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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan informasi tentang keadaan setiap variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga pada nantinya akan mendapatkan 

informasi secara menyeluruh tentang objek penelitian kali ini.  

Pada tabel pertama akan menunjukan ringkasan informasi mengenai return 

selama periode pengamatan sebagai berikut : 

Tabel 4.1  

Statistik Diskriptif Return 

Day Date Mean Min Max Std. Dev N 

-7 31/10/2016 -0,0048  -0,3977  0,0519  0,0625  45 

-6 01/11/2016 0,0096  -0,0818  0,6154  0,0960  45 

-5 02/11/2016 -0,0101  -0,0465  0,0488  0,0173  45 

-4 03/11/2016 -0,0322  -0,4309  0,0231  0,0635  45 

-3 04/11/2016 0,0289  -0,0167  0,7643  0,1135  45 

-2 07/11/2016 -0,0023  -0,4008  0,0795  0,0641  45 

-1 08/11/2016 0,0282  -0,0370  0,6824  0,1015  45 

0 09/11/2016 -0,0107  -0,0385  0,0255  0,0139  45 

1 10/11/2016 0,0143  -0,0435  0,0927  0,0239  45 

2 11/11/2016 -0,0022  -0,1064  1,7246  0,2658  45 

3 14/11/2016 -0,0444  -0,6626  0,0351  0,0973  45 

4 15/11/2016 -0,0228  -0,1053  0,0228  0,0301  45 

5 16/11/2016 0,0332  -0,0199  0,1118  0,0329  45 

6 17/11/2016 -0,0020  -0,0484  0,0422  0,0226  45 

7 18/11/2016 -0,0085  -0,0671  0,0242  0,0179  45 

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah 2017. 

Dari tabel 4.1 dapat dilihat nilai Mean, Min, Max dari return perusahaan 

selama 15 (lima belas) hari pengamatan. Nilai terendah pada 7 hari pengamatan 

sebelum pengumuman sebesar -0,4309, terjadi pada H -4 (3 November 2016). 
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Sedangkan nilai tertinggi pada periode pengamatan yang sama sebesar 0,7643, 

terjadi pada H -3 (4 November 2016). Sedangkan rata – rata return pada periode 

yang sama sebesar 0,0025. Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa 

penurunan terbesar, terjadi pada 3 November 2016, sebesar -43,09%. Sedangkan 

kenaikan terbesar terjadi ada 4 November 2016, dengan presentase sebesar 

76,43%. Dan rata – rata return yanng didapatkan investor sebelum pengumuman 

kemenangan sebesar 0,25% . 

Sedangkan pada saat 7 hari setelah pengamatan, didapatkan hasil nilai 

terendah sebesar -0,6626, terjadi pada H +3 (14 November 2016). Sedangkan nilai 

tertinggi pada periode yang sama sebesar 1,7246, terjadi pada H +2 (11 November 

2016). Dan rata – rata return pada periode yang sama sebesar -0,0046. Hal ini 

menunjukan bahwa penurunan terbesar yang terjadi setelah pengumuman sebesar, 

-66,26% yang terjadi pada 14 November. Sedangkan kenaikan terbesar pada 

periode yang sama, terjadi pada 11 November 2016 dengan presentase sebesar  

172,46%. Dan rata – rata return yang didapat para investor mengalami kerugian 

sebesar 0,46%.  

Pada saat hari pengumuman yaitu 9 November 2016, nilai terendah 

sebesar -0,0385. Sedangkan nilai tertinggi sebesar 0,0255, dan rata – rata return 

yang didapat sebesar -0,0107. Jadi pada saat hari pengumuman kemenangan 

Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, tanggal 9 November 2016. 

Terjadi nilai penurunan return tertinggi yaitu -3,85%, kenaikan  tertinggi sebesar 

2,55%, dan rata – rata penurunan return sebesar -1,07%. 
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Sedangkan bila dilihat secara keseluurhan hari pengamatan yaitu 31 

Oktober 2016 hingga 18 November 2016. Maka didapati bahwa penurunan return 

terbesar terjadi pada 14 November 2016, sebesar -66,26%. Sedangkan kenaikan 

terbesar terjadi pada 13 November 2016, sebesar 172,46%. Dan rata- rata 

penerimaan return, terjadi penurunan sebesar -0,17%. 

