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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini, pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana 

yang efektif untuk ikut serta mempercepat pembangunan suatu negara, karena 

pasar modal merupakan pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat 

untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif sehingga mendapat banyak 

perhatian, baik dari kalangan investor, emiten, maupun pemerintah karena 

perannya yang sangat mendukung bagi perekonomian.  

Semakin berkembangnya pasar modal Indonesia, maka tuntutan 

masyarakat terhadap informasi akan semakin meningkat, karena informasi 

memegang peranan penting yang digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan. Informasi tersebut akan masuk ke dalam pasar modal dan kemudian 

membentuk harga sekuritas. Adanya informasi yang lengkap, relevan, akurat 

dan tepat waktu sangat dibutuhkan oleh investor untuk melakukan analisis di 

pasar modal dan melakukan pengambilan keputusan investasi secara rasional 

sehingga yang diperoleh sesuai dengan harapan yang diinginkan 

Para pemodal global biasanya melihat dahulu kondisi politik, ekonomi, 

dan sosial untuk menilai apakah suatu bursa efek cukup baik untuk digunakan 

sebagai lahan investasi di dalam lingkungan makro, semakin stabil keadaan 

politik suatu negara maka saham yang diminati oleh investor cukup banyak 
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sehingga harga saham bisa naik, sebaliknya apabila keadaan politik suatu 

negara tersebut kacau dan tidak stabil maka harga saham akan turun. 

Semakin stabil kondisi politik dan keamanan suatu negara serta 

perkembangan perekonomian yang  dinamis maka investor akan tertarik 

menanamkan modalnya termasuk membeli saham dan pada saatnya harga 

saham akan cenderung mengalami kenaikan. Sebaliknya apabila keadaan 

keamanan dan politik serta perekonomian tidak stabil, maka investor akan 

keluar dan akibatnya harga saham bisa mengalami penurunan (Sastian, 

Oka:2010). 

Kondisi ekonomi Indonesia sejak tahun 1997 sampai terjadinya peristiwa  

bom  yang mengunjang kondisi ekonomi dan politik Indonesia tahun 2002, 

2005  dan 2009, belumlah pulih benar. Kondisi ekonomi yang belum pulih 

tersebut semakin memperlemah kondisi ekonomi lima tahun setelah krisis 

moneter tahun 1997 dengan adanya peritiwa bom di Legian Bali pada tanggal 

12 Oktober 2002 sering disebut juga dengan Bom Bali I.   

Tiga tahun berikutnya ledakan bom Bali II pada tanggal 1 Oktober 2005. 

Empat tahun setelah peristiwa bom  Bali  II, kondisi ekonomi Indonesia mulai 

mengalami recovery,  kembali mendapat ujian berat dengan peristiwa dua bom 

berturut-turut  yang terjadi dalam waktu bersamaan yaitu bom di Hotel JW 

Marriott dan bom di Hotel  Ritz-Carlton  Jakarta pada tanggal 7 Juli 2009. 

Kedua peristiwa ini membawa dampak pada kondisi ekonomi yang ditunjukan 

adanya perubahan  negatif  dari indikator ekonomi Indonesia (Wijaya, 

Erik:2012) . 
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Indikator kondisi Ekonomi secara makro dapat dilihat dari Kurs Rp 

terhadap USD dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami 

penurunan sebelum dan sesudah peristiwa bom tersebut. Seperti yang terjadi 

pada Kamis, 14 Januari 2016 terjadi peledekan bom dan baku tembak di 

kawasan Sarinah, Jakarta. Dampak dari terror bom tersebut adalah 

melemahnya Indeks harga saham  dan nilai tukar rupiah. 

Kondisi tersebut memungkinkan investor mengurangi ataupun sama sekali 

tidak membeli saham di pasar modal. Mereka khawatir bahwa keuntungan 

yang akan mereka terima nanti justru akan berkurang atau justru tidak 

memperoleh keuntungan sama sekali (rugi). Hal ini dikarenakan adanya 

peristiwa politik yang mengancam stabilitas suatu Negara, seperti pemilihan 

umum, pergantian kepala  negara, ataupun berbagai kerusuhan politik, 

cenderung mendapat respon negatif dari para pelaku pasar. Perkembangan  

IHSG  dan volume perdagangan  pada saat dan sesudah peristiwa Bom Sarinah 

Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Sumber : finance.yahoo.com 

Gambar 1.1 Grafik IHSG Pada Saat dan Setelah  

Terjadinya Bom Sarinah, Jakarta 
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        Sumber : finance.yahoo.com 

Gambar 1.2 Grafik Volume Trading Sebelum dan Setelah Terjadinya  

Bom Sarinah, Jakarta 

 

Adanya perbedaan fluktuasi harga saham pada saat dan setelah peristiwa 

Bom Sarinah Jakarta menunjukkan adanya dampak peristiwa yang terjadi 

terhadap harga saham emiten. Begitu juga dengan perbedaan volume 

perdagangan pada saat dan sesudah peristiwa menjukkan adanya reaksi 

investor di pasar modal dengan adanya peristiwa. Perbedaan ini menujukkan 

adanya kandungan informasi dari peristiwa yang terjadi.  

