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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Peristiwa politik merupakan bagian dari lingkungan non ekonomi yang 

berpengaruh terhadap pasar modal. Kegiatan ekonomi yang berlangsung dalam 

pasar modal  mempunyai dampak pada berbagai peristiwa disekitarnya. Peristiwa 

yang terjadi  menjadikan sebuah informasi bagi para investor untuk memperoleh 

keuntungan. Investor menanamkan modal di pasar modal untuk mendapatkan 

keuntungan yang diharapkan atau melebihi apa yang di harapkan. Dengan 

kegiatan penjualan yang dilakukan di pasar modal maka suatu perusahaan akan 

mendapatkan tambahan dana dari para investor untuk kegiatan operasional 

perusahaan.  

Pasar modal juga mempunyai peran dalam pertumbuhan ekonomi dan 

digunakan sebagai indikator dalam perkembangan ekonomi negara. Semakin 

meningkat aktivitas dan volume penjualan, menandakan bahwa aktivitas bisnis di 

setiap perusahaan berjalan dengan baik. Sebuah peristiwa politik politik seperti 

pemilihan legeslatif, pemilihan presiden maupun wakil presiden, perang, 

kerusuhan politik dapat menyebabkan fluktuasi pada harga saham. Peristiwa 

politik yang terjadi merupakan bagian dari lingkungan non ekonomi dapat 

berpengaruh terhadap kestabilan perekonomian negara.  

Terjadinya suatu peristiwa politik, menghasilkan sebuah informasi yang 

mempunyai pengaruh terhadap kegiatan di pasar modal untuk menentukan 
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keputusan para investor dalam berinvestasi. Menurut Samsul (2006) dampak suatu 

peristiwa terhadap setiap jenis informasi tidaklah sama. Informasi yang 

terkandung dalam peristiwa menjadi bahan pertimbangan bagi investor, baik 

informasi mempunyai kebenaran maupun tidak. Maka dari itu harga saham sering 

mengalami kenaikan dan penurunan akibat dari informasi yang beredar pada saat 

peristiwa terjadi. 

Peristiwa pemilihan Gubernur DKI Jakarta merupakan salah satu peristiwa 

politik yang mendapat respon semua kalangan masyarakat. Pemilihan Gubernur 

yang terjadi di DKI Jakarta tahun 2017 di selenggarakan dalam dua putaran. Pada 

putaran pertama pemilihan gubernur DKI Jakarta 15 Februari 2017 hasil 

perhitungan suara menempatkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan 

Djarot Saiful Hidayat sebagai pemenang sementara. Pada putaran pertama hasil 

perhitungan suara para calon dan wakil gubernur tidak ada yang mendapatkan 

hasil suara lebih dari 50%.  Sehingga KPUD DKI Jakarta memutuskan untuk 

mengadakan pemilihan gubernur putaran kedua pada tanggal 19 April 2017 

dengan dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur.  

Pemilihan gubernur DKI Jakarta putaran II mendapat respon dari para 

pelaku pasar, dikarenakan pada putaran kedua ini akan menentukan siapa yang 

akan memimpin DKI Jakarta. Daerah DKI Jakarta merupakan ibu kota negara 

Indonesia dan juga menjadi pusat dari semua kegiatan ekonomi di negara 

Indonesia. Beberapa dari industri, perusahaan sekuritas, berpusat/berkantor di 

DKI Jakarta begitu juga para investor yang sebagian bertempat tinggal di Jakarta. 

Semua aktivitas investasi yang terjadi di pasar modal berpusat di DKI Jakarta. 
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Menjelang pemilihan gubernur DKI Jakarta putaran II Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) mencapai level 5.664,30 pada 10 April 2017 dan 

menjadi 5.606,52 pada 18 April 2017 satu hari menjelang pelaksanaan pemilihan 

gubernur DKI Jakarta putaran II, dan pada saat satu hari setelah pemilihan 

gubernur berlangsung IHSG ditutup melemah 0,2% dilevel 5.595,31.  Analis 

Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada menuturkan bahwa pemilihan 

gubernur DKI Jakarta putaran kedua ini tidak mempunyai pengaruh terhadap 

IHSG. Positifnya penutupan harga saham dikarenakan adanya kerjasama bilateral 

antara Indonesia dan AS, selain itu juga dikarenakan AS yang akan bekerja sama 

dengan China untuk mengurangi nuklir Korea Utara sehingga berimbas positif 

pada beberapa bursa saham di Asia termasuk Indonesia.   

