    Event date   Post-event 

 

Sedangkan periode peristiwa untuk pengumuman kabinet kerja diambil tiga hari perdagangan 

saham sebelum terjadinya peristiwa (t-03) hingga tiga hari perdagangan saham setelah terjadinya 

peristiwa (t+03). Periode peristiwa ini lebih singkat dibanding peristiwa pemilihan umum presiden 

karena pada peristiwa ini secara teknis berdekatan dengan hari pelantikkan Jokowi-JK yang jatuh pada 

tanggal 20 Oktober 2014, sehingga diharapkan reaksi pada periode yang diambil benar-benar reaksi 

dari peristiwa pengumuman kabinet kerja dan bukan karena peristiwa lain. Hari peristiwa yang 

digunakan pada peristiwa pengumuman kabinet kerja adalah pada tanggal 26 Oktober 2014. Dengan 

rincian peristiwa sebagai berikut: 

22 Oktober 2014  26 Oktober 2014  29 Oktober 2014  

 

 t-03    t0    t+03 

 Pre-event   Event date   Post-event 

 

IV.  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pengujian Hipotesis I 

Hasil perhitungan abnormal return saham secara harian selama periode penelitian menunjukkan 

bahwa terdapatnya abnormal return positif pada empat hari sebelum peristiwa dengan t-hitung sebesar 

4.340 yang signifikan pada tingkat 0,00%. Namun, pasar kemudian memberikan reaksi negatif pada 

sehari sebelum peristiwa dengan t-hitung sebesar -2.800 yang signifikan pada tingkat 0,08%. Lalu 

pasar kembali bereaksi positif pada perdagangan hari kelima setelah peristiwa dengan t-hitung sebesar 

2.403 yang signifikan pada tingkat 2,1%, sehingga dapat dikatakan penelitian ini berhasil 

menunjukkan bahwa peristiwa pemilu presiden ini memiliki kandungan informasi yang menghasilkan 

abnormal return bagi investor, sehingga hipotesis Ha diterima dan H0 ditolak. 

Pengujian Hipotesis II 

Berdasarkan hasil uji t berpasangan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara rata-rata abnormal return (AR) 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah peristiwa pemilu presiden 

2014. Hal tersebut ditunjukkan dengan variabel return saham mempunyai nilai probabilitas sebesar 

0.150 yang berarti lebih besar dari α 0.05, sehingga H0 diterima dan Ha ditolak. 

Pengujian Hipotesis III 

Berdasarkan hasil uji t berpasangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rata-

rata volume perdagangan saham (ATVA) 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah peristiwa pemilu presiden 

2014. Hal tersebut ditunjukkan dengan variabel volume perdagangan saham mempunyai nilai 

probabilitas sebesar 0.002 yang berarti lebih kecil dari α 0.005, sehingga Ha diterima dan H0 ditolak. 

Pengujian Hipotesis IV 

Hasil perhitungan abnormal return saham secara harian selama periode penelitian menunjukkan 

bahwa penelitian ini tidak berhasil menemukan abnormal return signifikan selama periode peristiwa 

pengumuman kabinet kerja, sehingga dapat dikatakan peristiwa ini tidak memiliki kandungan 

informasi yang dapat menghasilkan abnormal return kepada investor, sehingga H0 diterima dan Ha 

ditolak. 
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Pengujian Hipotesis V 

Hipotesis lima tidak perlu dilakukan analisis dikarenakan hipotesis empat yang disyaratkan gagal 

diterima, mengingat referensi pada rerangka pemikiran pengumuman kabinet kerja pada halaman 43 

yang mengharuskan diterima hipotesis empat (terdapat abnormal return signifikan pada periode 

peristiwa), sehingga analisis terhadap hipotesis lima ini tidak dilakukan.  

Pengujian Hipotesis VI 

Berdasarkan hasil uji t berpasangan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara 

rata-rata volume perdagangan saham (ATVA) 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah peristiwa 

pengumuman kabinet kerja 2014. Hal tersebut ditunjukkan dengan variabel volume perdagangan 

saham mempunyai nilai probabilitas sebesar 0.122 yang berarti lebih besar dari α 0.005, sehingga H0 

diterima dan Ha ditolak.  

