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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Pratama (2011), peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan 

berupa return dan abnormal return pada sampel saham LQ 45 yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia bulan Mei 2010. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan kesimpulannya adalah terdapat perbedaan return dan abnormal 

return saham sebelum, pada saat, dan setelah peristiwa dengan nol (0). Hal ini 

menunjukkan bahwa peristiwa pergantian Menteri Keuangan yang terjadi 

mempunyai makna yang signifikan bagi pasar sehingga menimbulkan 

perbedaan return dan abnormal return  yang signifikan. Investor memperoleh 

return dan abnormal return negatif signifikan disekitar peristiwa. 

Hanik (2005) meneliti tentang reaksi pasar modal terhadap pelantikan 

Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden 20 Oktober 2005. Meneliti 

saham LQ-45 dan jenis penelitiannya event study. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa AAR saham 30 perusahaan yang dijadikan sampel selama kejadian t-

10 sampai dengan t+10 menunjukkan bahwa perbandingan nilai rata-rata 

AAR diantara kedua peristiwa tersebut adalah lemah atau tidak signifikan, 

begitu juga untuk CAAR. Hasil pengujian AAR bahwa t-hitung (-0,057) 

kurang dari t-tabel(02,04) sehingga tidak signifikan, maka Ho diterima dan 

Ha ditolak. Peristiwa pelantikan kurang ditanggapi investor, para pemodal 

tidak bisa memperoleh abnormal return dengan adanya peristiwa tersebut. 
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B. Tinjauan Teori 

1.  Keputusan Investasi Pada Saham 

Keputusan investasi merupakan keputusan jangka panjang, 

sehingga keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan 

baik. Keputusan investasi berhubungan dengan resiko dan hasil. 

Semakin besar hasil yang diharapkan semakin besar pula resiko yang 

harus ditanggung. Resiko dan hasil yang diharapkan tersebut akan 

mempengaruhi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan diambil.  

Menurut Suad Husnan (2001:47-49) untuk melakukan investasi 

dalam sekuritas atau efek ada beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan, yaitu sekuritas apa yang akan dipilih, seberapa 

banyak investasi tersebut, dan kapan investasi tersebut akan 

dilakukan. 

Keputusan investasi yang sehat membutuhkan rangkaian 

kegiatan yang sistematis mulai dari mengidentifikasikan yang 

relevan untuk memprediksi trend suatu variable, sampai dengan 

menghitung ekspektasi, mengkalkulasi resiko dan seterusnya. Hal ini 

dilakukan sebelum memutuskan pilihan yang dianggap paling sesuai 

dengan sasaran yang diinginkan. 

2.  Faktor – Faktor Penentu Pengembalian Saham  

Return atau pengembalian saham adalah suatu tingkat 

pengembalian saham yang diharapkan atas investasi yang dilakukan. 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi harga saham atau return 
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saham, baik yang bersifat makro non ekonomi dan makro ekonomi 

serta mikro.  

Faktor makro non ekonomi terdiri dari beberapa variabel yaitu, 

inflasi, suku bunga, kurs valuta asing, tingkat pertumbuhan ekonomi, 

harga bahan bakar minyak di pasar internasional, dan indeks saham 

regional. Sedangkan faktor makro ekonomi terdiri dari peristiwa 

politik domestik, peristiwa sosial, peristiwa hukum, dan peristiwa 

politik internasional. Sementara itu, faktor mikro ekonomi 

diantaranya adalah laba per saham, dividen per saham, nilai buku per 

saham, debt equity ratio, dan rasio keuangan lainnya. 

3. Kebijakan Pemerintah  Dalam Bidang Ekonomi 

  Kebijakan ekonomi adalah beberapa peraturan atau 

batasan-batasan di bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam 

rumah tangga pemerintah memiliki fungsi penting dalam 

perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan 

distribusi. Pemerintah juga memiliki peran dan fungsi dalam 

perekonomian di Indonesia, yaitu melakukan intervensi langsung 

dan tidak langsung.  

  Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan untuk 

mengatasi atau menekan permasalahan yang ada. Untuk mengatasi 

berbagai masalah ekonomi yang dihadapi, pemerintah membuat 

berbagai kebijakan baik kebijakan ekonomi makro maupun mikro. 
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Berbagai kebijakan pemerintah menjadi solusi untuk mengatasi 

permasalahan ekonomi yang dihadapi pemerintah baik makro 

maupun mikro, sehingga tujuan pembangunan ekonomi nasional 

terutama dalam meningkatkan tingkat kemakmuran seluruh rakyat 

Indonesia tercapai. 

4. Efisiensi Pasar Modal 

  Pasar modal yang baik ialah pasar modal yang efisien. 

Terdapat banyak pendapat mengenai definisi pasar modal yang 

efisien. Menurut Weston dan Copland (1997) menyatakan efisiensi 

dalam pasar saham menunjukkan secara tidak langsung bahwa 

seluruh informasi relevan yang tersedia tentang saham langsung 

tercermin dalam harganya.  Husnan (1996) menyatakan pasar 

modal yang efisien adalah pasar modal yang harga sekuritas-

sekuritasnya mencerminkan semua informasi yang relevan. 