Pergantian pemimpin daerah menaruh harapan terkait kemajuan dari 

perekonomian Jakarta pada pemimpin yang baru. Perubahan yang positif dengan 

adanya pemimpin baru akan berkontribusi bagi peningkatan perekonomian 

Indonesia, sebab DKI Jakarta merupakan tolak ukur bagi daerah lain untuk 

perekonomian di Indonesia. Peningkatan yang terjadi dapat mendorong para 

investor untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Menurut Ekonom Bank 

Permata Josua Pardede, penyelenggaraan pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 

2017 mampu membuat para investor memutuskan untuk menunda atau 

melanjutkan berinvestasi di Jakarta. Adanya pergantian pemimpin daerah, 

kebijakan yang ada di sektor ekonomi dan bisnis akan mengalami perubahan. 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) digunakan oleh para pelaku pasar modal  
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untuk melihat perkembangan harga saham dari waktu ke waktu di bursa efek 

Indonesia.  

(https://SindoNewscom)   

Dari peristiwa yang terjadi peneliti tertarik untuk mengamati pergerakan 

saham-saham di kelompok LQ 45. Dikerenakan penelitian ini merupakan event 

Study, maka akan di perlukan saham-saham yang bersifat liquid sehinnga 

pengaruh peristiwa yang terjadi  dapat di ukur secara akurat. Saham di kelompok 

LQ 45 terdiri dari 45 emiten dengan likuiditas tinggi dan sudah di seleksi melalui 

beberapa kriteria pemilihan. Kelompok saham ini merupakan indikator yang 

digunakan para pemain pasar modal dan investor untuk melihat pergerakan saham 

yang terjadi. Saham- saham yang berada di LQ 45 dipertimbangkan sebagai 

kapitalisasi di pasar saham. 

Dampak suatu peristiwa terhadap pasar modal di dukung oleh penelitian 

sebelumnya. Wardhani (2015) dalam penelitian mengenai Reaksi Pasar Modal 

Indonesia atas Peristiwa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Putaran II 2012 

menyimpulkan bahwa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Putaran II 2012 akan 

mempengaruhi anggota Indeks Kompas 100. Peneliti lainnya yang meneliti 

tentang peristiwa politik adalah Bhakti, Kadek dan Ari ( 2015 ) tentang Reaksi 

Pasar Modal Indonesia Terhadap Peristiwa Politik (Event Study) pada Peristiwa 

Pelantikkan Joko Widodo Sebagai Presiden Republik Indonesia Ke-7 bahwa 

peristiwa politik ini akan berekasi terhadap pasar modal. Ayu dan Nur juga 

menganalisa perbedaan Abnormal Return Saham sebelum dan sesudah putusan 

sidang sengketa pemilu Presiden 2014.  

https://sindonewscom/
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Dari pemaparan di atas, dapat dikemukakan bahwa pasar bereaksi atas 

peristiwa politik, yang kemudian digunakan oleh para investor dalam mengambil 

keputusan untuk berinvestasi di pasar modal. Penelitian ini akan meguji kembali 

dampak peristiwa pilitik terhadap pasar modal, oleh karena itu topik penelitian ini 

“PENGARUH PERISTIWA PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA 

PUTARAN II PERIODE 19 APRIL 2017 TERHADAP RETURN SAHAM DI 

BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017” 

1.2.  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah : Apakah pemilihan gubernur DKI Jakarta putaran II periode 19 April 2017 

berpengaruh pada Return Saham di Bursa Efek Indonesia? 

1.3. TUJUAN PENELITIAN  

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui ada tidak pengaruh Pemilihan 

Gubernur DKI Jakarta putaran II tahun 2017 pada return saham di Bursa Efek 

Indonesia. 

1.4.  MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Investor 

Untuk Investor, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk melakukan investasi di pasar modal. 

2. Bagi Emiten 

Untuk emiten, diharapkan dapat memberikan informasi sebagai dasar 

mengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan terkait peristiwa.  
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3. Bagi Peneliti  Lebih Lanjut 

Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan dapat di implementasikan 

untuk mengatahui pengaruh return saham terhadap peristiwa ekonomi dan 

politik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


