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BAB II 

LANDASAN TEORI, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

 

2.1 Efficient Market Hypothesis (EMH) 

Konsep pasar efisien membahas bagaimana pasar merespon informasi dan 

mempengaruhi harga sekuritas. Pasar efisien adalah pasar yang mencerminkan 

semua informasi yang tersedia (Fama, 1970). Jogiyanto (2010) menyebutkan 

bahwa kondisi pasar yang efisien adalah jika pasar bereaksi dengan cepat untuk 

mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi 

yang tersedia. Ada tiga bentuk EMH (Bodie, Kane, Marcus, 2014 : 353), yaitu : 

“1. Efisien dalam bentuk lemah (weak form) 

 Pasar digolongkan bentuk lemah jika harga saham sepenuhnya mencerminkan 

semua informasi berdasarkan harga, volume penjualan, maupun laba masa 

lalu (historis).  

2. Efisien dalam bentuk setengah kuat (semi-strong form) 

Pasar digolongkan bentuk setengah kuat jika semua informasi publik yang 

tersedia tercermin dalam harga pasar. Informasi tersebut dapat berupa harga 

masa lalu, data fundamental perusahaan, prediksi laba, dan praktik akunting. 
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Jika investor mendapatkan informasi publik tersebut maka akan dicerminkan 

dalam harga pasar. 

3. Efisien dalam bentuk kuat (strong form) 

Pasar digolongkan bentuk kuat jika harga sepenuhnya mencerminkan seluruh 

informasi, baik data historis, informasi publik maupun informasi privat.” 

Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki efisiensi bentuk setengah kuat (Bertuah, 

2014). Pasar bentuk setengah kuat ditandai dengan adanya reaksi pasar ketika 

menerima informasi baru yang beredar. Hasil penelitian Ananto (2013) 

menyimpulkan bahwa dimana saat peristiwa penutupan sementara bursa saham 

New York Stock Exchange terdapat perubahan abnormal return yang signifikan 

pada saham LQ-45. Wardhani (2012) meneliti mengenai pengaruh pemilu 

Gubernur putaran II menemukan bahwa terdapat abnormal return positif pada 

beberapa hari setelah tanggal peristiwa, dan terdapat perbedaan antara rata-rata 

abnormal return saat setelah peristiwa namun tidak signifikan pada periode 

sebelum-saat dan periode sebelum-setelah peristiwa dan terdapat perbedaan 

signifikan rata-rata TVA pada periode sebelum-saat dan periode saat-setelah 

peristiwa namun tidak signifikan. Begitu pula dengan Trisnawati (2011) yang 

menguji peristiwa pemilihan presiden Republik Indonesia 2004 dan 2009 terhadap 

perubahan harga saham pada perusahaan LQ-45. Hasilnya adalah tidak terdapat 

rata-rata abnormal return pada peristiwa pemilihan presiden tahun 2004. Tetapi 

pada pemilihan presiden 2009 terdapat abnormal return negatif. Dari beberapa 

penelitian diatas, pasar dapat dikategorikan dalam bentuk setengah kuat karena 

pasar bereaksi terhadap informasi publik yang tersedia.  
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2.2 Signalling Theory 

Informasi merupakan unsur penting bagi investor karena informasi menyajikan 

keterangan, catatan, gambaran mengenai keadaan masa lalu, saat ini dan masa 

depan bagi kelangsungan perusahaan. Informasi yang lengkap, relevan, dan 

reliable sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai analisis untuk 

mengambil keputusan investasi. Informasi yang dihasilkan sebagai suatu 

pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan 

keputusan investasi (Jogiyanto, 2010). Jika pengumuman tersebut bernilai positif, 

maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima 

oleh pasar. Pada saat diumumkan, investor dan analis terlebih dahulu 

menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal good 

news atau bad news. Pada hakikatnya, signalling theory tidak selalu berasal dari 

corporate action saja. Signalling theory yang digunakan dalam penelitian ini lebih 

mengarah kepada sinyal yang ditangkap oleh investor mengenai berbagai 

informasi yang relevan yang masuk ke pasar modal. Sinyal tersebut dapat positif 

maupun negatif. Apabila positif maka investor akan tertarik untuk berinvestasi, 

dan begitu pula sebaliknya. 

