
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hasil Penelitian Tedahulu

Penelitian  mengenai  pasar  modal  akibat  adanya  suatu  peristiwa

non-ekonomi telah banyak dilakukan, antara lain penelitian yang dilakukan

Wardani  (2004)  melakukan  penelitian  mengenai  reaksi  Pasar  Modal

Indonesia terhadap pemilu 5 April 2004 pada saham LQ-45. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa ada perubahan harga dan volume perdagangan yang

signifikan sebelum dan sesudah peristiwa, namun rata-rata abnormal return

pada periode tersebut tidak berbeda signifikan.

Zaqi  (2006)  meneliti  mengenai  Reaksi  Pasar  Modal  Indonesia

terhadap peristiwa ekonomi dan sosial-politik dalam  negeri terhadap pasar

saham LQ45 di BEJ periode 1999-2003. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa  tidak  berbedanya  rata-rata  abnormal  return antara  sebelum  dan

setelah  terjadinya  peristiwa  dikarenakan  pelaku  pasar  modal  telah

memperoleh  informasi  dan  melakukan  antisipasi  sebelum  peristiwa

dipublikasikan.

 Penelitian lain oleh Ananto (2014) meneliti  mengenai pengaruh

pemilu  legislatif  terhadap  abnormal  return dan  trading  volume  activity

saham di Jakarta Islamic Index pada Pemilu Legislatif 09 April 2014. Hasil

penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  perubahan  harga  dan  volume

perdagangan  yang  signifikan  sebelum  dan  sesudah  peristiwa.  Namun

average trading volume activity menunjukkan hasil average trading volume

activity mengalami kenaikan yang signifikan.
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Hasil  dari  beberapa  penelitian  tersebut,  dapat  dinyatakan  bahwa

pasar  modal  Indonesia  semakin  sensitif  dan  bereaksi  terhadap peristiwa-

peristiwa  non-ekonomi,  yang  ditunjukkan  dengan  adanya  perbedaan

signifikan  pada  harga,  abnormal  return maupun  trading  volume  activity

saham disekitar tanggal peristiwa.

B.Tinjauan Teori

1. Keputusan Investasi di Pasar Saham

Menurut  Jogiyanto  (2000;5)  investasi  didefinisikan  sebagai

penundaan  konsumsi  sekarang  untuk  digunakan  didalam  produksi

yang efisien selama periode waktu yang tertentu. Investasi langsung

dilakukan  dengan  membeli  langsung  aktiva  keuangan  dari  suatu

perusahaan baik melalui perantara atau dengan cara lain. Sebaliknya

investasi  tidak  langsung  dilakukan  dengan  membeli  saham  dari

perusahaan  investasi  yang  mempunyai  portofolio  aktiva-aktiva

keuangan dari perusahaan-perusahaan lain.

Salah  satu  jenis  investasi  adalah  saham.  Saham  adalah  tanda

penyertaan  atau  kepemilikan  seseorang  atau  badan  dalam  suatu

perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas

yang menerangkan bahwa pemilik  kertas adalah pemilik  perusahaan

yang  menerbitkan  surat  berharga  tersebut.  Porsi  kepemilikan

ditentukan  oleh  seberapa  besar  penyertaan  yang  ditanamkan  di

perusahaan tersebut (Darmadji dan Fakhruddin, 2006)
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2. Faktor-faktor Penentu Harga Saham

Pada  buku  Jogiyanto  (2000;355)  macam-macam  pengumuman

yang dapat mempengaruhi harga sekuritas adalah pengumuman yang

berhubungan  dengan  laba  (Earning-Related  Announcements).  (a)

laporan tahunan awal, (b) laporan tahunan detail, (c) laporan interim

awal, (d) laporan interim detail, (e) laporan perubahan metode-metode

akuntansi, (f) laporan auditor, (g) lainnya. 

Selanjutnya  yaitu  pengumuman-pengumuman  peramalan  oleh

pejabat perusahaan (Forecast Announcements by Company Officials).

(a) peramalan laba sebelum akhir tahun fiskal, (b) estimasi laba setelah

akhir  tahun  fiskal,  (c)  peramalan  penjualan,  (d)  lainnya.  Kemudian

pengumuman-pengumuman  dividen  (Dividend  Announcements).  (a)

distribusi kas, (b) distribusi saham, (c) lainnya..

Informasi terakhir untuk hal yang mempengaruhi harga sekuritas

yaitu  pengumuman-pengumuman  yang  berhubungan  dengan

pendanaan  (Financial  Announcements).  (a)  pengumuman  yang

berhubungan  dengan  ekuitas,  (b)  pengumuman  yang  berhubungan

hutang,  (c)  pengumuman  sekuritas  hibrid,  (d)  sewa-guna,  (e)

persetujuan  standby  credit,  (f)  pelemparan  saham  kedua,  (g)

pemecahan  saham,  (h)  pembelian  kembali  saham,  (i)  pengumuman

joint venture, (j) lainnya.