Pada tabel kedua ini akan menunjukan informasi menganai return market 

selama periode pengamatan sebagai berikut :  

Tabel 4.2  

Statistik Diskriptif Return Market 

Day Date Price R. Market Mean Min Max Std. Dev N 

-7 31/10/2016    5.422,54  0,0023  

0,0016  -0,0141  0,0157  0,0091  7  

-6 01/11/2016    5.416,01  -0,0012  

-5 02/11/2016    5.405,46  -0,0019  

-4 03/11/2016    5.329,50  -0,0141  

-3 04/11/2016    5.362,66  0,0062  

-2 07/11/2016    5.386,21  0,0044  

-1 08/11/2016    5.470,68  0,0157  

0 09/11/2016    5.414,32  -0,0103    

1 10/11/2016    5.450,31  0,0066  

-0,0064  -0,0401  0,0211  0,0199  7  

2 11/11/2016    5.231,97  -0,0401  

3 14/11/2016    5.115,74  -0,0222  

4 15/11/2016    5.078,50  -0,0073  

5 16/11/2016    5.185,46  0,0211  

6 17/11/2016    5.193,02  0,0015  

7 18/11/2016    5.170,11  -0,0044  

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah 2017. 

Berdasarkan informasi yang tertera pada tabel 4.2. Dapat diketahui bahwa 

selama periode 15 (lima belas) hari pengamatan, pada 7 (Tujuh) hari pengamatan 

sebelum pengumuman didapatkan nilai penurunan return market tertinggi pada H 

-4 (3 November 2016) sebesar -0,0141 (-1,41%). Pada periode yang sama nilai 

return market tertinggi didapatkan pada H -1 (8 November 2016) dengan nilai 



31 
 

0,0157 (1,57%). Sedangkan rata – rata return market pada pengamatan yang sama 

sebesar 0,0016 (0,16%). 

Sedangkan pada pengamatan 7 setelah pengumuman kemenangan, nilai 

terendah terjadi pada H +2 (11 November 2016) sebesar -0,0401 (-4,01%). Nilai 

tertinggi pada periode pengamatan yang sama sebesar 0,0211 (2,11%), terjadi 

pada H +5 (16 November 2016). Dan rata – rata return market selama periode 

pengamatan yang sama mengalami penurunan sebesar -0,0064 (-0,64%). 

Sedangkan pada hari pengumuman 9 November 2016, return market mengalami 

penurunan sebesar -0,0103 (-1,03%).  

Pada tabel kedua ini akan menunjukan informasi menganai abnormal 

return market selama periode pengamatan sebagai berikut : 

Tabel 4.3  

Statistik Diskriptif Abnormal Return  

Day Date Mean Min Max Std. Dev 

-7 31/10/2016 -0,0071  -0,4000  0,0496  0,0625 

-6 01/11/2016 0,0108  -0,0806  0,6166  0,0960 

-5 02/11/2016 -0,0081  -0,0446  0,0507  0,0173 

-4 03/11/2016 -0,0181  -0,4168  0,0371  0,0635 

-3 04/11/2016 0,0227  -0,0229  0,7581  0,1135 

-2 07/11/2016 -0,0066  -0,4052  0,0752  0,0641 

-1 08/11/2016 0,0125  -0,0527  0,6667  0,1015 

0 09/11/2016 -0,0004  -0,0282  0,0358  0,0139 

1 10/11/2016 0,0076  -0,0501  0,0861  0,0239 

2 11/11/2016 0,0378  -0,0664  1,7646  0,2658 

3 14/11/2016 -0,0222  -0,6404  0,0574  0,0973 

4 15/11/2016 -0,0155  -0,0980  0,0301  0,0301 

5 16/11/2016 0,0121  -0,0409  0,0907  0,0329 

6 17/11/2016 -0,0034  -0,0498  0,0408  0,0226 

7 18/11/2016 -0,0041  -0,0627  0,0286  0,0179 

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah 2017. 
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Berdasar tabel 4.3 dapat dilihat nilai mean, maximum, dan minimum dari 

abnormal return saham 7 (tujuh) hari sebelum, hingga 7 (Tujuh) hari setelah 

pengumuman kemenangan Donald Trump. Nilai terendah pada pengamatan 7 hari 

sebelum pengumuman adalah -0,4168, pada H -4 (3 November 2016). Dan nilai 

tertinggi pada pengamatan 7 hari sebelum pengumuman adalah 0,7581, terjadi 

pada H -3 (4 November 2016). Dengan rata – rata abnormal return 7 hari sebelum 

pengumuman sebesar 0,0009. Hal ini menunjukan bahwa nilai penurunan terbesar 

terjadi pada 3 November 2016 sebesar -41,7%. Kenaikan tertinggi terjadi pada 

tanggal 4 November 2016 sebesar 75,8%. Sedangkan rata – rata abnormal return 

yang didapatkan investor dalam waktu pengamatan 7 hari sebelum pengumuman 

kemenangan Donald Trump sebesar 0,09%. 

Pada periode pengamatan 7  hari setelah pengumuman kemenangan, 

didapatkan nilai terendah sebesar -0,6404 terjadi pada H +3 (14 November 2016). 

Sedangkan nilai tertinggi sebesar 1,7646 terjadi pada H +2 (13 November 2016). 

