
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah yang cukup sulit bagi 

setiap negara untuk jangka waktu yang panjang sekaligus menjadi indikasi 

suatu keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan adalah pertumbuhan yang ditopang oleh investasi, hal ini 

dianggap dapat meningkatkan produktivitas yang akan mendorong 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pemikiran dalam 

manajemen keuangan memiliki kecenderungan bahwa kebutuhan dana lebih 

diprioritaskan kepada mekanisme pasar, yaitu pasar modal.  

Pasar modal merupakan wahana untuk melakukan perdagangan saham 

dan instrumen finansial lainnya. Pasar saham berfungsi memfasilitasi antara 

pihak yang membutuhkan pendanaan (perusahaan) dan pihak yang memiliki 

dana (investor). Perusahaan bisa memperoleh dana dengan melepas 

sebagian sahamnya ke publik, sedangkan investor memperoleh sarana 

investasi berupa saham perusahaan. Pasar saham merupakan unsur penting 

yang dibutuhkan dalam aktivitas investor dipasar modal, dengan adanya 

informasi yang relevan investor dapat memiliki gambaran tentang risiko dan 

expected return dari suatu sekuritas dalam menentukan keputusan sekaligus 

strategi investasi untuk memperoleh tingkat pegembalian yang maksimal (I 

Gede dkk, 2015). 
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Informasi merupakan unsur penting untuk investor didalam aktivitas 

pasar modal, dengan adanya informasi yang relevan para investor dapat 

mempunyai gambaran dan dapat menilai prospek kinerja emiten tentang 

expect return dari suatu sekuritas atas dana yang akan dan telah 

diinvestasikan untuk menentukan keputusan dan juga dapat menyusun 

strategi investasi yang baik agar mendapatkan pengembalian yang 

maksimal. Peristiwa yang terjadi baik di lingkungan ekonomi ataupun non 

ekonomi tetap memiliki unsur yang mengandung informasi mengenai pasar 

modal. 

Pasar modal saat ini lebih sensitif terhadap suatu perubahan-

perubahan yang terjadi di dunia. Fluktuasi harga saham dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, seperti kinerja makro ekonomi, kekuatan pasar, dan faktor-

faktor lainnya yang ada. Kondisi makro ekonomi yang secara tidak langsung 

mempengaruhi harga saham yaitu tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan 

kondisi politik di dalam negeri. Setiap peristiwa yang terjadi yang berskala 

nasional akan terkait langsung dengan permasalahan ekonomi dan bisnis, 

namun tidak menutup kemungkinan peristiwa berskala internasional juga 

akan terkait dengan permasalahan ekonomi yang ada, seperti peristiwa 

International Monetary Fund (IMF).   

International Monetary Fund (IMF) merupakan organisasi dunia yang 

bertugas mengatur sistem keuangan Internasional dan menyediakan 

pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkannya. IMF didirikan 

pertama kali pada 27 September 1945 sebagai bagian dari usaha untuk 

memperbaiki kerusakan ekonomi internasional akibat perang dunia II. 
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Tujuan IMF adalah untuk meningkatkan kerjasama moneter internasional, 

mengembangkan ekspansi dan pertumbuhan yang seimbang dalam 

perdagangan nasional, dan meningkatkan stabilitas kurs negara anggota. 

Pada bulan Oktober 2015, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah IMF-WB 

Annual Meetings 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 12-14 Oktober 

2018 lalu di Bali. Adanya pertemuan IMF tersebut juga berpengaruh 

terhadap kondisi pasar saham di Indonesia.  

Event study merupakan suatu studi yang mempelajari tentang reaksi 

pasar terhadap suatu peristiwa atau sebuah informasi yang dipublikasikan. 

Studi peristiwa (event study) disebut juga dengan nama analisis residual 

(residual analysis) atau pengujian indeks kinerja tak normal (abnormal 

performance index test) atau pengujian reaksi pasar (market reaction test) 

(Jogiyanto, 2010). Studi peristiwa dilakukan untuk menguji reaksi pasar 

terhadap suatu peristiwa politik masih tergolong relatif sedikit. Indikasi 

adanya penelitian event study yang mengambil kaitan antara perubahan 

harga saham dengan berbagai peristiwa atau infromasi yang tidak tekait 

langsung dengan aktivitas ekonomi menunjukkan makin terintegritasnya 

peran suatu pasar modal dalam kehidupan masyarakat (Zaqi,2006). 

Jogiyanto (2010:9) Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya sebuah 

perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. Reaksi tersebut dapat 

diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau 

dengan menggunakan abnormal return. Abnormal return terjadi karena 

adanya informasi baru atau suatu peristiwa baru yang mengubah nilai 

perusahaan dan dreaksi oleh investor dalam bentuk kenaikan atau 
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penurunan harga pasar. Jika suatu pengumuman mengandung informasi, 

maka pasar akan menerima abnormal return, dan sebaliknya apabila suatu 

peristiwa tidak mengandung informasi maka pasar tidak akan menerima 

abnormal return. 

