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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.   Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran suatu data dan 

merupakan suatu informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Gambaran suatu 

data dapat dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar 

deviasi dari peristiwa yang terjadi. Sehingga akan diperoleh informasi secara 

menyeluruh dari penelitian ini. 

Tabel 4.1 dibawah ini akan menunjukkan informasi mengenai return 

selama periode pengamatan : 

Tabel 4.1. 

Statistik Deskriptif Return  

 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah 2018. 

HARI MEAN MIN MAX STD. DEV 

T-7 -0,0067 -0,0436 0,0421 0,0153 

T-6 -0,0081 -0,0847 0,0313 0,0190 

T-5 0,0007 -0,0303 0,1282 0,0251 

T-4 0,0126 -0,0771 0,0926 0,0293 

T-3 -0,0063 -0,0517 0,0438 0,0174 

T-2 -0,0093 -0,0413 0,0260 0,0138 

T-1 0,0079 -0,0323 0,0881 0,0206 

T+1 -0,0081 -0,0524 0,0281 0,0160 

T+2 0,0079 -0,0235 0,0754 0,0220 

T+3 0,0066 -0,0206 0,0633 0,0166 

T+4 0,0078 -0,0249 0,0637 0,0180 

T+5 0,0023 -0,0264 0,0536 0,0191 

T+6 -0,0056 -0,0353 0,0386 0,0133 

T+7 -0,0116 -0,0660 0,0180 0,0209 
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Dari tabel 4.1 diatas, data periode pengamatan pada LQ-45 sebanyak 7 

hari sebelum dan 7 hari sesudah peristiwa pemilihan gubernur DKI Jakarta 

putaran kedua. Saat 7 hari sebelum peristiwa, nilai terendah pada t-7 sebesar -

0,0436 (-4,36%) dimiliki oleh saham Sri Rejeki Isman Tbk, nilai tertinggi  sebesar 

0,0421 (4,21%) dimiliki oleh saham Elnusa Tbk dan rata-rata  sebesar -0,67% dan 

standart deviasi sebesar 0,0153(1,53%) yang melebihi nilai rata-rata return saham. 

Besarnya simpangan data menunjukkan tingginya fluktuasi data variabel return. 

Pada t-6 nilai terendah sebesar 0,0847 ( -8,47%) dimiliki oleh saham Pakuwon 

Jati Tbk, nilai tertinggi sebesar 0,0313 (3,13%) dimiliki oleh saham Charoen 

Pokphand Indonesia Tbk dan memiliki rata-rata sebesar -0,81% dan standart 

deviasi sebesar 0,0190 (1,90%) yang melebihi nilai rata-rata return saham. 

Besarnya simpangan data menunjukkan tingginya fluktuasi data variabel return 

saham. Pada t-5 nilai terendah sebesar -0,0303 (-3,03%) dimiliki oleh saham 

Charoen Pokphand Indonesia Tbk, nilai tertinggi sebesar 0,1282 (12,82%) 

dimiliki oleh saham Elnusa Tbk dan memiliki rata-rata sebesar 0,07% dan standart 

deviasi sebesar 0,0251 (2,51%) yang melebihi nilai rata-rata return saham. 

Besarnya simpangan data menunjukkan tingginya fluktuasi data variabel return 

saham. Pada t-4 nilai terendah sebesar -0,0771 (-7,71%) dimiliki oleh saham 

Tambang Batubara Bukit Asam Tbk, nilai tertinggi sebesar 0,0926 (9,26%) 

dimiliki oleh saham Adhi Karya (Persero) Tbk dan memiliki rata-rata sebesar 

1,26% dan standart deviasi sebesar 0,0293 (2,93%) yang melebihi nilai rata-rata 

return saham. Besarnya simpangan data menunjukkan tingginya fluktuasi data 

variabel return saham. Pada t-3 nilai terendah sebesar -0,0517 (-5,17%) dimiliki 
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oleh saham Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, nilai tertinggi sebesar 0,0438 

(4,38%) dimiliki oleh saham saham Tambang Batubara Bukit Asam Tbk dan 

memiliki rata-rata sebesar -0,63% dan standart deviasi sebesar 0,0174 (1,74%) 

yang melebihi nilai rata-rata return saham. Besarnya simpangan data 

menunjukkan tingginya fluktuasi data variabel return saham. Pada t-2 nilai 

terendah sebesar -0,0413 (-4,13%) dimiliki oleh saham Media Nusantara Citra 

Tbk, nilai tertinggi sebesar 0,0260 (2,60%) dimiliki oleh saham Tambang 

Batubara Bukit Asam Tbk dan memiliki rata-rata sebesar -0,93% dan standart 

deviasi sebesar 0,0138 (1,38%) yang melebihi nilai rata-rata return saham. 