Dan nilai rata – rata abnormal return sebesar 0,0018. Pada periode pengamatan 7 

hari setelah pengumuman didapatkan hasil bahwa, penurunan terbesar terjadi pada 

tanggal 14 November 2016 yaitu sebesar -64%. Kenaikan tertinggi terjadi pada 13 

November 2016 sebesar 176,5%, dan rata – rata abnormal return yang didapatkan 

investor sebesar 0,2%. Sedangkan pada saat hari pengumuman kemenangan 

Donald Trump, yaitu 9 November 2016. Didapatkan nilai terendah sebesar -2,8%, 

nilai tertinggi sebesar 3,6%, dan para investor mendapatkan penurunan rata – rata 

abnormal return sebesar -0,04%. 
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4.2. Hasil Analisis Data 

Pada penelitian kali ini analisis dengan metode event study. Perhitungan 

yang dilakukan pada penelitian kali ini adalah return, return market, abnormal 

return, dan rata – rata abnormal return. Dibawah ini merupakan grafik rata – rata 

abnormal return (RARit) , saham perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ-

45, IHSG, dan DJI  pada periode 31 Oktober 2016 – 18  November 2016. 

Grafik 4.1 

Kondisi Rata – Rata Abnormal Return (LQ-45), IHSG, dan DJI 

 Sumber : Data Sekunder Yang Diolah 2017. 

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa kenaikan RAR tertinggi 

terjadi pada H -3 sebelum pengumuman kemenangan Donald Trump yaitu pada 

tanggal 4 November 2016 sebesar 0,0046 (0,46%), hal ini mengindikasikan 

bahwa pasar masih optimis menjelang pilpres AS. Sedangkan penurunan RAR 

terbesar terjadi pada, H +3 yaitu pada tanggal 14 November 2016 sebesar -0,0156 

(-1,56%) hal ini mengindikasikan bahwa para investor yang mempunyai saham 
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pada indeks LQ-45 mengalami kerugian paska hari pengumuman hasil pilpres AS. 

Berdasarkan grafik diatas juga dapat dilihat bahwa pada H -1 sebelum dan H +1 

setelah, peristiwa pengumuman mengalami kenaikan RAR. Kenaikan pada H -1 

dan H +1, sebelum dan pasca pengumuman ini bisa saja dikarenakan 

pengumuman pilpres AS, 9 November 2016.  Dikarenakan informasi yang berada 

di H -1 sampai H +1 merupakan informasi yang  sangat sensitif terhadap isu 

pilpres AS 9 November 2016. Namun pada saat hari pengumuman H 0 , 

mengalami penurunan sebesar -0,0121 (-1,21%) hal ini menunjukan bahwa pasar 

merespond negatif atas pengumuman kemenangan Donald Trump sebagai 

Presiden Amerika Serikat pada tanggal 9 November 2016. Hal ini bisa saja, 

karena tidak sesuai prediksi sebelumnya, ataupun ketakutan pada kebijakan yang 

akan ditetapkan Donald Trump kedepannya. Namun hal ni perlu dibuktikan 

kembali dengan melakukan pengujian hipotesis. 

pada grafik 4.1 juga dapat dilihat pergerakan return market (IHSG) selama 

periode pengamatan 31 November 2016 – 18 November 2016. Hal ini bisa 

digunakan untuk melihat respon pasar saham di Indonesia secara keseluruhan, 

apakah ada pengaruh disekitar tanggal pengumuman pilpres AS 9 November 

2016. Didapatkan hasil kenaikan tertinggi return market terjadi pada, H +5 yaitu 

16 November 2016 sebesar 0,0138 (1,38%), hal ini terjadi bisa saja dikarenakan 

informasi selain hasil pilpres AS karena jarak waktu yang cukup lama yaitu 5 hari 

setelah pengumuman. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada H +2 yaitu 11 

November 2016 sebesar -0,0335 (-3,35%), pada H -2 hampir seluruh investor 

yang mempunyai saham di kelompok IHSG mengalami kerugian. Hal ini bisa saja 
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dikarenakan informasi yang berkaitan dengan jelang pilpres AS, dari hasil 

prediksi dan survey yang ada sebelum pilpres AS 9 November 2016. Sedangkan 

pada saat pengumuman kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika 

Serikat, pada 9 November 2016. Rupanya mengalami penurunan dari hari 

sebelumnya sebesar -0,0054 (-0,54%) hal ini sudah dapat dipastikan bahwa 

seluruh investor dan para pelaku di pasar modal Indonesia, mengalami efek kejut 

terhadap informasi hasil pengumuman pilpres AS. Hasil yang didapatkan tidak 

sesuai dengan prediksi selama ini, pasar mulai panik dengan hasil yang 

didapatkan. Jadi pada H 0 informasi tentang, pengumuman kemenanangan Donald 

Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, sangat berpengaruh pada kegiatan pasar 

modal di Indonesia. 