Pembahasan Peristiwa Pemilu Presiden 2014 

Penelitian dengan menggunakan event study pada peristiwa pemilu presiden, menunjukkan bahwa 

peristiwa ini memiliki kandungan informasi (information content) yang menyebabkan pelaku pasar 

bereaksi terhadap peristiwa tersebut, hal ini dilihat dari ditemukannya abnormal return pada periode 

peristiwa, yaitu pada t-4, t-1, dan t+5.  

Reaksi pasar melalui abnormal return yang diterima oleh investor disekitar hari-hari peristiwa 

pemilu presiden 2014, memperlihatkan kecepatan pasar dalam menyerap informasi yang diterima. 

Pasar dikatakan efisien bentuk setengah kuat secara infomasi jika investor bereaksi dengan cepat 

(quickly) untuk menyerap abnormal return untuk menuju ke harga keseimbangan yang baru 

(Jogiyanto, 2013). Kecepatan reaksi pasar modal terhadap pemilu presiden cukup cepat, karena reaksi 

yang signifikan terjadi pada sekitar 1-5 hari sebelum dan atau sesudah peristiwa, sehingga dapat 

dikatakan pasar modal dalam keadaan efisien bentuk setengah kuat secara informasi. 

Bursa saham sebelum pemilu presiden yaitu lima hari sebelum pelaksanaan berlangsung cenderung 

memiliki peningkatan abnormal return positif. Penguatan ini didukung optimisme pelaku pasar 

terhadap pemilu presiden, penguatan pada dua hari menjelang pemilu presiden juga didukung oleh 

hasil debat capres-cawapres terakhir (05/07/14) yang direspon positif oleh pasar dan berhasil membuat 

penguatan dan peningkatan volume perdagangan pada hari itu (07/07/14) (Gunawan, 2014). Namun 

pada sehari sebelum pelaksanaan pemilu presiden ditemukan abnormal return negatif, hal ini 

menandakan pasar telah mengamankan investasinya untuk mengantisipasi adanya kemungkinan 

pemilu presiden yang berjalan tidak aman. 

Pelaksanaan pemilu presiden telah terlaksana dengan lancar dan aman, hasil hitung cepat (quick 

count) sudah keluar dan reaksi pasar terhadap hasil hitung cepat yang terlalu berlebihan membuat 

terjadinya penguatan terhadap hampir seluruh saham terkecuali saham MNC dan VIVA. Anjloknya 

saham MNC dan VIVA merupakan akibat sentimen pasar terhadap perbedaan hasil hitung cepat yang 

memenangkan pasangan Prabowo-Hatta (Julaikah, 2014). Dipicu ketidakpastian dari hasil hitung cepat 

yang berbeda-beda dari lembaga survei membuat aksi ambil untung (profit taking) terjadi pasca 

pemilu presiden (Priyambada, 2014). Di hari kelima setelah pemilu presiden dilaksanakan, pasar mulai 

kembali normal, hal ini terlihat dari hasil perhitungan abnormal return yang memberikan hasil positif.  

Berdasarkan hasil uji t berpasangan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara rata-rata abnormal return 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah peristiwa pemilu presiden 2014. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwaryo (2008) dengan meneliti peristiwa 

pemilu presiden 2004. Hal ini menandakan walaupun pasar merespon terjadinya peristiwa tersebut, 

namun tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap tingkat keuntungan yang diperoleh para pemegang 

saham sebelum dan setelah peristiwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut 

merupakan peristiwa yang sudah dapat diantisipasi pelaku pasar, dikarenakan pemilu presiden yang 

berjalan aman dan meskipun hasil lembaga survei berbeda-beda, namun sebagian besar investor yakin 

yang memenangkan pemilu presiden tahun 2014 ini adalah kubu Jokowi-JK yang merupakan 
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pasangan capres-cawapres yang  disukai pasar, sehingga pasar puas dan optimis karena pemilu 

presiden telah berjalan sesuai ekspektasi pasar. 

Selain pengujian terhadap abnormal return, pengujian terhadap peristiwa pemilu presiden 2014 

juga dilakukan terhadap variabel trading volume activity. Hasil dari analisis deskriptif maupun 

pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap TVA memperlihatkan hasil yang berbeda dengan analisis 

terhadap rata-rata abnormal return, yaitu terdapat perbedaan signifikan rata-rata TVA sebelum dan 

sesudah peristiwa pilpres.  