Besarnya simpangan data menunjukkan tingginya fluktuasi data variabel return 

saham. Pada t-1 nilai terendah sebesar -0,0323 (-3,23%) dimiliki oleh saham 

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, nilai tertinggi sebesar 0,0881 (8,81%) 

dimiliki oleh saham Bumi Resources Tbk dan memiliki rata-rata sebesar 0,79% 

dan standart deviasi sebesar 0,0206 (2,06%) yang melebihi nilai rata-rata return 

saham. Besarnya simpangan data menunjukkan tingginya fluktuasi data variabel 

return saham. 

Pada periode pengamatan saat terjadinya peristiwa (T 0) tidak terdapat 

hasil return, dikarenakan pada saat terjadinya peristiwa ( T 0 ) tidak ada transaksi 

pada bursa efek. Tanggal 19 April 2017 saat terjadinya peristiwa (T 0) kegiatan di 

bursa efek diliburkan, dikarenakan keputusan presiden yang menetapkan pada 

tanggal 19 April 2017 sebagai hari libur di Jakarta. 

Sedangkan pada 7 hari setelah peristiwa, nilai terendah pada t+1 sebesar -

0,0524 (-5,24%) dimiliki oleh saham Bumi Resources Tbk, nilai tertinggi pada 
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sebesar 0,0281 (2,81%) dimiliki oleh saham Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

dan memiliki rata-rata sebesar  -0.81% dan standart deviasi sebesar 0,0160 

(1,60%) yang melebihi nilai rata-rata return saham. Besarnya simpangan data 

menunjukkan tingginya fluktuasi data variabel return saham. Nilai terendah pada 

t+2 sebesar -0,0235 (-2,35%) dimiliki oleh saham Sawit Sumbermas Sarana Tbk, 

nilai tertinggi sebesar 0,0754 (7,54%) dimiliki oleh saham Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) Tbk dan memiliki rata-rata sebesar  0.79% dan standart 

deviasi sebesar 0,0220 (2,20%) yang melebihi nilai rata-rata return saham. 

Besarnya simpangan data menunjukkan tingginya fluktuasi data variabel return 

saham. Nilai terendah pada t+3 sebesar -0,0206 (-2,06%) dimiliki oleh saham 

Elnusa Tbk, nilai tertinggi sebesar 0,633 (6,33%) dimiliki oleh saham XL Axiata 

Tbk dan memiliki rata-rata sebesar  0.66% dan standart deviasi sebesar 0,0166 

1,66%) yang melebihi nilai rata-rata return saham. Nilai terendah pada t+4 sebesar 

-0,0249 (-2,49%) dimiliki oleh saham Media Nusantara Citra Tbk, nilai tertinggi 

sebesar 0,637 (6,37%) dimiliki oleh saham Bumi Resources Tbk dan memiliki 

rata-rata 0,78% dan standart deviasi sebesar 0,0180 (1,80%) yang melebihi nilai 

rata-rata return saham. Nilai terendah pada t+5 sebesar -0,0264 (-2,64%) dimiliki 

oleh saham Bank Central Asia Tbk, nilai tertinggi sebesar 0,0536 (5,36%) dimiliki 

oleh saham Matahari Department Store Tbk dan memiliki rata-rata sebesar  0,23% 

dan standart deviasi sebesar 0,0191 (1,91%) yang melebihi nilai rata-rata return 

saham. Nilai terendah pada t+6 sebesar -0,0353 (-3,53%) dimiliki oleh saham 

Adaro Energy Tbk, nilai tertinggi sebesar 0,0386 (3,86%) dimiliki oleh saham 

Sawit Sumbermas Sarana Tbk dan memiliki rata-rata sebesar  -0,56% dan standart 
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deviasi sebesar 0,0133 (1,33%) yang melebihi nilai rata-rata return saham. Nilai 

terendah pada t+7 sebesar -0,0660 (-6,60%) dimiliki oleh Pembangunan 

Perumahan (Persero) Tbk, nilai tertinggi sebesar 0,0180 (1,80%) dimiliki oleh 

saham Unilever Indonesia Tbk dan memiliki rata-rata sebesar  -1,16% dan 

standart deviasi sebesar 0,0209 (2,09%) yang melebihi nilai rata-rata return 

saham. 

