
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal merupakan tempat kegiatan perusahaan mencari dana

untuk  membiayai  kegiatan  usahanya.  Selain  itu,  pasar  modal  juga

merupakan suatu usaha penghimpunan dana masyarakat secara langsung

dengan cara menanamkan dana ke dalam perusahaan yang sehat dan baik

pengelolaannya.  Fungsi  utama  pasar  modal  adalah  sebagai  sarana

pembentukan  modal  dan  akumulasi  dana  bagi  pembiayaan  suatu

perusahaan / emiten.

Pasar modal merupakan salah satu sumber dana bagi pembiayaann

pembangunan nasional pada umumnya dan emiten pada khususnya di luar

sumber-sumber  yang  umum  dikenal,  seperti  tabungan  pemerintah,

tabungan  masyarakat,  kredit  perbankan  dan  bantuan  luar  negeri.

Sementara itu, bagi kalangan masyarakat yang memiliki kelebihan dana

dan berminat untuk melakukan investasi, hadirnya lembaga pasar modal di

Indonesia menambah deretan alternatif untuk menanamkan dananya.

Pasar modal sebagai salah satu instrumen ekonomi tidak lepas dari

berbagai  pengaruh  lingkungan  yang  mencakup  faktor  ekonomi,  yaitu

faktor  dalam  internal  dan  eksternal  perusahaan  dan  non-ekonomi,

misalnya faktor sosial, politik, dan yang mengganggu stabilitas nasional

suatu negara.
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Peristiwa  yang  mempengaruhi  pasar  modal  pada  prinsipnya

mengandung  suatu  informasi.  Kandungan  informasi  yang  diserap  oleh

pasar  akan  digunakan  oleh  para  investor  untuk  menentukan  keputusan

investasinya,  sehingga  investor  akan  berupaya  untuk  mendapatkan

informasi yang lengkap dan akurat.

Pada  pasar  modal  yang  efisien,  investor  tidak  dapat  hanya

mengandalkan analisis tekhnikal untuk mendapatkan keuntungan, namun

juga  harus  mampu  mengetahui  peristiwa-peristiwa  besar  maupun  kecil

yang mungkin nantinya akan berpengaruh langsung terhadap pasar modal.

Pasar yang efisien, investor dituntut untuk mengetahui peristiwa-peristiwa

ekonomi  maupun  non-ekonomi  yang  meliputi  peristiwa  politik,  sosial,

budaya,  dan  yang  dapat  mengganggu  stabilitas  nasional  negara  seperti

peristiwa  politik  di  Indonesia  pada  tahun  2014  atas  penolakan  seluruh

gugatan kubu calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta

Radjasa oleh Majelis Mahkamah Konstitusi terhadap hasil pemilu Presiden

tahun 2014.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mengalami koreksi

seiring  dengan  melemahnya  sejumlah  bursa  Asia  dan  terdepresiasinya

rupiah.  Sementara  putusan  final  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  terkait

gugatan  sengketa  pemilihan  presiden  (pilpres)  menambah  tekanan

terhadap pasar.

Pada  peristiwa  resmi  terpilihnya  Jokowi-Jusuf  Kalla  sebagai

pasangan  presiden  dan  wakil  presiden  2014-2019  tidak  serta-merta
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menjamin pasar  dalam keadaan aman dalam waktu  yang lama.  Hal  ini

dibuktikan  pada  akhir  perdagangan  pekan  lalu,  sehari  setelah

pengumuman  Mahkamah  Konstitusi,  indeks  harga  saham  gabungan

terpantau  mulai  melemah.  Peristiwa  pengumuman  sehari  Mahkamah

Konstitusi  menyebabkan  meningkatnya  harga  saham lapis  utama  (blue

chips)  atau  emiten-emiten  besar  yang  menyebabkan  beberapa  investor

mengalihkan  transaksinya  pada  saham  lapis  kedua.  Peristiwa  tersebut

menyebabkan bursa saham dalam negeri mengalami fluktuasi.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian  dengan  menggunakan  metode  event  study mengenai  kaitan

antara pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi 21 Agustus 2014 dengan

abnormal  return saham.  Penelitian  ini  mencoba  menguji  kandungan

informasi (information content) dari suatu peristiwa politik dalam negeri

terhadap aktivitas pasar modal, sehingga penelitian ini mengambil sebuah

judul: “Respon Pelaku Pasar Saham Indonesia Terhadap Hasil Keputusan

Mahkamah Konstitusi Tentang Gugatan Hasil Pemilihan Presiden 2014.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan

dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah:  “Bagaimana  respon  pelaku  pasar

saham Indonesia terhadap hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tentang

gugatan hasil pemilihan Presiden 2014?”
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C. Batasan Masalah

Batasan masalah berfungsi untuk membatasi objek masalah yang

diteliti  sehingga  tidak  meluas  serta  mempermudah  peneliti  dalam

menganalisis  permasalahan.  Adapun  pembatasan  masalahnya  yakni

menganalisa hubungan harga pasar saham yang digunakan adalah harga

saham harian penutupan dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia  pada  perusahaan  yang  terdaftar  pada  saham  LQ-45  mulai

tanggal 6 Agustus 2014 hingga 4 September 2014.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini  yaitu,

untuk  menganalisis  bagaimana  respon  pelaku  pasar  saham  Indonesia

terhadap  hasil  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  tentang  gugatan  hasil

pemilihan Presiden 2014.

2. Kegunaan Hasil Penelitian

Secara  praktis,  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  hasil

penelitian ini diharapkan berguna bagi:

a. Bagi Investor

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  wawasan  tentang

dampak peristiwa putusan Mahkamah Konstitusi terhadap return saham di

Indonesia.
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b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  referensi  dan

rujukan bagi penelitian berikutnya tentang event study putusan Mahkamah

Konstitusi.