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh tentang hasil pilpres AS yang 

memenangkan Donald Trump, 8 November 2016 (waktu setempat) di negara 

Amerika Serikat sendiri dapat dilihat dari return market Dow Jones Industrial 

Average (DJI). Indeks Dow Jones sendiri merupakan indeks saham tertua di AS, 

yang digunakan untuk mengukur performa industri di pasar saham AS. Terdiri 

dari 30 saham perusahan yang telah go public secara global. Berdasarkan hasil 

return market DJI yang telah di gambarkan pada grafik 4.1. Dapat dianalisis 

bahwa pada H -7 hingga H -2 mempunyai hasil yang negatif namun masih tetap 

setabil dan mengarah pada hasil positif. Hal ini bisa saja dikarenakan isu atau 

berita jelang pilpres AS 8 November 2016 (waktu setempat). Karena pada hari – 

hari sebelum pilpres AS banyak sekali berita tentang dua kanidat calon Presiden 

Amerika Serikat. Penurunan terbesar terjadi pada 8 November 2016, yaitu saat 
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pilpres AS dilakukan karena pada saat penutupan bursa sebesar 0,0168 (1,68%). 

Hasil pilpres AS masih belum sepenuhnya selesai pada perhitungan secara cepat 

(quick qount) , masih ada beberapa negara bagian yang masih melakukan 

perbitungan. Namun hasil sementara menunjukan bahwa  Donald Trump 

memimpin perolehan sementara perhitungan cepat pilpres AS, 8 November 2016 

(waktu setempat). Sedangkan kenaikan tertinggi terjadi pada H -1 sebelum pilpres 

AS yaitu 7 November 2016 sebesar 0,0184 (1,84%), hal ini bisa saja dikarenakan 

para masyarakat AS telah menentukan kanidat pilihan mereka, begitu pula swing 

voter yang diperebutkan dua kanidat. Hal ini menjadikan predisiksi menjelang 

pilpres, semakin akurat dan pasar saham menjadi optimis dengan hasil pilpres 

esok hari. Walaupun pada H +1 mengalami kenaikan, namun tidak terlalu tinggi 

yaitu 0,0100 (1%) hal ini menunjukan bahwa pasar saham di AS merasa optimis 

atas terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat selanjutnya. Hal 

ini bisa dilihat pula hari – hari berikutnya yang mendapati hasil positif dan stabil. 

Bila dilakukan perbandingan menggunakan hasil grafik 4.1, maka dapat 

dilihat dari ketiga indeks tersebut pergerakan paling stabil didapat oleh DJI (AS), 

hal ini kemungkinan besar karena, informasi mengenai pilpres AS di negara 

Amerika Serikat sendiri, sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputuan 

investor di AS. Terbukti pada H -7 hingga H +7, mayoritas mendapatkan hasil 

kenaikan return market. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat AS dan para 

investor di pasar modal merespon positif informasi dan hasil akhir pilpres AS 8 

November 2016 (waktu setempat), sebelum pilpres digelar maupun setelah 

mendapatkan hasil pilpres AS 8 November 2016 (waktu setempat).  Sedangkan di 
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Indonesia sendiri nilai rata – rata abnormal return saham LQ-45 dan IHSG pada 

31 Oktober 2016 – 18 November 2016, cinderung mengalami pergerakan yang 

sama. Informasi mengenai pilpres AS sendiri hanya berpengaruh pada  hari – hari 

terdekat jelang dan pasca pilpres AS 9 November 2016.  Yaitu dari H -1 hingga H 

+2. Rupanya hasil pilpres AS pada 9 November mempengaruhi pengambilan 

keputusan invesor, hal itu dilihat dari penurunan yang dialami RARit (LQ45), 

IHSG, dan DJI. 

Selain dengan  melihat hasil perhitungan rata- rata abnormal return, 

perubahan return juga dapat dilihat dari jumlah total (akumulatif) rata – rata 

abnormal return (Arit). Untuk mempermudah dalam melihat kenaikan nilai 

kumulatif dari rata – rata abnormal return selama waktu pengamtan, berikut ini 

adalah (Arit) pada 31 Oktober – 18 November 2016. : 

Grafik 4.2 

Kondisi Komulatif Rata – Rata Abnormal Return 

 

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah 2017. 

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa,ARit mengalami kenaikan 

pada H -6 namun kondisi tersebut masih belum setabil. Dapat dilihat pada H +5 
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mengalami penurunan hingga H -4. Sedangkan pada H -3 mengalami kenaikan 

cukup besar, hingga pada H -2 dan H -1 masih belum setabil.  

Namun pada H 0 atau saat pengumuman mengalami penurunan, walaupun 

tidak terlalu besar. Tetapi pada H +1 mengalami peningkatan, dan pada 

puncaknya terjadi pada H +2 setelah pengumuman. Yang sangat disayangkan 

terjadi penurunan sangat besar pada H +3, numun pada H +4 hingga H+5 

mengalami peningkatan. Namun pada H +6 dan H -7 mengalami penurnan.  