Tabel 4.2 dibawah ini menunjukkan informasi mengenai abnormal return selama 

terjadinya periode pengamatan :  

Tabel 4.2. 

Statistik Deskriptif Abnormal Return 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Sumber : Data Sekunder Yang Diolah 2018. 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah data yang akan diamati 

sebagai sampel berjumlah 45 perusahaan. Tabel 4.3 menunjukkan nilai statistik 

dari variabel abnormal return. Pada periode pengamatan 7 hari sebelum peristiwa 

pada t-7, t-6, t-3, t-2 nilai rata-rata abnormal return bernilai negatif, sehingga pada 

HARI MEAN MIN MAX N  

T-7 -0,0020 -0,0389 0,0468 45 

T-6 -0,0065 -0,0831 0,0329 45 

T-5 0,0036 -0,0274 0,1311 45 

T-4 0,0097 -0,0800 0,0897 45 

T-3 -0,0014 -0,0468 0,0487 45 

T-2 -0,0023 -0,0344 0,0330 45 

T-1 0,0027 -0,0375 0,0829 45 

T+1 -0,0061 -0,0504 0,0301 45 

T+2 -0,0045 -0,0358 0,0631 45 

T+3 0,0037 -0,0235 0,0605 45 

T+4 -0,0003 -0,0330 0,0557 45 

T+5 0,0057 -0,0230 0,0570 45 

T+6 -0,0017 -0,0315 0,0424 45 

T+7 -0,0099 -0,0644 0,0197 45 
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hari tersebut pasar merespon negatif dari peristiwa yang terjadi. Dan pasar 

bereaksi positif ditunjukkan pada t-5, t-4 dan t-1, dikarenakan nilai abnormal 

return pada hari tersebut bernilai positif.  

Pada saat terjadinya peristiwa (T 0) tidak terdapat hasil abnormal return, 

dikarenakan pada saat terjadinya peristiwa ( T 0 ) tidak ada transaksi pada bursa 

efek. Tanggal 19 April 2017 saat terjadinya peristiwa (T 0) kegiatan di bursa efek 

diliburkan, dikarenakan keputusan presiden yang menetapkan pada tanggal 19 

April 2017 sebagai hari libur di Jakarta 

Sedangkan pada periode pengamatan 7 hari setelah peristiwa terjadi, 

dilihat pada t+1, t+2, t+4, t+6 dan t+7 nilai abnormal return bernilai negatif 

dimuliki oleh saham , sehingga pasar beraksi negatif pada hari tersebut. Pasar 

mempunyai reaksi positif pada peristiwa yang terjadi tedapat pada t+5 dan t+6 

karena nilai abnormal returnnya bernilai positif. 

4.2.       Analisis Data 

Perhitungan yang digunakan adalah dengan menghitung return, return 

market, abnormal return dan average abnormal return (rata-rata return tak 

normal). 

4.1.1. Return Saham Individual 

          Perhitungan return saham individual membutuhkan data harga penutupan 

saham dari masing-masing saham. 

Return  =  
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=  

           =  

                                     = 0,0236 

Hasil diatas menggunakan contoh dari saham BBCA pada t+1, return 

saham BBCA menghasilkan nilai 0,0236. Hal ini menunjukkan bahwa investor 

mendapatkan keuntungan sebesar 2,36% dari saham tersebut. Hasil perhitungan 

saham lain dapat dilihat pada lampiran halaman 47. 

4.1.2. Return Ekspektasi 

Perhitungan dari return ekspektasi menggunakan data dari IHSG pada periode 

peristiwa. 