 

2.3 Event Study 

Event study merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu 

peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman 

(Jogiyanto, 2010). Ball dan Brown (1968) serta Fama (1970) menggunakan 

metodologi event study seperti yang banyak digunakan pada saat ini. Sekitar dua 

dekade terakhir, event study digunakan untuk meneliti peristiwa di luar isu ekonomi. 

Seperti Chen dan Kim (2007) yang meneliti wabah avian flu dan wabah Severe 
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Acute Respiratory Syndrome (SARS) juga mempengaruhi reaksi pasar di negara-

negara Asia. Utama dan Hapsari (2012) meneliti mengenai reaksi pasar terhadap 

serangan bom teroris di Indonesia, serta Trisnawati (2011) yang meneliti 

mengenai pengaruh peristiwa politik (pemilihan presiden) terhadap perubahan 

volume perdagangan saham dan harga saham. 

Dalam melakukan event study MacKinlay (1997) menyatakan bahwa Ball dan 

Brown serta Fama, Fisher, Jensen dan Roll melakukan lima tahapan sebagai 

berikut: (1) mendefinisikan tanggal pasar menerima berita; (2) memperkirakan 

imbal hasil jika berita ini tidak ada; (3) mengukur perbedaan antara imbal hasil 

yang terobservasi dengan imbal hasil jika berita ini tidak ada, atau mengukur 

abnormal return; (4) menghitung kumulatif abnormal return, dan 

mengagregatkan kumulatif abnormal return tersebut antar sektor atau perusahaan; 

(5) menguji imbal hasil agregat secara statistik untuk menentukan apakah 

abnormal return tersebut signifikan atau tidak. 

 

Pada event study,  periode pengamatan dibagi menjadi dua, yaitu periode estimasi 

dan periode kejadian. Periode estimasi adalah periode sebelum peristiwa 

sedangkan periode kejadian adalah periode disekitar terjadinya event yang akan 

diteliti. 
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2.3.1 Alasan Melakukan Event Study 

Menurut Jogiyanto (2010:4) terdapat beberapa alasan melakukan event study, 

diantaranya adalah : 

“1. Studi peristiwa digunakan untuk menganalisis pengaruh dari suatu peristiwa 

terhadap nilai perusahaan. Dibandingkan dengan laba akuntansi, harga saham 

dipandang lebih mencerminkan kinerja sesungguhnya dari perusahaan.  

2. Studi peristiwa digunakan karena mengukur langsung pengaruh peristiwa 

terhadap harga saham perusahaan pada saat terjadinya peristiwa karena harga 

saham tersedia pada saat peristiwanya terjadi. 

3. Kemudahan mendapatkan data untuk melakukan studi peristiwa. Data yang 

digunakan hanya tanggal peristiwa dan harga-harga saham perusahaan 

bersangkutan dan indeks pasar (untuk mengukur return pasar).” 

 

2.3.2 Jenis Event Study 

Penelitian event study digolongkan ke dalam empat kategori (Jogiyanto, 2010 : 7), 

yaitu : 

“1. Kandungan Informasi 

Event study digunakan untuk menguji kandungan informasi (information content) 

dari suatu peristiwa. Jika suatu peristiwa atau informasi mengandung informasi, 

maka akan direspon oleh pasar yang ditunjukkan oleh adanya abnormal return. 

2. Efisiensi Pasar  

Pengujian pasar efisien adalah lanjutan dari pengujian kandungan informasi. Jika 

pengujian kandungan informasi hanya menguji abnormal return sebagai reaksi 

pasar, pengujian pasar efisien meneruskan dengan menguji kecepatan reaksi pasar 



13 
 

tersebut. Pasar disebut efisien secara informasi jika suatu peristiwa atau informasi 

direspon dengan penuh dan cepat oleh pasar. 