Informasi yang terjadi sangat penting, karena informasi merupakan 

kebutuhan yang mendasar bagi para investor dalam pengambilan keputusan. 

Untuk memudahkan informasi mengenai indeks harga saham yang 

mencerminkan pergerakan harga saham, Bursa Efek Indonesia mengeluarkan 

11 jenis indeks harga saham sebagai salah satu pedoman bagi investor untuk 

berinvestasi di pasar modal. 

Indeks LQ 45 merupakan salah satu indeks dari 11 jenis indeks yang 

dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Indeks LQ 45 merupakan indeks 
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saham dari 45 jenis saham perusahaan yang tercatat dan diperdagangkan di 

Bursa Efek Indonesia yang mempunyai likuiditas dan kapitalisasi paling tinggi 

di antara saham-saham lainnya. Perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam 

indeks LQ 45 secara rutin di pantau perkembangannya dan dievaluasi atas 

pergerakan urutan saham-sahamnya untuk menjamin kewajaran pemilihan 

saham yang masuk ke dalam indeks LQ 45.  

Perusahaan yang masuk ke dalam indeks LQ 45 menjadi perusahaan utama 

yang banyak diminati oleh investor. Perusahaan LQ 45 merupakan kelompok 

perusahaan yang dapat menggambarkan pergerakan harga dan perdagangan 

saham secara aktif mempengaruhi keadaan pasar saham. Pengujian kandungan 

informasi terhadap aktivitas bursa efek ini dimaksudkan untuk melihat reaksi 

pasar pada saat peristiwa pergantian Menkeu yang dapat diukur dengan 

menggunakan abnormal return.  

Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari 

suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi, 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 abnormal return. Apabila 

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 akan 

memberikan abnormal return kepada pasar.  
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Reaksi pasar modal akibat suatu informasi juga dapat dilihat melalui 

parameter pergerakan aktivitas perdagangan di pasar (trading volume activity), 

jika investor menilai suatu peristiwa mengandung informasi maka peristiwa 

tersebut akan mengakibatkan keputusan perdagangan di atas keputusan 

perdagangan yang normal. 

Berdasarkan kondisi dan alasan tersebut, peneliti berupaya melakukan 

penelitian event study mengenai  “Reaksi Pasar Modal Terhadap Peristiwa 

Peledakan Bom Sarinah Jakarta (Studi Kasus Pada Saham LQ45 yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. Penelitian ini mencoba menguji 

kandungan informasi dari suatu  peristiwa  keamanan dan  politik terhadap 

aktivitas di pasar modal,  khususnya di Bursa Efek, atau dengan kata lain 

hendak mengamati reaksi pasar modal terhadap  event  berupa peristiwa 

keamanan dan politik berskala nasional. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan deskripsi yang telah diuraikan pada latar belakang, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

“Bagaimana reaksi pasar modal terhadap peristiwa bom Sarinah Jakarta, pada 

tanggal 14 Januari 2016 ?” 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka batasan 

masalah pada penelitian ini hanya membahas reaksi pasar dilihat dari  nilai 

abnormal return dan trading volume activity. Periode penelitian ini hanya 
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dibatasi dari tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016 

dengan periode yang di analisis adalah pada saat peristiwa, dan tujuh hari 

setelah peristiwa.  

 

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Untuk mengetahui terjadinya reaksi pasar modal ditinjau dari nilai 

abnormal return  dan  trading volume activity (TVA) yang diperoleh para 

investor sesudah peristiwa peledakan Bom Sarinah Jakarta. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :  

a. Bagi Pemerintah.  

Menyajikan suatu pemikiran terhadap pemerintah khususnya 

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan diambil yang mempunyai 

pengaruh positif terhadap indeks harga saham secara umum.  

b. Bagi Investor dan Calon Investor.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan ataupun 

pricing strategy kepada para investor dan calon investor dalam 

melakukan investasi di suatu negara tertentu sehingga investor dan 

calon investor akan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan 

investasi mereka. 
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c. Bagi Peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa digunakan sebagai 

referensi perluasan penelitian selanjutnya.  

 