3. Arti Penting Informasi dan Bentuk Efisiensi Pasar Modal
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Bagaimana  suatu  pasar  bereaksi  terhadap  suatu  informasi  untuk

mencapai harga keseimbangan yang baru merupakan hal yang penting.

Jika  pasar  bereaksi  dengan  cepat  dan  akurat  untuk  mencapai  harga

keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi  yang

tersedia,  maka  kondisi  pasar  seperti  ini  disebut  pasar  efisien.  Jadi

dengan  demikian  ada  hubungan  antara  teori  pasar  modal  yang

menjelaskan tentang keadaan ekuilibrium dengan konsep market yang

efisien  yang  mencoba  menjelaskan  bagaimana  pasar  memproses

informasi untuk menuju keposisi ekulibrium baru. Efisiensi pasar ini

disebut  dengan  efisiensi  pasar  secara  informasi  (informationally

efficient  market)  yaitu  bagaimana pasar  bereaksi  terhadap informasi

yang tersedia (Jogiyanto;2000;352).

4. Pengujian Efisiensi Semi Kuat

Studi  peristiwa  menganalisis  return  tidak  normal  (abnormal

return) dari sekuritas yang mungkin terjadi d pasar pengumuman dari

satu  peristiwa.  Return  adalah  hasil  yang  diperoleh  sari  investasi,

sedangkan  abnormal return atau  excess return merupakan kelebihan

dari return yang sesungguhnya terjadu terhadap return normal. Return

normal  merupakan  return  ekspektasi  (return  yang  di  harapkan  oleh

investor).  Dengan  demikian  return  tidak  normal  (abnormal  return)

adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return

ekspektasi (Jogiyanto;2000;416)
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Brown  dan  Warner  (1985)  dalam  Jogiyanto  (2000;416)

mengestimasi return ekspektasi menggunakan model sebagai berikut :

a) Mean-adjusted Model

Model  disesuaikan  rata-rata  (mean-adjusted  model)  ini

menganggap bahwa return ekspektasi bernilai konstan yang sama

dengan  rata-rata  return  realisasi  sebelumnya  selama  periode

estimasi  (estimation  period).  Tidak  ada  patokan  untuk  lamanya

periode  estimasi.  Periode  estimasi  (estimation  period)  umumnya

merupakan  periode  sebelum  peristiwa.  Periode  peristiwa  (event

period)  disebut  juga  dengan  periode  pengamatan  atau  jendela

peristiwa (event window).

Periode  jendela  sebagai  periode  pengamatan  merupakan

periode yang akan dihitung nilai abnormal return-nya. Umumnya

periode  jendela  juga  melibatkan  hari  sebelum tanggal  peristiwa

untuk  mengetahui  apakah  terjadi  kebocoran  informasi,  yaitu

apakah pasar sudah mendengar informasinya sebelum informasi itu

sendiri diumumkan.

b) Market Model

Perhitungan return ekspektasi dengan model pasar (market

model)  ini  dilakukan  dengan  dua  tahap,  yaitu  (1)  membentuk

model  ekspektasi  dengan  menggunakan  data  realisasi  selama



6

periode  estimasi  dan  (2)  menggunakan  model  ekspektasi  untuk

mengestimasi return ekspektasi di periode jendela.

c) Market-adjusted Model

Model  disesuaikan  pasar  (market-adjusted  model)

menganggap  bahwa  penduga  yang  terbaik  untuk  mengestimasi

return suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat tersebut.

Apabila menggunakan model ini, maka tidak perlu menggunakan

periode estimasi untuk membentuk model estimasi, karena return

sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks pasar.

Studi  peristiwa  (event  study)  merupakan  studi  yang

mempelajari  reaksi  pasar  terhadap  suatu  peristiwa  (event)  yang

informasinya  dipublikasikan  sebagai  suatu  pengumuman.  Event

study  dapat  digunakan  untuk  menguji  kandungan  informasi

(information  content)  dari  suatu  pengumuman  dan  dapat  juga

digunakan  untuk  menguji  efisiensi  pasar  bentuk  setengah  kuat.

Jogiyanto(2000;392).

Menurut  Jogiyanto  (2000;392)  pengujian  kandungan

informas  dan  pengujian  efisiensi  pasar  bentuk  setengah  kuat

merupakan  dua  pengujian  yang  berbeda.  Pengujian  kandungan

informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi suatu pengumuman.

Jika  pengumuman mengandung  informasi  (information  content),
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maka  diharapkan  pasar  akan  bereaksi  pada  waktu  pengumuman

tersebut diterima oleh pasar.

Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga

dari  sekuritas  bersangkutan.  Reaksi  ini  dapat  diukur  dengan

menggunakan  return  sebagai  nilai  perubahan  harga  atau  dengan

menggunakan  abnormal return.  Jika digunakan  abnormal return,

maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang mempunyai

kandungan  informasi  akan  memberikan  abnormal  return  kepada

pasar.  Sebaliknya  yang  tidak  mengandung  informasi  tidak

memberikan abnormal return kepada pasar.

Pengujian kandungan informasi hanya menguji reaksi dari

pasar,  tetapi  tidak  menguji  seberapa  cepat  pasar  itu  bereaksi.

Apabila  menggunakan  abnormal  return,  maka  dapat  dikatakan

bahwa suatu pengumuman yang mempunyai kandungan informasi

akan memberikan abnormal return kepada pasar. Sebaliknya yang

tidak mengandung informasi  tidak memberikan  abonrmal return

kepada pasar. Jogiyanto (2000;393).

Pasar  dikatakan  efisien  setengah  kuat  jika  harga-harga

sekuritas  secara  penuh  mencerminkan  (fully  reflect)  semua

informasi yang dipublikasikan (all publicly available information)

termasuk  informasi  yang  berada  di  laporan-laporan  keuangan

perusahaan  emiten.  Informasi  yang  dipublikasikan  dapat  berupa
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informasi yang dipublikasikan yang hanya memperngaruhi harga

sekuritas  dari  perusahaan  yang  mempublikasikan  informasi

tersebut.  Informasi  yang  dipublikasikan  merupakan  informasi

dalam bentuk pengumuman oleh perusahaan emiten. Informasi ini

umumnya  berhubungan  dengan  peristiwa  yang  terjadi  di

perusahaan emiten (coporate event). Jogiyanto (2000;354).

Informasi yang dipublikasikan yang memperngaruhi harga-

harga  sekuritas  sejumlah  perusahaan.  Informasi  yang

dipublikasikan  ini  dapat  berupa  peraturan  pemerintah  atau

peraturan  peraturan  dari  regulator  yang  hanya  berdampak  pada

harga-harga  sekuritas  perusahaan yang terkena  regulasi  tersebut.

Jogiyanto (2000;354).  Informasi  yang  dipublikasikan  yang

mempengaruhi  harga-harga  sekuritas  semua  perusahaan  yang

terdaftar  di  pasar  saham.  Informasi  ini  dapat  berupa  peraturan

pemerintah atau peraturan dari regulator yang berdampak ke semua

emiten (Jogiyanto;2000;354).

C. Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka teoritis adalah jaringan asosiasi yang disusun, dijelaskan,

dan dielaborasi  secara  logis  antar  variabel  yang dianggap relevan pada

situasi masalah dan diidentifikasi melalui proses wawancara, pengamatan,

survei dan literatur. 
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Pada kerangka  pikir  dibawah ini  jika  digunakan  abnormal  return

maka  dapat  dikatakan  bahwa  suatu  pengumuman  yang  mengandung

informasi  akan  memberikan  respon,  maksudnya  adalah  pasar  akan

bereaksi  pada  waktu  pengumuman tersebut  diterima  oleh  pasar.  Reaksi

pasar  ditunjukkan  dengan  adanya  perubahan  harga  dari  sekuritas

bersangkutan. (Jogiyanto;2000;392-393). Sebaliknya jika pasar tidak ada

abnormal return yang berarti  bahwa tidak adanya perubahan harga dari

sekuritas  yang  bersangkutan.  Berikut  adalah  kerangka  pikir  dari  pokok

permasalahan  dalam  peristiwa  politik  putusan  Mahkamah  Konstitusi

tentang gugatan hasil  pemilihan presiden tahun 2014 dapat dilihat  pada

gambar 2.1.

Tidak Ya

Tidak Ya
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Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Berdasar  pada  gambar  diatas  adalah  pada  peristiwa  putusan

Mahkamah  Konstitusi  memiliki  kandungan  informasi  yang  berarti  pasar

memberikan respon positif atau negatif pada waktu pengumuman tersebut

diterima  oleh  pasar.  Kemudian  pasar  tersebut  mengalami  kenaikan

abnormal  return yang  diartikan  bahwa  pasar  memberikan  respon  positif

terhadap peristiwa keputusan Mahkamah Konstitusi tentang gugatan hasil

pemilihan presiden 2014. 

D. Hipotesis

Berdasarkan  perumusan  masalah  dan  tinjauan  teoritis,  maka

hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H01 : Tidak ada  respon positif yang signifikan antara hasil keputusan

Mahkamah Konstitusi dengan harga saham.

H02 :  Ada  respon  positif  yang  signifikan  antara  hasil  keputusan

Mahkamah Konstitusi dengan harga saham.