Secara keseluruhan, nilai yang didapat ARit sejalan dengan nilai RARit. 

Jadi kandungan informasi selama periode pengamatan bisa dibilang sama. Untuk 

isu dan informasi mengenai hasil Pilpres AS, hanya berdampak pada H -1 8 

November 2016 hingga H +2 11 November 2016. Selain hari tersebut dinilai 

banyak informasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan investor berasal 

dari isu atau informasi selain pilpres AS 9 November 2016. 

Dapat disimpulkan bahwa nilai komulatif dari rata – rata abnormal return 

tidak stabil sebelum maupun sesudah peristiwa pengumuman kemeneangan 

Donald Trump. Akan tetapi bila dilihat sekilas setelah pengumuman kemenangan 

lebih banyak terjadi peningkatan dibanding sebelum pengumuman kemenangan 

tersebut.  
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4.3. Pengujian Hipotesis 

Pada penelitian kali ini, bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

perubahan return saham. Sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman Donald 

Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, pada tanggal 9 November 2016. 

Pengujian hipotesis pada penelitian kali ini menggunakan uji-t. Pengujian 

dilakukan dengan membandingkan antara besar nilai dari t-hitung dengan nilai 

dari t-table yang telah ditetapkan. Perbandingan dilakukan selama 7 (Tujuh) hari 

sebelum, 7 (tujuh hari sesudah, dan pada saat pengumuman kemenangan Donald 

Trump sebagai Presiden Amerika Serikat tanggal 9 November 2016.  

Berikut adalah hasil pengujian hipotesis dengan rata - rata abnormal return 

(RARt) pada tanggal 31 Oktober 2016 – 18 November 2016. 

Tabel 4.4  

Pengujian Hipotesis RARt 31 Oktober – 18 November 2016 

DAY RARt KSE Tt Ttable Signifikansi 

-7 -0,0071 0,0011 -6,4545 2,0141 Signifikan 

-6 0,0108 0,0016 6,7500 2,0141  Signifikan 

-5 -0,0081 0,0012 -6,7500 2,0141 Signifikan 

-4 -0,0181 0,0027 -6,7037 2,0141 Signifikan 

-3 0,0227 0,0034 6,6765 2,0141 Signifikan  

-2 -0,0066 0,001 -6,6000 2,0141 Signifikan 

-1 0,0125 0,0019 6,5789 2,0141 Signifikan 

0 -0,0004 0,0001 -4,0000 2,0141 Signifikan 

1 0,0076 0,0011 6,9091 2,0141 Signifikan 

2 0,0378 0,0056 6,7500 2,0141 Signifikan 

3 -0,0222 0,0033 -6,7273 2,0141 Signifikan 

4 -0,0155 0,0023 -6,7391 2,0141 Signifikan 

5 0,0121 0,0018 6,7222 2,0141 Signifikan 

6 -0,0034 0,0005 -6,8000 2,0141 Signifikan 

7 -0,0041 0,0006 -6,8333 2,0141 Signifikan 

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah 2017. 
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Berikut ini, hasil penjelasan hipotesis seperti yang terlihat pada tabel 4.4. 

Berdasarkan pengujian hipotesis, selama lima belas hari pengamatan. Pada H -7 

sampai dengan H +7, keseluruhan mengalami reaksi secara signifikan. Pada H -0 

yaitu pada saat pengumuman Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, 

pasar merespon informasi pengumuman dengan hasil negatif yang signifikan.  

Dengan hasil tersebut, bisa diketahui bahwa selama lima belas hari pengamatan 

menunjukan reaksi abnormal return yang signifikan.  

Reaksi signifikan abnormal return positif maupun negatif, terjadi dari H -7 

hingga H +7. Respond pasar pada H -1 sebelum pengumuman, menunjukan 

bahwa informasi tentang prediksi pemenang dalam pemilihan Presiden Amerika 

Serikat pada keesokan hari direspond pasar secara positif. Namun pada H -0 

respond pasar menunjukan kearah negatif secara signifikan, hal ini bisa saja 

dikarenakan hasil pengumuman yang menyatakan bahwa Donald Trump menjadi 

pemenang Pemilihan Presiden Amerika Serikat tidak sesuai dengan prediksi pasar 

selama ini. Namun pada H +1 pasar sudah mulai menunjukan kearah positif 

secara signifikan, hal bisa saja dikarenakan pasar masih mempunyai harapan 

positif atas terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat akan 

berdampak baik terhadap perekonomian di Indonesia. Berdasarkan penjabaran 

diatas dapat disimpulkan bahwa pasar merespond secara cepat setiap informasi 

yang berada di pasar.  