3. Evaluasi Model  

Evaluasi model adalah penelitian yang mengevaluasi model mana yang paling 

sesuai untuk kondisi yang tertentu. 

4. Penjelasan Metrik  

Penelitian kategori penjelasan metrik mencoba menjelaskan penyebab reaksi pasar 

secara lebih lanjut.” 

 

2.3.3 Asumsi Event study 

Menurut McWilliams dan Siegel (1997) dalam Jogiyanto (2010 : 13) metode 

event study didasarkan pada tiga asumsi dasar, yaitu: 

“1. Asumsi Efisiensi Pasar 

Pasar efisien dapat terjadi karena peristiwa-peristiwa sebagai berikut: 

a)  Investor adalah penerima harga (price taker), yang berarti bahwa sebagai 

pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat memengaruhi harga dari 

suatu sekuritas.  

b) Informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang 

bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. 

c) Informasi dihasilkan secara acak (random) dan tiap-tiap pengumuman 

informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Investor tidak dapat 

memprediksi kapan emiten akan mengumumkan informasi yang baru. 

d)  Investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, 

sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya mencerminkan 

informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Pasar dapat 
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dikatakan efisien jika waktu penyesuaian harga ekuilibrium baru dilakukan 

dengan cepat. Jenis informasi yang mungkin cukup lama untuk dievaluasi 

oleh pasar adalah merger atau akuisisi. 

2. Asumsi Peristiwa-peristiwa Tidak Diantisipasi 

Untuk menguji reaksi pasar terhadap suatu peristiwa, perlu diasumsikan bahwa 

peristiwa tersebut belum dan tidak diantisipasi sebelumnya, sehingga reaksi pasar 

benar-benar hasil dari peristiwa tersebut. Jika peristiwa sudah diantisipasi, maka 

reaksi pasar sudah terjadi sebelumnya bukan pada saat diumumkan. 

3. Asumsi Tidak Ada Efek-efek Pengganggu 

Asumsi ini adalah reaksi pasar yang terjadi diakibatkan karena peristiwa yang 

diteliti bukan karena peristiwa lainnya yang terjadi. Jika ada peristiwa-peristiwa 

lain yang terjadi bersamaan dengan peristiwa yang diteliti, maka reaksi dari pasar 

dicurigai mungkin karena peristiwa tersebut. Agar yakin bahwa reaksi pasar 

disebabkan oleh peristiwa yang diteliti, maka peristiwa-peristiwa lainnya tidak 

boleh ada dan terjadi di sepanjang event window. Peristiwa-peristiwa lainnya ini 

disebut dengan peristiwa-peristiwa pengganggu (confounding events). Peristiwa 

pengganggu ini dapat memberikan efek pengganggu (confounding effect).” 

 

2.4 Pasar Modal 

 

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995, pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan 

yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan 

publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi 

yang berkaitan dengan efek. Pasar modal dapat didefinisikan pula sebagai pasar 

untuk berbagi instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang dapat 
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diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang 

diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. 

 

2.5 Return Saham 

 

Investor selalu mengharapkan adanya return atau keuntungan dari setiap kegiatan 

investasi. Return dapat berupa return realisasi yang telah terjadi atau return 

ekspektasi yang diharapkan akan terjadi pada masa mendatang. Selisih antara 

return realisasi dan return ekspektasi adalah abnormal return. 

Salah satu karakteristik saham adalah terdapat potensi capital gain atau capital 

loss. Capital gain atau capital loss merupakan keuntungan atau kerugian yang 

diperoleh investor dari selisih harga beli dan harga jual saham. Jika harga 

investasi saat ini lebih tinggi dari harga investasi periode lalu, hal ini menandakan 

terjadi capital gain, apabila yang terjadi sebaliknya maka terjadi capital loss 

(Jogiyanto, 2009). 