   

Ada tiga klasifikasi bentuk pasar yang efisien, yaitu efisiensi 

bentuk lemah (weak form) dimana semua informasi dimasa lalu akan 

tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang, efisiensi bentuk 

setengah kuat (semi strong) dimana harga pasar saham yang 

terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah 

dengan semua informasi yang dipublikasikan, dan yang terakhir 

adalah efisiensi bentuk kuat dimana harga pasar saham yang 

terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis dan semua 
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informasi yang dipublikasikan ditambah dengan informasi yang tidak 

dipublikasikan. 

5. Event Study 

Event study adalah suatu pengamatan mengenai pergerakan 

harga saham di pasar modal untuk mengetahui apakah ada abnormal 

return yang diperoleh pemegang saham akibat dari suatu peristiwa. 

Kritzman (2003 : 132), event study bertujuan mengukur hubungan 

antara suatu peristiwa yang mempengaruhi surat berharga dan 

pendapatan (return). Fama (1970), event study juga dapat digunakan 

untuk menguji hipotesis pasar efisien (efficient market hypothesis) 

pada bentuk setengah kuat (semi strong form). 

6. Informasi 

Informasi yang relevan dengan kondisi pasar modal merupakan 

sesuatu yang selalu di cari oleh para pelaku pasar modal dalam upaya  

melakukan pengambilan keputusan investasi. Namun tidak semua 

informasi merupakan informasi berharga, ada sebagian besar dari 

informasi yang ada adalah informasi yang tidak relevan dengan 

aktivitas pasar modal. Akibatnya para pelaku pasar modal harus 

secara tepat memilih informasi-informasi yang layak (relevan) 

dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan. 

Kecepatan reaksi harga saham terhadap suatu kejadian 

menggambarkan tingkat efisiensi suatu pasar. Semakin efisien suatu 

pasar, maka semakin cepat pula informasi tersebut terefleksikan 
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dalam harga saham.  

7. Return 

Menurut Jogiyanto (2000:351), para pelaku pasar modal 

akan mengevaluasi setiap pengumuman yang diterbitkan oleh 

emiten, sehingga hal tersebut akan menyebabkan beberapa 

perubahan pada transaksi perdagangan saham, misalnya adanya 

perubahan pada volume perdagangan saham, perubahan pada harga 

saham proporsi kepemilikan, dan lain-lain. Pendapatan investasi 

saham merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham, 

dimana jika untung disebut capital gain dan jika rugi disebut 

capital loss (Samsul, 2006:291). 

Berubahnya harga saham akan mempengaruhi return saham 

yaitu semakin tinggi harga saham berarti semakin meningkat return 

yang diperoleh investor. Salah satu tujuan investor berinvestasi 

adalah untuk mendapatkan  return. Tanpa adanya tingkat 

keuntungan yang dinikmati dari suatu investasi, tentunya investor 

tidak akan melakukan investasi. Jadi, semua investasi mempunyai 

tujuan utama mendapatkan return (Ang, 1997:202).  

 8. Abnormal Return 

Menurut Jogiyanto (2000:415), abnormal return atau 

excess return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya 

terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan return 

ekspektasi (return yang diharapkan oleh investor). Dengan 
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demikian return tidak normal (abnormal return) adalah selisih 

antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi. 

Efisiensi pasar dapat diuji dengan melihat return tidak 

normal (abnormal return) yang terjadi. Pasar dikatakan tidak 

efisien jika satu atau beberapa pelaku pasar dapat menikmati return 

tidak normal dalam jangka waktu yang cukup lama. Apabila terjadi 

abnormal return berarti ada reaksi investor atas adanya peristiwa 

tersebut.  

 

B. Kerangka Pikir Penelitian 

Maksud dari kerangka pikir yang penulis buat diatas adalah pada 

perisitiwa politik yaitu pergantian Menteri Keuangan menggunakan data yang 

diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia yaitu saham indeks LQ45 untuk 

dilakukan pengamatan pada 100 hari sebelum dan 100 hari setelah pergantian 

Menteri Keuangan serta penelitian yang akan di fokusikan pada 7 hari 

sebelum, pada saat, serta 7 hari setelah pergantian Menteri Keuangan untuk 

mengetahui apakah terdapat return dan abnormal return disekitar peristiwa. 

Berdasarkan return dan abnormal return akan diketahui ada reaksi 

atau tidak dari investor saham. Return dan abnormal return diukur 

menggunakan uji hipotesis yaitu menggunakan uji one sample test untuk 

mengetahui signifikansi dari hasil penelitian. Dari hasil analisis yang 

dilakukan akan diketahui terdapat perbedaan return dan abnormal return atau 

tidak disekitar peristiwa Pergantian Menteri Keuangan periode 20 Mei 2013.  
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Gambar 2.1 Bagan Reaksi Investor Terhadap Pergantian Menteri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis 

penelitian adalah respon investor saham yang masuk indeks LQ45 

menunjukkan terdapat perbedaan return dan abnormal return saham sebelum, 
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pada saat, dan setelah peristiwa pergantian Menteri Keuangan periode 20 Mei 

2013 dengan nol (0). 

 