Serta dapat disimpulkan pula bahwa ada perubahan abnormal return yang 

signfikan pada saham yang termasuk dalam indeks LQ 45, pada periode 31 

Oktober hingga 18 November 2016. Namun tidak terjadi perubahan return, 
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sebelum dan sesudah pengummuman kemenangan Donald Trump sebagai 

presiden Amerika Serikat, 9 November 2016. 

Setelah mendapatkan hasil yang telah diolah diatas, untuk mengetahui 

apakah ada tingkat perbedaan abnormal return, antara sebelum dan sesudah 

pengumuman kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat 9 

November 2016. Maka dilakukan uji sample independen untuk mengetahui 

apakah ada perubahan abnormal return sebagai berikut : 

Tabel 4.5  

Independent Sample Test 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

RARit 

Equal 

variances 

assumed 

,266 ,616 -,095 12 ,926 -,0008857 ,0093132 -,0211775 ,0194060 

Equal 

variances 
not 

assumed 

  
-,095 10,993 ,926 -,0008857 ,0093132 -,0213856 ,0196142 

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah 2017. 

Berdasarkan hasil signifikan yang didapatkan dari tabel olah data yang 

telah diolah diatas. Dapat dilihat bahwa nilai signifikasi antara sebelum dan 

sesudah pengumuman kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika 

Serikat menunjukan nilai yang sama yaitu sebesar 0,926 (92,6%). Dengan adanya 

nilai signifikan yang sama antara sebelum dan setelah kejadian tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat abnormal return pada 
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hari - hari sebelum maupun sesudah peristiwa pengumuman kemenangan Donald 

Trump sebagai Presiden Amerika Serikat 9 November 2016. 

 

4.4. Pembahasan 

Sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pasar modal  adalah salah satu 

indikator yang mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu 

negara, dikarenakan pasar modal adalah tempat terjadinya transaksi jual beli efek, 

yang hal ini merupakan salah satu aktifitas ekonomi. Salah satu informasi yang 

dapat mempengaruhi pasar modal adalah peristiwa politik dalam maupun luar 

negeri, hal ini dikarenakan peristiwa ini dapat mempengaruhi tingkat kestabilan 

ekonomi suatu negara (Trisnawati, 2011). Hal ini nantinya akan menjadi 

pertimbangan para investor yang akan menanamkan modal mereka di pasar 

modal. Bila kondisi politik stabil maka, seluruh instrumen di pasar modal akan 

ikut stabil. 

Salah satu hubungan politik yang dapat mempengaruhi kondisi 

perekonomian maupun sektor lainnya, adalah hubungan pollitik antara Indonesia 

dengan Amerika Serikat. Bila hubungan politik antara kedua negara berjalan baik 

maka akan menguntungkan bagi kedua negara nantinya. Dan hubungan politik 

antar kedua negara ini juga bisa dilihat dengan kebijakan politik dari kepala 

negara yang menjabat. Dengan adanya pergantian kepala negara, maka akan 

berdampak pada kebijakan yang diambil. Dan baru – baru ini Amerika Serikat 

telah melakukan kegiatan Pemilihan Presiden pada tahun 2016. Dengan hasil 

dimenangkan oleh Donald Trump, yang diumumkan pada 9 November 2016. 
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Tentunya hal ini akan mempengaruhi kebijakan Indonesia, dan Amerika sendiri 

dengan adanya pergantian kepala negara tersebut. 

Pada 28 juni 2016 dilakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) 

dengan tema “Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Pasca Pemilu Presiden”, 

yang dilakukan oleh Kementrian Luar Negeri Indonesia. Yang mendasari diskusi 

ini adalah kepentingan Indonesia, dalam arah kebijakan luar negeri presiden AS 

yang terpilih nantinya. Dan bagaimana dampaknya bagi Indonesia kedepannya. 

Berdasarkan hasil dari diskusi ini ada hal yang menjadi sorotan yaitu kebijakan 

yang akan diambil masing – masing kanidat calon Presiden Amerika Serikat, 

karena kehadiran AS  akan memberikan pengaruh terhadap ASIA maupun 

Indonesia sendiri.  

Pilpres AS pada tahun 2016, tidak dapat diprediksi karena banyak 

masyarakat AS sendiri belum menentukan pilihan mereka. Hal tersebut 

dikarenakan masyarakat AS juga melihat karakter dari kedua kanidat. Akibatnya 

akan berpengaruh pada hasil prediksi sementara dan hasil akhir nanti. Berdasarkan 

hasil diskusi, kedua kanidat memili karakteristik yang sama – sama kuat. Trump 

yang memiliki karakter rasis dan belum matang dalam politik. Sedangkan 

pesaingnya memiliki karakter soft power dan kolegial. Namun pada akhirnya 

keputusan kebijakan luar negeri yang diambil pemenang pilpres AS 2016, tidak 

bisa diambil berdasar keputusan Presiden namun tetap berdasarkan kongres dan 

parlemen. Jadi pengambilan keputusan tidak hanya berdasarkan karakteristik 

individu Presiden terpilih nantinya, namun juga karakter dari partai 
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pendukungnya. Siapapun pemenangnya, pemerintah harus bersikap optimis. 