2.5.1 Return Realisasi  

Return realisasi (actual return) merupakan return yang telah terjadi. Return 

realisasi merupakan return yang terjadi pada waktu ke-t yang merupakan selisih 

harga saat ini terhadap harga sebelumnya. Return realisasi dihitung berdasarkan 

data historis. Return realisasi digunakan sebagai salah satu pengukuran kinerja di 

perusahaan. Return realisasi tergantung pada rate yang telah diprediksi 

berdasarkan nilai intrinsik (Bodie, Kane Marcus, 2014 : 623).   
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2.5.2 Return Ekspektasi  

Expected return adalah return yang diharapkan akan diperoleh investor di masa 

mendatang (Jogiyanto, 2009). Return ekpektasi sifatnya adalah belum terjadi dan 

harus diestimasi. Return ekspektasi dapat dihitung dengan menggunakan tiga 

model estimasi, yaitu mean-adjusted model, market model, dan market adjusted 

model (Brown dan Warner, 1985). 

1.  Mean-adjusted Model 

Mean-adjusted model menganggap bahwa return ekspektasi bernilai konstan yang 

sama dengan rata-rata return realisasi sebelumnya selama estimation period. 

Periode estimasi umumnya merupakan periode sebelum periode peristiwa. Event 

period disebut juga dengan periode pengamatan atau event window (Jogiyanto, 

2009). 

2. Market Model 

Perhitungan return ekspektasi dengan model pasar dilakukan dengan dua tahap, 

yaitu pertama dengan membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data 

realisasi selama periode estimasi, dan menggunakan model ekspektasi ini untuk 

mengestimasi return ekspektasi di periode jendela. Market model adalah alat yang 

fleksibel karena dapat digeneralisasi sebagai tolak ukur return (Bodie, Kane 

Marcus, 2014 : 360). 

3. Market-adjusted Model 

Model disesuaikan pasar menganggap bahwa penduga yang terbaik untuk 

mengestimasi return adalah dengan menggunakan return indeks pasar pada saat 

tersebut. Dengan menggunakan model ini, maka tidak perlu menggunakan periode 
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estimasi untuk membentuk model estimasi karena return sekuritas yang diestimasi 

sama dengan indeks pasar (Jogiyanto, 2009). 

 

2.5.3 Abnormal Return  

Event study menganalisis abnormal return dari sekuritas yang mungkin terjadi di 

sekitar pengumuman suatu peristiwa. Abnormal return atau excess return adalah 

kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. 

Abnormal return yaitu return yang diperoleh investor yang tidak sesuai dengan 

ekspektasi (Jogiyanto, 2010). Adanya perbedaan antara actual return dengan 

expected return akan menyebabkan munculnya abnormal return yang diperoleh 

investor, baik abnormal return positif (jika actual return lebih besar dari expected 

return) maupun abnormal return negatif (jika actual return lebih kecil dari 

expected return). 

 

2.6 Trading Volume Activity  

Aktivitas volume perdagangan merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan 

untuk melihat reaksi pasar modal terhadap informasi yang masuk kedalam pasar. 

Pada pasar yang belum efisien atau efisien dalam bentuk lemah, fluktuasi harga 

tidak dengan segera dapat mencerminkan informasi yang ada. Fungsi dari trading 

volume activity merupakan suatu 7 variasi dari event study. Perbedaan keduanya 

adalah pada parameter yang digunakan untuk mengukur reaksi pasar terhadap 

suatu event (Suryawijaya dan Setiawan, 1998). Trading volume activity 

merupakan perbandingan antara jumlah saham perusahaan yang diperdagangkan 
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dalam suatu periode tertentu dengan seluruh jumlah perusahaan yang listing pada 

kurun waktu yang sama. 