Pengumuman hasil pemilu presiden sementara yang membuat kedua calon mengklaim kemenangan 

masing-masing membuat penurunan terhadap volume perdagangan saham, namun hasil dari 8 survei 

memenagkan salah satu pasangan yang merupakan calon yang disukai pasar, dan hal ini sesuai 

ekspektasi dan harapan pasar sehingga mampu meningkatkan kembali volume perdagangan saham di 

BEI. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Jogiyanto (2012), pengujian kandungan informasi 

dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. Jika pengumuman tersebut mengandung 

informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh 

pasar. 

Kemenangan capres-cawapres berdasarkan perhitungan cepat sejumlah lembaga survei dianggap 

sebagai petanda baik, karena kandidat tersebut merupakan kandidat yang disukai pasar. Dan para 

pelaku pasar menyimpulkan jika capres-cawapres tersebut benar menang maka mereka dapat 

menjalankan tugas dengan baik dan amanat. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan 

rata-rata aktivitas volume perdagangan saham pada periode pengamatan sebelum dan setelah peristiwa 

pemilu presiden 2014. Perbedaan rata-rata volume perdagangan saham sebelum dan setelah peristiwa 

menunjukkan bahwa peristiwa pemilu presiden dapat dianggap berita baik (good news) oleh para 

investor. 

Berdasarkan hasil uji t berpasangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rata-

rata volume perdagangan saham (ATVA) 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah peristiwa pemilu presiden 

2014, hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Pronayuda (2006) dengan 

meneliti peristiwa pengumuman kabinet Indonesia bersatu yang menghasilkan didapatnya perbedaan 

rata-rata TVA sebelum dan sesudah pengumuman pada perusahaan berkapitalisasi besar. Adanya 

perbedaan ATVA secara signifikan mengindikasikan bahwa ada kenaikan aktivitas perdagangan di 

lantai bursa, hal ini disebabkan pelaksanaan pemilihan presiden yang berjalan lancar, mendorong 

masuknya aliran dana asing (capital inflow) ke Indonesia (Suryowati, 2014), hal ini terlihat dari 

meningkatnya rata-rata volume perdagangan sebelum dan sesudah peristiwa pemilu presiden 2014. 

Pembahasan Peristiwa Pengumuman Kabinet Kerja 2014 

Hasil hipotesis empat dengan menguji adanya abnormal return pada periode peristiwa pemilu 

memberi hasil tidak terdapatnya abnormal return secara signifikan baik positif maupun negatif, 

berdasarkan hal tersebut menandakan bahwa peristiwa pengumuman kabinet kerja tidak memiliki 

kandungan informasi yang dapat memberikan abnormal return kepada investor. 

Meskipun pengumuman susunan kabinet kerja diluar ekspektasi namun sebagian investor telah 

mengantisipasi nama-nama susunan kabinet tersebut, investor sudah dapat menduga-duga calon 

kabinet dari banyaknya media yang aktif memberitakan nama-nama susunan menteri (Okezone, 2014), 

sehingga reaksi pasar tidak begitu besar pada peristiwa pengumuman ini. 

Berdasarkan hasil uji t berpasangan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara 

rata-rata volume perdagangan saham (ATVA) 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah peristiwa 

pengumuman kabinet kerja 2014. Tidak terdapatnya perbedaan rata-rata TVA ini disebabkan sebagian 

besar investor sudah memprediksi nama-nama yang akan keluar sebagai susunan kabinet kerja 

sehingga reaksinya tidak begitu mengejutkan, pasar cenderung tidak merespon secara berlebihan 

terhadap susunan kabinet karena hasil kerjanya belum bisa dilihat, sehingga tingkat volume 

perdagangan tidak berbeda signifikan sebelum dan setelah peristiwa pengumuman kabinet kerja 2014. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN  

 Penelitian dengan menggunakan metode event study mengenai kaitan antara 

perubahan return saham dan aktivitas volume perdagangan dengan peristiwa pemilihan umum 

presiden dan pengumuman kabinet kerja 2014 dengan menggunkan sampel indeks LQ-45, 

menguji empat hipotesis mengenai reaksi pasar modal Indonesia dalam penelitian ini Bursa 

Efek Indonesia. Adapun kesimpulan hasil penelitian ini adalah: 

1. Terdapat abnormal return signifikan disekitar peristiwa pemilihan umum presiden 

yaitu t-4,t-1, dan t+5. Hal ini menandakan bahwa peristiwa pemilu presiden memiliki 

kandungan informasi yang memberikan abnormal return kepada investor. 