Karena Indonesia masih berada pada posisi yang menguntungkan. 

Mennurut anggota komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari, nilai tukar rupiah 

akan melemah jika Trump menang. Sebab AS berancang – ancang untuk 

menaikan nilai tukar atas dollar. Pernyataan tersebut didukung dengan saat Trump 

unggul sementara, memberikan dampak terhadap Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG). Hal ini dikarenakan ekspetasi pasar berbeda dengan hasil yang didapat 

saat ini. Kemenangan Trump pada pilpres AS, ditakutkan nantinya bisa 

memberikan dampak buruk bagi perekonomian Indonesia. karena niai yang 

dibawa oleh Trump akan merugikan. 

Kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, oleh pasar 

modal Indonesia di respon negatif. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai tukar 

rupiah yang melemah dan perdagangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

juga melemah. Dikarenakan pasar terkejut dengan hasil yang berbeda dari prediksi 

yang ada. IHSG pada 9 November 2106, turun 56 poim (-1,03%) pada level 

5.414,32. Pada penutupan sesi 1, IHSG turun hingga dua persen dan nilai  tukar 

rupiah terhadap dolar melemah menjadi Rp. 13.127. Namun menurut Deputi 

Gubernur BI Perry Warjiyo, pelemahan nilai rupiah masih dalam taraf wajar. 

Pelemahan ternyata juga terjadi pada pasar keuangan global. Hal ini juga 

diperkuat oleh penjelasan Direktur Utama BEI Tito Sulistio. Hasil negatif IHSG 

pada pilpres AS hanya bersifat sementara atau jangka pendek. Dikarenakan ketika 

Donald Trump menang, kepercayaan pasar sedikit hilang. Secara keseluruhan 
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perekonomian Indonesia dalam keadaan baik, namun pasar merasa terkejut atas 

terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. 

Pemerintah Indonesia perlu merespon kemenangan Donald Trump dalam 

Pilpres Amerika Serikat secara cermat. Karena selama melakukan kampanye 

Donald Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat nantinya akan lebih protektif 

demi keamanan warganya termasuk dalam sektor perdagangan. Trump memang 

tidak mempunyai pengalaman dalam bidang politik sebelumnya. Untuk maju 

sebagai calon presiden, Trump mengandalkan popularitasnya sebagai selebritas 

dan kolongmerat. 

Kemenangan Trump dikarenakan warga AS tertarik dengan janji – janji 

Trump saat kampanye. Yaitu berjanji melindungi rakyatnya dari segala ancaman 

dari luar  negeri, termasuk dalam sektor perdagangan. Dalam beberapa pidatonya 

saat berkampanye,Trump berencana untuk membatalkan segala perjanjian 

perdagangan yang dianggap merugikan Amerika Serikat. Jika rencana tersebut 

benar – benar terjadi maka kawasan Asia – Cina, akan menerima dampaknya tak 

terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia harus aktif dalam menyikapi rencana 

Trump pada saat masa kampanye lalu. Agar nantinya hubungan kedua negara 

sama – sama saling menguntungkan 

Para pelaku pasar modal di seluruh dunia juga merespon secara negatif 

atas kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Terbukti pada 

9 November 2016 waktu AS, nilai transaksi pada bursa Wall Street meningkat 

secara signifikan. Namun pada bursa seluruh dunia mengalami penurunan secara 

bersamaan, terutama pada bursa saham yang ada di kawasan Asia. Terbukti 
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dengan penurunan di indeks saham : Indeks Nikkei Jepang (-5,4%), Hang Seng 

Hongkong (-2,5%), Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia (-1%). 

Di Indonesia efek kemenangan Donald Trump berdapak pada pasar 

keuangan dan pasar modal saja, namun hingga sektor investasi dan perdagangan. 

Hal ini dikarenakan kebijakan Trump tentang perdagangan bebas, nantinya akan 

mempengaruhi ekspor Indonesia ke AS. Karena diketahui bahwa AS merupakan 

pasar ekspor terbesar Indonesia. Selain itu kebijakan pemangkasan pajak oleh 

Trump berdampak pada penarikan investasi para investor AS yang berinvestasi di 

Indonesia, sedangkan nilai investasi AS cukup besar di Indonesia. 