Return Ekspektasi =  

        =  

 =  

 = -0,0020 

 Contoh perhitungan yang diambil dari hasil diatas adalah saham BBCA 

pada t+1, nilai return ekspektasi yang dihasilkan pada t+1 sebesar -0,0020. Hal ini 

menunjukkan bahwa investor akan mengalami kerugian apabila hari ini 
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menanamkan modalnya pada saham. Hasil perhitungan saham lain dapat dilihat 

pada lampiran halaman 70. 

4.1.3. Abnormal Return ( Return Tak Normal ) 

Perhitungan dari abnormal return diperoleh dari data hasil return individual dan 

return ekspektasi. 

 

 =  

                    = 0,0236 – (-0,0020) 

                    = 0,0256 

Berdasarkan contoh perhitungan diatas, hasil t+1 diperoleh hasil sebesar 0,0256, 

hal ini berarti bahwa pasar merespon positif pada t+1.  Hasil perhitungan saham 

lain dapat dilihat pada lampiran halaman 70. 

4.1.4. Pengujian Statistik Terhadap Abnormal Return 

         1. Menghitung Average Abnormal Return ( Rata-rata Return Tak Normal ) 

                =  

  =  

  =  
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  = -0,0061 

Contoh perhitungan diatas merupakan hasil dari rata-rata abnormal return pada 

t+1 sesudah peristiwa terjadi. Grafik dibawah ini akan menunjukkan pergerakan 

rata-rata return tidak normal yang diperoleh dari hasil pengolahan data abnormal 

return. Hasil perhitungan saham lain dapat dilihat pada lampiran. 

Grafik 4.1. 

Rata-Rata Abnormal Return 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Sumber : Data Sekunder Yang Diolah 2018. 

 

 

Pada grafik 4.1 terdapat pergerakan grafik rara-rata abnormal return dalam 

periode jendela waktu. Dalam 14 hari masa penelitian terjadi pergerakan naik dan 

turun. Rata-rata abnrmal return mencapai titik tertinggi pada t-4 sebesar 0,0014, 

pada hari ini investor masih mendapatkan keuntungan dalam berinvestasi. 

Sedangkan nilai terendah terjadi pada t+7 dengan nilai sebesar -0,0099  investor 

yang memiliki saham di LQ-45 mengalami kerugian pada hari ke tujuh pasca 
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peristiwa pemilihan gubernur DKI putran kedua. Kemungkinan pada hari ketujuh 

beredar informasi lain sehingga pasar merespon negatif pada hari itu.  

2. Menghitung Akumulasi Rata-Rata Return Tak Normal ( Comulative 

Average Abnormal Return ) 

 

Tabel 4.3 

Perhitungan Comulative Average Abnoemal return 

 

 

=  

 

                    Sumber :Data Sekunder Yang Diolah 2018. 

Contoh perhitungan akumulasi rata-rata return tak normal pada t-4 menghasilkan 

nilai sebesar 0,0047. Hasil perhitungan mulai dari t-7 hingga t-4 mempunyai hasil 

yang naik dan turun.Grafik dibawah ini akan menunjukkan fluktuasi nilai dari 

komulatif rata-rata return tak normal selama periode jendela. Komulatif rata-rata 

return tak normal (CAAR) ini merupakan akumulasi dari rata-rata return tak 

normal pada hari-hari sebelumnya 

HARI AAR CAAR 

-7 -0,0020 0 + (-0,0020) = -0,0020 

-6 -0,0065  (-0,0020) + (-0,0065)= -0,0085 

-5 0,0036 (-0,0085) + 0,0036 = -0,0050 

-4 0,0097 (-0,0050)+ 0,0097 = 0,0047 
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Grafik 4.2 

Kondisi Comulative Average Abnormal Return 

     Sumber : Data Sekunder Yang Diolah 2018. 