2. Tidak ditemukan perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan setelah peristiwa 

pemilihan umum presiden. Hal ini disebabkan pemilu presiden telah berjalan aman 

diikuti dengan sebagian besar lembaga survei yang memenangkan calon presiden yang 

sesuai dengan ekspektasi pasar. 

3. Terdapat perbedaan rata-rata TVA sebelum dan setelah peristiwa pemilihan umum 

presiden. Hal ini disebabkan pemilu presiden berjalan aman dan hasil perhitungan 

sementara yang memenangkan pasangan yang disukai pasar membuat peningkatan 

capital inflow ke pasar modal. 

4. Tidak ditemukan abnormal return baik positif maupun negatif disekitar peristiwa 

pengumuman kabinet. Hal ini menandakan bahwa peristiwa pengumuman kabinet 

kerja tidak memiliki kandungan informasi yang dapat memberikan abnormal return 

kepada investor. 

5. Dikarenakan tidak ditemukan abnormal return pada periode peristiwa pengumuman 

kabinet, maka pengujian terhadap perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan 

setelah peristiwa pengumuman kabinet kerja  tidak dilanjutkan. 

6. Tidak ditemukan perbedaan rata-rata TVA sebelum dan setelah peristiwa 

pengumuman kabinet kerja. Hal ini disebabkan sebagian besar investor sudah 

memprediksi nama-nama yang akan keluar sebagai susunan kabinet kerja sehingga 

reaksinya tidak begitu mengejutkan, pasarpun cenderung tidak merespon secara 

berlebihan terhadap susunan kabinet karena hasil kerjanya belum bisa dilihat. 
SARAN 

1. Bagi investor, apabila menjumpai peristiwa serupa dimasa yang akan datang agar 

tidak perlu terburu-buru melepas portfolio yang dimiliki, karena pengaruh dari 

peristiwa pemilu presiden dan pengumuman kabinet terhadap Bursa Efek Indonesia 

khususnya indeks LQ-45 hanya bersifat sementara dan pasar akan segera rebound. 

2. Berdasarkan abnormal return yang terjadi pada peristiwa pemilu presiden, bagi calon 

investor, sebaiknya tidak berpatokan pada naik turunnya harga saham saat pemilu 

presiden, jika ingin berinvestasi atau beli saham sebaiknya pelajari kinerja dan 

prospek emitennya, karena naik turunnya harga saat pemilu presiden tergantung 

sentimen  pasar dan hanya bersifat sementara. 

3. Dalam peristiwa pemilu presiden, bagi emiten yang ingin menerbitkan saham (right 

issue atau IPO) sebaiknya melaksanakan setelah atau pasca pemilu presiden, karena 

situasi politik dan ekonomi lebih pasti setelah mengetahui pemimpin negara ini.  

4. Bagi penulis berikutnya, objek penelitian dalam penelitian ini yaitu Indeks LQ-45, 

untuk penelitian selanjutnya diharapkan mengambil objek penelitian yang diuji 

berdasarkan sektor industri keuangan mengingat terdapatnya peningkatan capital 

inflow selama periode peristiwa pemilu presiden, dengan begitu dapat dilihat apakah 

saham sektor keuangan dapat dipengaruhi terhadap peristiwa politik yang terjadi. 
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5. Bagi penulis berikutnya, dikarenakan penelitian ini hanya menguji abnormal return dan 

trading volume activity pada periode peristiwa pemilu presiden dan pengumuman kabinet 

kerja, diharapkan untuk penulis berikutnya untuk melakukan penelitian terhadap 100 hari 

kinerja Jokowi-JK serta 100 hari kinerja menteri Kabinet Kerja. 
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