Setelah dilakukan pengujian terhadap perusahaan – perusahaan yang 

tergabung dalam indeks LQ – 45, pada periode 31 Oktober 2016 hingga 18 

November 2016. Didapatkan hasil bahwa terdapat reaksi atas kejadian 

“Pengumuman kemanangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, 

pada 9 November 2016”. Berdasarkan uji-t didapatkan hasil dari lima belas hari 

pengamatan, keseluruhan memunyai nilai rata – rata abnormal return yang 

signifikan. Ada nilai signifikan yang negatif, namun ada pula nilai signifikan 

positif. Dari lima belas hari pengamatan ada beberapa hari yang mempunyai nilai 

signifikan seperti H -1, dan H +1. Sedangkan nilai signifikan negatif juga terjadi 

pada beberapa hari, salah satunya pada H 0 atau saat hari kejadian (event date).  

Reaksi signifikan positif pada 8 November 2016 (H -1), terjadi 

dikarenakan respon positif pelaku pasar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 

pada kuartal ke III tahun 2016. selain hal tersebut penguatan harga komuditas juga 

berdampak pada IHSG. Informasi tentang pilpres AS cinderung tidak berpengaruh 
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pada hari ini karena siapapun pemenangnya, hanya akan memberikan reaksi kejut 

sementara, tidak berlangsung lama. Reaksi signifikan negatif yang terjadi pada 9 

November 2016 (H 0), terjadi karena hasil akhir dari perhitungan pilpres AS yang 

memenangkan Donald Trump sebagai Presiden Amerika. Hal ini menimbulkan 

dampak kejut terhadap para investor di pasar modal, selain itu kemenangan ini 

tidak diprediksi sebelumnya. Reaksi signifikan positiv yang terjadi pada 10 

November 2016 (H +1), terjadi karena sudah ada kepastian Donald Trump sebagai 

pemenang pilpres AS di hari sebelumnya, selain itu penurunan pada hari 

sebelumnya bisa dikatakan sebagai reaksi kejut sementara. 

Namun pergerakan saham yang tidak hanya dipengaruhi oleh 

pengumuman kemenangan Donald Trump sebagai Presiden AS, 9 November. 

Namun ada beberapa faktor lainnya. Seperti laporan kinerja emiten, pelemahan 

pasar akibat banyaknya spekulasi, kondisi politik dalam negeri jelang pilkada, 

kinerja perekonomian pemerintah indonesia, rencana kenaikan suku bunga oleh 

The Fad, dan informasi – informasi yang lainnya. Maka dari itu pada waktu 

pengematan, ternyata tidak hanya informasi mengenai Donald Trump, namun 

banyak informai lain yang juga mempengaruhi terjadinya pergerakan abnormal 

return  pada saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia.  

Selanjutnya melakukan perbandingan return antar indeks saham dunia, hal 

ini untuk mengetahui apakah ada pergerakan yang sama terhadap indeks yang 

berbeda namun pada tanggal yang sama. Untuk melakukan ini indeks saham yang 

digunakan sebagai pembanding adalah : IHSG (Indonesia), STI (Singapore), dan 

NYSE (Amerika Serikat).   



48 
 

Gambar 4.3 

Grafik Perbandingan Return Indeks Saham Dunia 

 

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah 2017. 

Berdasarkan gambar grafik perbandingan return market antara IHSG, 

NYSE, dan STI. Pada H -7 hingga H +7 nampaknya ketakutan dari para pengamat 

politik mulai terbukti. Hal ini ditunjukan dengan pergerakan IHSG (Indonesia) 

dan STI (ASIA). Selama periode pengamatan pergerakan dari kedua indeks 

tersebut hampir sama. Dampak dari pengumuman kemenangan Donald Trump 

sebagai Presiden Amerika Serikat mulai terasa di pasar ASIA dan Indonesia. 

sedangkan indeks NYSE (AS), dinilai cukup stabil dan optimis setelah penguman 

Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat selanjutnya. 

Pergerakan kenaikan dan penurunan rata – rata abnormal return (RARit) 

yang telah dihitung berdasarkan data yang ada, rupanya hampir secara 

keseluruhan memiliki kesamaan dengan pergerakan return market (IHSG). 

Perbedaan paling terlihat terjadi pada H +2, nilai IHSG terlihat mengalami 

penurunan paling drastis, sedangkan nilai rata – rata abnormal return mengalami 
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kenaikan. Penurunan IHSG turun secara drastis, dikarenakan depresiasi rupiah 

terhadap dolar AS. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik 4.4 dibawah ini. 

Gambar 4.4 

Grafik Perbandingan Return Market dan RARit 

 

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah 2017. 

Berdasarkan data – data yang ada, hasil yang telah diperoleh dan 

perbandingan yang dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa informasi yang beredar 

pada Bursa Efek Indonesia, yaitu tentang “pengumuman kemenangan Donald 

Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, 9 November 2016” merupakan 

informasi yang di respon oleh para pelaku di pasar modal di Indonesia. Selain hal 

tersebut pengumuman kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika 

Serikat rupanya memberikan pengaruh terhadap abnormal return setiap saham 

yang termasuk dalam indeks LQ-45 pada periode 31 Oktober 2016 – 18 

November 2016. 
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