 

2.7 Bid-Ask Spread 

Tingkat likuiditas perdagangan mempengaruhi biaya transaksi yang terjadi. Biaya 

transaksi memiliki dampak terhadap strategi dan keputusan trading. Jika biaya 

transaksi rendah maka volume perdagangan akan meningkat, begitu pula jika 

biaya transaksi tinggi maka strategi buy-and-hold akan dilakukan oleh investor 

(Neal et. al., 1999). Bid-ask spread dapat digunakan untuk menghitung biaya 

transaksi. Bid-ask spread merupakan selisih antara harga jual terendah dan harga 

beli tertinggi pada akhir perdagangan.  

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian mengenai peristiwa non ekonomi yang pernah dilakukan dan 

dihubungkan dengan reaksi pasar modal, diantaranya adalah : 

Utama dan Hapsari (2012) melakukan investigasi apakah reaksi pasar modal 

Indonesia terhadap berita peristiwa peledakan bom di Indonesia dipengaruhi oleh 

jenis industri (industri pariwisata atau industri lainnya) dan proporsi kepemilikan 

saham asing dengan menggunakan peristiwa peledakan bom dari tahun 2000 

hingga 2006. Hasilnya adalah secara umum pasar modal Indonesia bereaksi 

negarif terhadap serangan bom teroris. Reaksi pasar akan lebih negatif untuk jenis 

industri pariwisata dan reaksi tersebut tidak tergantung pada proporsi kepemilikan 

asing di Indonesia. 
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Meidawati dan Harimawan (2004) menguji reaksi pasar modal terhadap peristiwa 

politik pemilihan umum (pemilu) dengan menggunakan data 42 perusahaan yang 

masuk dalam LQ-45. Hasil penelitiannya adalah peristiwa pemilu mempengaruhi 

volume perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa pemilu legislatif tetapi 

tidak mempengaruhi tingkat keuntungan saham. 

Foerster dan Schmitz (1997) menemukan bahwa siklus pemilihan presiden 

mempengaruhi return saham di Amerika Serikat, dimana tingkat return saham 

terendah dalam siklus tersebut berada pada tahun ke-2, seiring dengan 

diadakannya pemilihan presiden. 

Primastono (2006) meneliti pengaruh pengumuman Kabinet Gotong Royong dan 

Kabinet Indonesia Bersatu terhadap keputusan investor dalam melakukan 

transaksi di pasar modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumuman 

Kabinet Gotong Royong memiliki abnormal return positif dua hari sebelum 

peristiwa dan memiliki abnormal return negatif tiga hari sebelum pengumuman 

Kabinet Indonesia Bersatu.  Namun, tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal 

return yang signifikan antara sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman 

Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Indonesia Bersatu. Serta tidak terdapat rata-

rata aktivitas volume perdagangan antara sebelum dan sesudah peristiwa 

pengumuman Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Indonesia Bersatu. 

 

Suryawijaya dan Setiawan (1998) dengan menggunakan latar belakang kejadian 

27 Juli 1996 tehadap 37 saham perusahaan terdaftar di BEJ. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya abnormal return yang signifikan pada dua hari pengamatan 
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dan terdapat perbedaan yang signifikan pada dua hari pengamatan dan terdapat 

perbedaan yang signifikan rata-rata sebelum dan sesudah peristiwa. 

 

Trisnawati (2011) menguji peristiwa pemilihan presiden Republik Indonesia 2004 

dan 2009 terhadap perubahan harga saham pada perusahaan LQ-45. Hasilnya 

adalah tidak terdapat rata-rata abnormal return pada peristiwa pemilihan presiden 

tahun 2004. Tetapi pada pemilihan presiden 2009 terdapat abnormal return 

negatif. 

 

Wong dan McAleer (2009) menguji dampak siklus pemilihan Presiden di 

Amerika Serikat dari Januari 1965 hingga Desember 2003 terhadap harga saham. 

Hasilnya adalah  bahwa siklus pemilihan Presiden berdampak terhadap pasar di 

Amerika Serikat dan keputusan investasi. Investor tidak hanya menggunakan 

analisis fundamental tetapi juga menggunakan analisis teknikal atau strategi lain 

berdasarkan situasi ekonomi dan anomali keuangan. 

