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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ekonomi merupakan bagian penting yang ada didalam suatu negara 

karena ekonomi membahas bagaimana perilaku masyarakat dalam 

menggunakan sumber daya. Namun tidak dapat dielakkan lagi, karena 

banyaknya penggunaan sumber daya menyebabkan timbulnya kelangkaan 

sumber daya (Yekti & Sugiharto, 2016). Permasalahan kelangkaan sumber 

daya menyebabkan timbulnya permasalahan ekonomi khususnya bagi 

negara berkembang. 

Permasalahan ekonomi yang sering dihadapi negara berkembang 

khususnya Indonesia yaitu, pertumbuhan Gross Domestic Product yang 

rendah, inflasi, kemiskinan, pengangguran, peningkatan kapasitas produksi 

yang menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat naik, dan permasalahan 

lainnya. Selain itu, menurunnya kinerja ekonomi suatu negara akan 

membawa dampak buruk pada sektor lain di masyarakat. 

Indonesia juga mengalami permasalahan ekonomi dari mancanegara 

juga. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA). MEA memberikan dampak bagi negara ASEAN seperti 

bidangs permodalan, penjualan barangsdan jasa, dan tenaga kerja asing. 

Munculnya MEA dapat dijadikan peluang dan ancaman bagi perekonomian 

Indonesia. Peluang yang diharapkan adalah dari segi pemasaran barang dan 
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jasa yang dapat diperluas jangkauannya sampai ke negara ASEAN lainnya 

sehingga investor Indonesia dapat memperluas investasinya tanpa batasan 

ruang antar negara ASEAN. Ada juga ancaman yang harus diperhatikan 

seperti: ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang kurang baik, sektor 

industri Indonesia masih bergantung dari aktivitas impor, serta rendahnya 

mutu pendidikan tenaga kerja (Suroso, 2015). Oleh karena itu perlu adanya 

peningkatan kinerja ekonomi Indonesia serta campur tangan dari pemerintah 

dalam mengatasi permasalahan tersebut. 

Salah satu indikator yang mempengaruhi perubahan ekonomi dalam 

suatu negara adalah investasi. Investasi mempengaruhi perekonomian 

negara bila investasi dipakais untuks pembiayaans padas sektors riils 

sehingga output nasional meningkat bila sektor riil berkembang dengan 

baik. Oleh karena itu Pasar modal adalah sektor yang dapat melakukan 

pembiayaan sektor riil untuk meningkat output nasional. Keberadaan pasar 

modal dijadikan tolak ukur dalam melihat perkembangan bisnis dalam 

menggerakkan berbagai kebijakan ekonomi (Fahmi, 2013). 

Untuk mengatasi masalah ekonomi, campur tangan pemerintah 

diperlukan melalui kebijakan fiskal dan moneter. Pada era pemerintahan 

presiden Joko Widodo, pemerintah melakukan kebijakan ekonomi yang 

dinamakan paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan ekonomi diberikan 

pemerintah mulai dari jilid pertama pada sembilan November 2015 dan 

berlanjut sampai sekarang. Beberapa solusi diberikan pemerintah dalam 

menjaga kestabilan ekonomi serta mengatasi permasalahan ekonomi di 
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Indonesia. Berikut rangkuman paket kebijakan ekonomi era pemerintahan 

Joko Widodo berdasarkan dari BAPPENAS (2019) dan Kemenko 

Perekonomian (2019): 

- Paket kebijakan ekonomi jilid ke-1 

Mencakup tiga fokus utama. Fokus pertama, deregulasi yang bertujuan 

mendorong daya saing industri nasional, debirokratisasi, serta 

penegakan hukum dan kepastian usaha. Fokus kedua, memudahkan 

proyek strategis nasional dengan menghilangkan hambatan pada proses 

impelementasi dan realisasinya. Serta fokus ketiga, meningkatkan 

investasi sektor properti.  

- Paket kebijakan ekonomi jilid ke-2 

Berisi deregulasi dan debirokratisasi peraturan mempermudah investasi. 

Contohnya pengurusan perizinan layanan investasi kawasan industri 

hanya 3 jam, pengurusan Tax Allowance maksimal 25 hari, pengurusan 

Tax Holiday maksimal 25 hari, insentif pengurangan pajak deposito 

serta pemangkasan tahap perizinan di kehutanan. 

- Paket kebijakan ekonomi jilid ke-3 

Ada beberapa penambahan yang dilakukan dari jilid yang pertama. 

Tambahan pertama, penurunan tarif listrik, harga bahan bakar minyak, 

gas. Kedua, memudahkan izin pertanahan untuk acara penanaman 

modal. Dan yang ketiga adanya penurunan pada bunga kredit usaha 

rakyat. 
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- Paket kebijakan ekonomi jilid ke-4 

Berisikan penyusunan formula penetapan Upah Minimum Pekerja 

(UMP) bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan pekerja. 

- Paket kebijakan ekonomi jilid ke-5 

Dibahas tiga kebijakan deregulasi, dihilangkannya pajaks bergandas 

DIRE, dilakukannyasrevaluasi aset, serta deregulasi perbankan syariah.  

- Paket kebijakan ekonomi jilid ke-6 

Memuat insentif pajak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 

penyederhanaan izin impor bahan baku obat, pengelolaan akses sumber 

daya air.  

- Paket kebijakan ekonomi jilid ke-7 

Berisi keringanan pajak penghasilan pegawai industri padat karya, 

kemudahan mendapatkan izin investasi, kemudahan dalam pengurusan 

sertifikat tanah. 