Selain mengamati abnormal return, reaksi pasar juga bisa diamati 

melalui aktivitas volume perdagangan saham yang dilihat dari nilai volume 

perdagangan saham (trading volume activity). Para investor dapat 

melakukan sebuah pengamatan tentang informasi volume perdagangan 

dikaitkan dengan harga suatu saham. Saham dengan volume perdagangan 

yang tinggi akan menghasilkan return saham yang tinggi. 

Pasar modal dapat berekasi positif dan juga negatif terhadap suatu 

peristiwa politik yang terjadi. Reaksi positif pasar modal terhadap peristiwa 

politik pernah dibuktikan oleh Rahayu (2007) yaitu meneliti tentang reaksi 

pasar modal terhadap peristiwa reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu pada 

tahun 2005 dan membuktikan bahwa pasar saat itu bereaksi positif terhadap 

peristiwa, ditunjukkan dengan munculnya average abnormal return yang 

positif dan signifikan di sekitar tanggal pengumuman reshuffle kabinet. 

Penelitian Wardhani (2013) yang meneliti tentang peristiwa pemilihan 

Gubernur DKI Jakarta putaran II 2012 dan hasilnya menunjukkan bahwa 

pada beberapa hari disekitar tanggal peristiwa itu terjadi, terdapat abnormal 

return yang bernilai positif dan signifikan. 

Reaksi pasar modal terhadap peristiwa politik juga terlihat pada 

fluktuasi aktivitas volume perdagangan saham. Meidawati dan Harimawan  
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(2004) yang melakukan event study pada peristiwa politik Pemilu Legislatif 

tahun 2004 serta Sari (2015) yang meneliti reaksi pasar modal terhadap 

pengumuman Kabinet Kerja Jokowi, membuktikan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan pada nilai rata-rata volume perdaganagn saham 

pada periode sebelumnya dan sesudah peristiwa politik tersebut. 

Sebaliknya, reaksi pasar modal yang tidak adnya perbedaan signifikan pada 

nilai rata-rata volume perdagangan saham pada periode sebelum dan setelah 

terjadinya peristiwa dibuktikan oleh Wardani (2013) yang meneliti 

peristiwa pemilu Gubernur DKI Jakarta putaran II 2012.  

Penelitian ini akan mengindentifikasi hasil-hasil penelitian terdahulu 

yang  belum konsisten terikait peristiwa politik terhdap abnormal return  

dan trading volume activity, yang ditunjukkan dengan adanya reaksi pasar 

positif maupun negatif. Reaksi positif pasar modal terhadap abnormal 

return ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2007), dan 

Wardhani (2012). Reaksi negatif pasar modal terhadap abnormal return 

ditunjukkan pada penelitian Suryawijaya dan Setiawan (1998). 

Tabel 1.1. Data Volume Perdagangan Saham LQ45 Bulan Maret sampai 

Oktober 2018 

Bulan Volume 

Maret 2018 6,592,133,074 

April 2018 5,664,390,172 

Mei 2018 5,875,047,767 

Juni 2018 5,533,205,739 

Juli 2018 3,988,646,810 

Agustus 2018 5,059,691,570 

September 2018 3,890,823,962 

Sumber: www.duniainvestasi.com  

 Fenomena yang terjadi pada peristiwa pertemuan International 

Monetary Fund (IMF) 2018 di Bali menghasilkan banyak keuntungan untuk 
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Indonesia terutama di bidang ekonomi yang membuat pasar saham di 

Indonesia ikut merasakan dampaknya. Berdasarkan latar belakang masalah 

tersebut penulis mengambil judul “Reaksi Pasar Saham Indonesia Terhadap 

Peristiwa Pertemuan International Monetary Fund (IMF) Oktober 2018 di 

Bali (Event Study Pada Saham LQ 45 yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia)”. 

 

B. Rumusan Masalah    

1. Apakah terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah 

pertemuan International Monetary Fund ? 

2. Apakah terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan 

sesudah pertemuan International Monetary Fund ?  

 

C. Batasan Penelitian 

Penelitian ini agar tidak melebar jauh dari pokok permasalahan dan 

tetap fokus ke tujuan penelitian, maka peneliti membatasi batasan masalah 

pada reaksi saham LQ 45 pada bulan Oktober 2018 sebelum terjadinya 

peristiwa (t-7) hingga lima hari sesudah terjadinya peristiwa (t+7) 

International Monetary Fund (IMF) dengan menggunakan uji beda.  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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a. Untuk mengetahui perbedaan abnormal return saham LQ45 antara 

sebelum dan sesudah adanya peristiwa pertemuan International 

Monetary Fund (IMF). 

b. Untuk mengetahui perbedaan trading volume activity saham LQ45 

antara sebelum dan sesudah adanya peristiwa pertemuan 

International Monetary Fund (IMF). 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi emiten 

Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi 

perusahaan untuk menentukan arah kebijakan yang akan diambil 

kedepan. 

b. Bagi investor  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai dampak peristiwa peristiwa International Monetary Fund 

(IMF) terhadap abnormal return perusahaan dan sebagai salah satu 

pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan investasi 

saham. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya yang sejenis. 

 