Chien, Mayer, dan Wang (2014) menguji bagaimana reaksi Wall Street terhadap 

pemilihan Presiden sebagai ukuran prediksi kinerja ekonomi di masa depan. Data 

yang digunakan adalah harga pasar dan data ekonomi dari tahun 1900 hingga 

2008. Hasilnya adalah pasca pemilihan, pergerakan pasar lebih akurat dalam 

memprediksi Gross Domestic Product (GDP) untuk masa pendatang tetapi tidak 

untuk tingkat pengangguran di masa mendatang. 

  

Wardhani (2012) meneliti reaksi pasar terhadap pemilihan Gubernur DKI Jakarta 

Putaran II 2012 dengan menggunakan sampel Indeks Kompas 100 di Bursa Efek 

Indonesia. Hasil penelitian adalah terdapat abnormal return positif pada beberapa 
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hari setelah tanggal peristiwa, dan terdapat perbedaan antara rata-rata abnormal 

return saat setelah peristiwa namun tidak signifikan pada periode sebelum-saat 

dan periode sebelum-setelah peristiwa. Serta terdapat perbedaan signifikan rata-

rata TVA pada periode sebelum-saat dan periode saat-setelah peristiwa namun 

tidak signifikan. 

Janiantari dan Badera (2014) meneliti dampak pengumuman pemecahan saham 

terhadap perbedaan bid-ask spread dan abnormal return. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara bid-ask spread dan 

abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman pemecahan saham. 

 

2.9 Rerangka Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan review literatur yang telah dikemukakan 

di atas, maka penelitian ini adalah studi diluar peristiwa ekonomi yang 

dihubungkan dengan reaksi pasar di Indonesia. Peristiwa non ekonomi dapat 

mempengaruhi terjadinya reaksi pasar modal berupa abnormal return, aktivitas 

volume perdagangan serta biaya transaksi.  

Berikut rerangka penelitian dalam penelitian ini : 

 

 

 

 

 

                                                Uji beda 

 

EVENT 

Sebelum 

Event 

Setelah 

Event 
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Ada tiga peristiwa yang akan dilihat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :  

Gambar 3 Periode Pengamatan 1 (Pengumuman Pencalonan Jokowi sebagai 

Presiden RI) 

         

Event Period  

 

 

7 Mar                                       14 Mar                        21 Mar  

2014              2014          2014 

Peristiwa ini dipilih karena pada beberapa pekan sebelum pengumuman 

pencalonan Jokowi, nama Jokowi sempat disebut-sebut akan mencalonkan 

menjadi Presiden. Namun, belum ada keputusan dari ketua partai yang 

mengusung Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta yaitu ketua Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan (PDI-P). Rakyat sangat menanti siapa kira-kira yang akan 

menjadi bakal calon Presiden RI ketujuh ini sehingga menurut penulis peristiwa 

ini sangat tepat. Pasar pun langsung bereaksi terhadap peristiwa ini, yang ditandai 

dengan menguatnya nilai IHSG dan nilai tukar rupiah.  

 

Gambar 4 Periode Pengamatan 2 (Penetapan Jokowi sebagai Presiden RI 

oleh Mahkamah Konstitusi) 

         

Event Period  

 

 

14 Agt                                      21 Agt                         28 Agt  

2014              2014          2014 

t-5 t+5 t0 

t0 t-5 
t+5 
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Pada saat pengumuman hasil pemilu yang dibacakan oleh ketua komisi pemilihan 

umum (KPU) yang menyatakan bahwa Jokowi memenangkan hasil pemilihan 

Presiden, rival bapak Jokowi yaitu bapak Prabowo langsung menyatakan sikap 

bahwa menolak hasil tersebut dan menggugat hasil pemilihan umum ke 

Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui proses penyidikan, Mahkamah Konstitusi 

menyatakan bahwa menolak gugatan bapak Prabowo dan menetapkan Jokowi 

sebagai Presiden ketujuh Republik Indonesia.  