 

Pada grafik 4.2 dapat dilihat nilai CAAR yang mengalami fluktuasi 

pergerakan naik dan turun pada periode pengamatan. Dimulai dari t-6 yang 

mengalami penurunan dan perlahan mengalami kenaikan secara signifikan hingga 

t-4 dan setelah itu mengalami penurunan hingga t-2 lalu mengalami kenaikan 

kembali pada t-1. Dan pada saat t+1 nilai dari CAAR mengalami penurunan yang 

cukup besar hingga t+2 lalu terjadi kenaikan pada t+3 dan mengalami sedikit 

penurunan pada t+4 kemudian terjadi kenaikan yang cukup besar pada t+5 lalu 

mengalami penurunan yang cukup drastis hingga t+7. Pada t-1 sebelum peristiwa 

dan t+1 sesudah peristiwa terlihat terjadi penurunan, hal tersebut terjadi 

dikarenakan para investor sudah menerima informasi dan isu-isu yang beredar  

saat periode pengamatan berlangsung. Informasi dan isu yang beredar dalam 
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sekitaran periode pengamatan dapat mempengaruhi investor dalam melakukan 

investasi.  

4.3.     Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh 

kandungan informasi selama peristiwa pemilihan gubernur DKI Jakarta. 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji-t, pengujian dengan 

menggunakan uji-t ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai t-hitung 

dengan nilai t-tabel. Berikut ini hasil dari pengujian yang sudah dilakukan : 

Tabel 4.4. 

Pengujian Hipotesis RARit 

 

HARI RARit KSE Thitung Ttable Signifikansi 

T-7 -0,0020 0,0023 -0,8895 2,0154 Tidak Signifikan 

T-6 -0,0065 0,0028 -2,2882 2,0154 Tidak Signifikan 

T-5 0,0036 0,0037 0,9490 2,0154 Tidak Signifikan 

T-4 0,0097 0,0044 2,2178 2,0154 Tidak Signifikan 

T-3 -0,0014 0,0026 -0,5497 2,0154 Tidak Signifikan 

T-2 -0,0023 0,0021 -1,1221 2,0154 Tidak Signifikan 

T-1 0,0027 0,0031 0,8851 2,0154 Tidak Signifikan 

T+1 -0,0061 0,0024 -2,5763 2,0154 Tidak Signifikan 

T+2 -0,0045 0,0033 -1,3571 2,0154 Tidak Signifikan 

T+3 0,0037 0,0025 1,4930 2,0154 Tidak Signifikan 

T+4 -0,0003 0,0027 -0,0981 2,0154 Tidak Signifikan 

T+5 0,0057 0,0029 2,0127 2,0154 Tidak Signifikan 

T+6 -0,0017 0,0020 -0,8783 2,0154 Tidak Signifikan 

T+7 -0,0099 0,0031 -3,1694 2,0154 Tidak Signifikan 

 

            Sumber : Data Sekunder Yang Diolah 2018. 

Berdasarkan tabel 4.5 terlihat bahwa selama 14 hari pengamatan memiliki 

hasil tidak signifikan dikarenakan –t tabel < t hitung < t-tabel. Di dapatkan hasil 

H1 ditolak yang berarti pemilihan gubernur DKI Jakarta putaran kedua tidak 

mempunyai pengruh terhadap return saham. 
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4.4.        Pembahasan 

Secara keseluruhan, penelitian ini dilakukan untuk melihat adanya 

pengaruh pemilihan gubernur DKI Jakarta putaran kedua tahun 2017 terhadap 

return saham. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan selama 

14 hari penelitian menunjukan H1 ditolak, sehingga menyatakan pada peristiwa 

pemilihan gubernur DKI Jakarta putaran kedua tahun 2017 tidak terdapat 

pengaruh terhadap return saham.   

Ada tidaknya pengaruh peristiwa pemilihan gubernur DKI Jakarta 

terhadap return saham dapat diamati dari pergerakan rata-rata abnormal return 

pada periode peristiwa. Pergerakan rata-rata abnormal return yang terjadi pada 

saat peristiwa memiliki dua arah yaitu negatif dan positif. Pada gambar 1 dapat 

dilihat t-1 sebelum peristiwa terjadi, nilai rata-rata abnormal return bernilai positif 

yaitu sebesar 0,0027. Dapat dikatakan bahwa pada t-1 sebelum kejadian, pasar 

masih merepon positif terhadap peristiwa yang terjadi. Saham yang berada di 

indeks LQ-45 semua memperoleh keuntungan. Saat peristiwa terjadi (T0) tanggal 

19 April 2017 kegiatan di bursa efek diliburkan, dikarenakan keputusan presiden 

yang menetapkan pada tanggal 19 April 2017 sebagai hari libur di Jakarta. Hal ini 

terjadi untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 

memilih dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta putaran kedua ini. Disamping itu 

juga sebagian besar anggota bursa berdomisili di Jakarta. Sedangkan  pada t+1 

sesudah peristiwa terjadi nilai rata-rata abnormal return bernilai negatif sebesar -

0,0061, pada t+1 sesudah kejadian, pasar merespon negatif terhadap peristiwa 
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yang terjadi. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kandungan informasi selama 

kejadian berlangsung sehingga pasar bereaksi terhadap peristiwa.  