- Paket kebijakan ekonomi jilid ke-8 

Mencakup tiga pembahasan yaitu, pengurangan potensiskonflik oleh 

pemanfaatansruang dan lahan dengan mempercepat kebijakanssatu peta 

skala 1:50.000, pembahasan pembangunan kilang minyak, mendorong 

industri penerbangan kompetitif. 

- Paket kebijakan ekonomi jilid ke-9 

Membahas stabilisasi pasokan harga daging sapi, percepatan 

pembangunan infrastruktur tenaga listrik, stabilisasi harga pangan. 
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- Paket kebijakan ekonomi jilid ke-10 

Dibahas perlindungan UMKM dan koperasi, revisi pemerintah Daftar 

Negatif Investasi (DNI). 

- Paketskebijakan ekonomi jilid ke-11 

Ada empat fokus utama. Fokus pertama, pemerintah menerbitkan 

regulasi fasilitas pajak memotong biaya pelaksanaan Dana Investasi 

Real Estate. Kedua, penyediaan fasilitass pembiayaans lengkaps 

terpadus oleh pemerintahsuntukspenanaman modal kerja serta 

investasisUMKM melalui Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor 

(KURBE). Ketiga, meminimalisir resiko agar arus barang pelabuhan 

dapat diperlancar. Keempat, pengembangan industri  kefarmasian alat 

kesehatan. 

- Paket kebijakan ekonomi jilid ke-12 

Tujuannya mendorong pertumbuhan UKM dengan penyederhanaan 

prosedur, penurunan biaya, kemudahan memulai usaha. 

- Paket kebijakan ekonomik jilid ke-13 

Difokuskan mempercepat penyediaan rumah masyarakat 

berpenghasilan rendah dengan harga terjangkau dengan mengurangi 

regulasi dan biaya pembangunan rumah. 

- Paket kebijakan ekonomi jilid ke-14 

Pemerintah mengeluarkan peta jalan (road map) industri e-Commerce, 

meliputi delapan aspek pengaturan yaituspendanaan, perpajakan, 
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perlindungan konsumen, pendidikan dan SDM, logistik, infrastrukturs 

dan komunikasi, keamanan siber, pembentukan manajemen pelaksana. 

- Paket kebijakan ekonomi jilid ke-15 

Tujuannya memperbaiki sistems logistiks nasionals guna mempercepat 

pengembangan usaha serta meningkatkan daya saing penyedia jasa 

logistic nasional. Beberapa hal yang diatur, pemberian kesempatan 

peran skala usaha, kemudahan membuka usaha dan mengurangi biaya 

usaha penyedia jasa logistik nasional, penguatan kelembagaan 

kewenangan Indonesia National Single Window (INDW), kelancaran 

arus barang dengan penyederhanaan tata niaga. 

- Paket kebijakan ekonomi jilid ke-16 

Berfokus mempercepat penerbitan perizinan usaha, penerapan Sistem 

Perizinan Berusaha Terintegrasi (Single Submission). 

Dari paket kebijakan ekonomi itu, kebijakan yang membahas investasi 

pada kebijakan jilid ke-11, kebijakan membahas penerbitan regulasi pajak 

mempermudah, mendorong perusahaan, berinvestasi properti dalam negeri. 

Dengan pemotongan tarif penerbitan regulasi fasilitas pajak penghasilan 

final memberikan keuntungan perusahaan yang menerbitkan DIRE. 

Semakin banyak perusahaan menerbitkan DIRE memberi dampak positif 

ekonomi Indonesia khususnya investasi. 

Melalui paket kebijakan ekonomi jilid XI, peneliti tertarik meneliti 

reaksi pasar melalui abnormal return perusahaan sektor property dan real 

estate sebelum terjadi pengumuman dan setelah pengumuman. Penelitian 
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diberi judul “Pengaruh Pengumumann Kebijakan Ekonomi Jilid XI 

Terhadap Abnormal Returnn pada Perusahaan Sektor Property dan Real 

Estate yang Terdaftar di BEI”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang masalah, permasalahan yang dibahas sebagai 

berikut: 

Apakah pengumuman kebijakan ekonomi jilid XI berpengaruh terhadap 

abnormal return pada perusahaannsektor property dan real estate yang 

terdaftar di BEI? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian : 

Mengetahui pengumuman kebijakan ekonomi jilid XI berpengaruh terhadap 

abnormal return pada perusahaannsektor property dan real estate yang 

terdaftar di BEI. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian : 

1. Bagi akademisi. 

Sebagai referensi pembelajaran membantu bidang manajemen keuangan 

terkait pengambilan keputusan untuk melakukan portofolio. 
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2. Bagi perusahaan.  

Memberi gambaran pihak manajemen perusahaan untuk 

memperhatikan kinerja keuangan perusahaan, berkaitan harga saham 

yang diberikan, yang mempengaruhi minat investor menanamkan 

modalnya. 

3. Bagi investor. 

Sebagai pertimbangan pengambilan keputusan investasi saham. 

1.5 Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan penelitian ini, yaitu: 

- BAB I PENDAHULUANN 

 Berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.n 

- BAB II LANDASAN TEORITISS 

 Berisi tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pikir 

penelitian, pengembangan hipotesis, definisi operasional. 

- BAB III METODE PENELITIANN 

 Berisi objek penelitian, populasi dan sampel, jenis data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data.a 

- BAB IV HASIL DAN ANALISISS 

 Berisi gambaran umumsobyek penelitian, analisissdata, pengujian 

hipotesis dan pembahasan. 

- BAB V PENUTUPP 

  Berisi kesimpulan dan saran.s 