 

Gambar 5 Periode Pengamatan 3 (Pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI) 

         

Event Period  

 

 

13 Okt                                      20 Okt                           27 Okt  

2014                2014           2014 

Setelah melalui berbagai gejolak politik yang terjadi, maka rakyat merayakan 

pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI. Peristiwa ini dipilih karena pada event 

tersebut Jokowi telah dilantik dan mengucap sumpah janji sebagai Presiden RI 

dan akan menjadi pemimpin rakyat Indonesia selama lima tahun ke depan.  

 

2.10 Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai isu non ekonomi 

yang mempengaruhi reaksi pasar modal. Reaksi pasar yang diteliti oleh penulis 

sebagai berikut : 

t0 t-5 t+5 
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1. Pada saat terjadi pengumuman, pasar bereaksi dengan kenaikan atau 

penurunan harga saham sehingga akan mengakibatkan abnormal return, baik 

abnormal return positif maupun abnormal return negatif. Dengan adanya 

abnormal return maka dapat dikatakan bahwa investor bereaksi terhadap 

informasi baru tersebut. Trisnawati (2011) menemukan bahwa terdapat 

abnormal return pada saat pemilu Presiden tahun 2004 dan 2009. Dengan 

demikian hipotesis yang diajukan : 

H1a : Terdapat perbedaan cumulative abnormal return sebelum dan sesudah 

peristiwa pengumuman pencalonan Jokowi sebagai Presiden RI. 

H1b : Terdapat perbedaan cumulative abnormal return sebelum dan sesudah 

peristiwa penetapan Jokowi sebagai Presiden RI oleh MK. 

H1c : Terdapat perbedaan cumulative abnormal return sebelum dan sesudah 

peristiwa pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI. 

 

2. Aktivitas volume perdagangan merupakan suatu instrumen yang dapat 

digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap informasi yang masuk 

kedalam pasar. Pada pasar yang belum efisien atau efisien dalam bentuk 

lemah, fluktuasi harga tidak dengan segera dapat mencerminkan informasi 

yang ada. Aktivitas jual atau beli yang dilakukan oleh investor akan 

mempengaruhi harga saham. Wardhani (2012) menemukan bahwa terdapat 

perbedaan signifikan rata-rata aktivitas volume perdagangan pada periode 

sebelum dan saat peristiwa. 

Dengan demikian hipotesis yang diajukan :  
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H2a : Terdapat perbedaan rata-rata aktivitas volume perdagangan saham 

sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman pencalonan Jokowi sebagai 

Presiden RI. 

H2b : Terdapat perbedaan rata-rata aktivitas volume perdagangan saham 

sebelum dan sesudah peristiwa penetapan Jokowi sebagai Presiden RI oleh 

MK. 

H2c : Terdapat perbedaan rata-rata aktivitas volume perdagangan saham pada 

periode sebelum dan sesudah peristiwa pelantikan Jokowi sebagai Presiden 

RI. 

3. Biaya transaksi (bid-ask spread) mempengaruhi likuiditas volume 

perdagangan saham karena semakin rendah  tingkat bid-ask spread maka 

semakin tinggi volume perdagangan (Neal et. al, 1999). Tingkat spread 

dipengaruhi oleh jumlah perdagangan dan jumlah saham saat perdagangan 

(McInish dan Wood, 1992). 

Dengan demikian hipotesis yang diajukan : 

H3a : Terdapat perbedaan rata-rata bid-ask spread sebelum dan sesudah 

peristiwa pengumuman pencalonan Jokowi sebagai Presiden RI. 

H3b : Terdapat perbedaan rata-rata bid-ask spread sebelum dan sesudah 

peristiwa penetapan Jokowi sebagai Presiden RI oleh MK. 

H3c : Terdapat perbedaan rata-rata bid-ask spread pada periode sebelum dan 

sesudah peristiwa pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI. 

 

 

 