Jika ditinjau berdasarkan uji hipotesis yang sudah dilakukan selama 14 

hari periode pengamatan diperoleh hasil tidak signifikan pada keseluruhan periode 

pengamatan, dengan kata lain peristiwa pemilihan gubernur DKI Jakarta tidak 

mempunyai pengaruh terhadap return saham. Dan peristiwa pemilihan gubernur 

DKI Jakarta putaran kedua tidak memiliki kandungan informasi yang signifikan 

sehingga para investor tidak bereaksi dan menganggap peristiwa pemilihan 

Gubernur DKI Jakarta putaran kedua sebagai suatu peristiwa politik yang akan 

mempengaruhi harga saham dan indeks harga saham di bursa efek. Hasil 

penelitian ini bisa disebabkan karena investor sudah mengantisipasi pergejolakan 

harga saham yang ada dan juga hasil pemilu yang diluar ekspektasi juga bisa 

dijadikan sebagai alasan. Tidak adanya abnormal return dalam penyerapan 

informasi pemilihan gubernur DKI Jakarta putaran kedua megindikasi bahwa 

tidak adanya pengaruh dari para pelaku pasar modal terhadap peristiwa ini. 

Dampak dari pemilihan gubernur putaran kedua DKI Jakarta tidak terlalu 

signifikan. Hal ini dikerenakan para investor wait and see terhadap hasil 

pemilihan gubernur putaran kedua. Investor hanya menahan diri, setelah pilgub 

dan jika situasi aman akan ada aksi beli karena banyak saham yang murah diincar 

asing. Pada waktu yang diteliti pasar masih dipengaruhi sentimen global, terutama 

suhu geopilitik yang memanas pasca serangan Amerika Serikat ke suriah.  
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Grafik 4.3. 

Perbandingan RARit dan Return Market 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

             

 

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah 2018 

 

 Gambar 4.3 merupakan pergerakan dari RARit dengan return market 

hampir mempunyai kesamaan dalam kenaikan dan penurunannya. Di lihat pada t-

1 sebelum peristiwa terjadi pasar masih merespon baik dan kandungan informasi 

yang beredar masih berkualitas baik ( good news ), nilai IHSG menguat sebesar 

0,2% ke level 5.606,52 sedangkan pada t+1 setelah kejadian RARit dan return 

pasar secara bersamaan mengalami penurunan. Pada t+1 selelah peristiwa terjadi 

pasar merespon negatif dan kandungan informasi yang beredar berkualitas buruk 

(bad news), keadaan IHSG pada hari ini benar menurun ke level 5.595,31. Pada 

t+2 return pasar mengalami kenaikan sedangkan RARit mengalami penurunan, 

kenaikan yang signifikan pada hari ini dikarenakan adanya kerjasama bilateral 

antara AS dengan Indonesia sehingga menjadi salah satu sentimen positif terhadap 

pergerakan indeks.  Jika ditinjau berdasarkan uji hipotesis yang sudah dilakukan 

selama 14 hari periode pengamatan RARit diperoleh  hasil tidak signifikan, 
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dengan kata lain peristiwa pemilihan gubernur DKI Jakarta tidak mempunyai 

pengaruh terhadap return saham.  

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Pratama, Sinarwati dan 

Dharmawan (2015) yang menguji reaksi pasar pada peristiwa politik pelantikan 

Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia ke-7 yaitu tidak menemukan adanya 

abnormal return yang signifikan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati 

dan Achadiyah (2015) yang menguji perbedaan rata-rata pada peristiwa putusan 

sidang sengketa pemilu 2014 yaitu tidak ada perbedaan rata-rata. Dari kedua 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa peristiwa politik yang terjadi bukan 

merupakan peristiwa yang memiliki kndungan informasi penting bagi investor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


