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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan pasar yang mempertemukan pihak yang 

menawarkan dan pihak yang memerlukan dana jangka menengah dan jangka 

panjang lebih dari satu tahun. Pasar modal akan mempertemukan unit ekonomi 

atau individu yang kelebihan dana (lender/investor) dan unit ekonomi yang 

memerlukan dana (borrower/emiten). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

pasar modal merupakan wahana penyediaan alternatif jangka menengah dan 

jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus sebagai media investasi bagi 

pemodal. 

Pasar modal tidak terlepas dari berbagai pengaruh lingkungan, terutama 

lingkungan ekonomi dan lingkungan politik. Meskipun tidak berkaitan secara 

langsung dengan dinamika yang terjadi di pasar modal, namun pengaruh 

lingkungan politik tidak dapat dipisahkan dari aktivitas bursa saham. Kondisi 

politik dan keamanan yang tidak stabil cenderung mengakibatkan penurunan 

kinerja ekonomi suatu negara. Pasar modal sebagai salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara tidak lepas dari berbagai 

pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar.  

Pengaruh dari luar ekonomi yang mungkin tidak terkait secara langsung 

dengan dinamika pasar modal, yaitu pengaruh dari lingkungan politik dan 

keamanan, dalam hal ini pengaruh tersebut tidak dapat dipisahkan dari aktivitas 
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lantai bursa atau pasar modal. Issu-issu tentang lingkungan hidup, peristiwa-

peristiwa politik kerap menjadi bumerang utama pemicu fluktuasi harga saham 

dan volume perdagangan (excess trading volume) saham di lantai bursa. 

Salah satu peristiwa terbaru yang terjadi di dunia ini adalah ancaman 

radiasi di sekitar Pembang kit Listrik Tenaga Nuklir Tokyo Jepang. Tingkat 

radiasi telah naik melebihi angka keamanan di sekitar perusahaan yang terkena 

dampak gempa 8,9 skala Richter. Perusahaan itu telah meminta pemerintah 

supaya mengumumkan situasi darurat. Keprihatinan terhadap kondisi darurat di 

Jepang diperkirakan akan mendominasi pergerakan saham. Indeks FTSE 100 

CNBC Asia naik 0,2 persen. Saham Jepang rebound dari penurunan tajam 

akibat kekhawatiran terhadap kebocoran radiasi dari pembangkit listrik tenaga 

nuklir yang terkena gempa. (inilah.com, Jakarta 24/3/2011) 

Bursa saham mengalami imbas tak lama setelah bencana beruntun 

gempa dan tsunami terjadi di Jepang 11 Maret 2011. Bencana terburuk yang 

dialami Jepang setelah PD II ini tentu memiliki dampak terhadap dunia 

investasi. Indeks Nikkei 225 langsung turun 1,7% pada hari yang sama saat 

gempa terjadi dan lebih parah lagi pada dua hari setelahnya 14 Maret dan 15 

Maret sebesar 6,2% dan 10,6%. Ini adalah kejatuhan bursa saham Jepang 

terburuk sejak 1987 yang diakibatkan oleh ketakutan akan bahaya nuklir. Sama 

halnya bursa global juga mengalami penurunan antara 0,2% dan 3,3% pada 

tanggal 15 Maret 2011. (PedomanNEWS,19/03/2011 ). 

Indeks saham yang dijadikan proksi di Jepang adalah indeks Nikkei 

225. Indeks ini dipilih karena selain perhitungan indeks ini sudah dilakukan 
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sejak tahun 1950. Indeks ini juga merupakan yang paling sering digunakan di 

Jepang sebagai patokan kinerja bursa sahamnya. Selain itu perusahaan yang 

tercatat di indeks Nikkei juga terdiri dari berbagai macam perusahaan yang 

memiliki daerah operasi di Indonesia diantaranya adalah Mitsubishi Corp. 

Honda Motor Ltd, Nikon Corp. 

Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada pekan depan diprediksi 

bergerak mixed terimbas kondisi bursa regional yang belum stabil karena krisis 

nuklir Jepang dan kondisi politik di Timur Tengah yang memengaruhi harga 

minyak mentah dunia. Kepala Riset PT Universal Broker Indonesia Satrio 

Utomo mengatakan IHSG pada pekan ini akan bergerak flat, dengan 

kecenderungan melemah. Menurut dia, sentimen negatif masih datang dari 

faktor global dan regional. Kondisi bursa regional karena krisis nuklir Jepang 

dan Timur tengah masih belum jelas, jadi ada kecenderungan IHSG ikut 

terkoreksi.  

Studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang 

informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman disebut event study. 

Jika pengumuman mengandung informasi yang relevan maka diharapkan pasar 

akan bereaksi yang ditunjukkan dengan adanya perubahan harga saham. Reaksi 

ini diukur dengan menggunakan return, sebagai nilai perubahan harga atau 

dengan mengunakan abnormal return. Suatu pengumuman yang mempunyai 

kandungan informasi yang relevan akan memberikan abnormal return kepada 

pasar. Sebaliknya pengumuman yang tidak memberikan kandungan informasi 

yang relevan tidak akan memberikan abnormal return.  
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Berdasarkan kondisi dan peristiwa tersebut penulis berupaya 

melakukan penelitian yang bersifat event study mengenai kaitan antara 

perubahan harga saham dan aktivitas volume perdagangan saham di Bursa 

Efek Jakarta dengan peristiwa kebocoran nuklir di jepang. Maka dari itu 

penulis tertarik untuk memilih judul “Reaksi Pasar Modal Indonesia 

Terhadap Peristiwa Kebocoran Nuklir di Jepang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka 

perumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Pasar Modal Indonesia bereaksi terhadap peristiwa kebocoran 

nuklir di Jepang di tunjukkan dengan adanya abnormal return? 

2. Apakah terdapat perbedaan rata-rata abnormal return saham sebelum dan 

setelah terjadinya kebocoran nuklir di Jepang? 

3. Apakah terdapat perbedaan aktivitas volume perdagangan sebelum dan 

setelah terjadinya kebocoran nuklir di Jepang? 
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C. Batasan Masalah  

Untuk dapat memecahkan masalah, dan agar pembahasan tidak keluar 

dari konteks permasalahan yang dibahas, maka dibuat batasan masalah yaitu: 

1. Harga saham harian 11 hari sebelum dan sesudah peristiwa kebocoran 

Nuklir di Jepang pada tanggal 11 maret 2011. 

2. Harga saham perusahaan yang tergabung dalam indeks IHSG. 

3. Penelitian berupa Studi peristiwa (event study) 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

    Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap peristiwa 

kebocoran nuklir di Jepang pengumuman yang ditunjukkan dengan 

signifikansi  abnormal return. 

b. Untuk mengetahui adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata 

abnormal return saham sebelum dan setelah terjadinya kebocoran 

nuklir di Jepang. 

c. Untuk mengetahui adanya perbedaan yang signifikan antara aktivitas 

volume perdagangan sebelum dan setelah terjadinya kebocoran nuklir 

di Jepang. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan 

informasi dalam pengambilan keputusan berinvestasi. 

b. Bagi Emiten 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

mengenai indeks harga saham yang tergabung dalam IHSG pada 

sebelum dan setelah peristiwa kebocoran nuklir di Jepang. 

c. Peneliti selanjutnya  

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan 

tambahan kepustakaan yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan 

atau referensi untuk pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


