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BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pasar modal memiliki peranan penting didalam perekonomian sebuah 

negara. Ini disebabkan pasar modal menjalankan dua buah fungsi sekaligus, yaitu 

fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi dari pasar modal adalah 

sebagai penyedian fasilitas yang mempertemukan dua buah kepentingan, yaitu 

pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.Sedangkan pasar 

modal sebagai fungsi keuangan adalah memberikan kesempatan untuk para investor 

agar memperoleh retun untuk pemilik dana (Utami, 2010) 

Dengan tidak adanya pasar modal akses untuk mendapatkan dana 

menjadi berkurang, hal tersebut akan berdampak pada perusahaan yaitu dengan 

meningkatkan biaya produksi yang lebih besar, bahkan perusahaan akan 

mengurangi kegiatan produksi yang akan berdampak pada perekonomian 

nasional. Sedangkan Lembaga untuk menyelengarakan pasar modal adalah bursa 

efek. Di Indonesia ini terdapat dua bursa efek yaitu bursa efek Jakrta dan 

Surabaya, namun dengan berjalanya waktu pada tahun 2007 ke dua bursa 

tersebut di jadikan satu dan menjadi bursa efek indonesia (BEI)(Bursa Efek 

Indonesia, n.d.). 

BEI adalah pihak yang meyelengarakanpasar modal, peran dari bursa 

efek Indonesia adalah sebagai pihak yang menyelengarakan atau menyediakan 

sarana untuk bertemunya penjual dan pembeli. Saat pasar modal menjadi penting 

bagi pertumbuhan ekonomi negara, pasar modal akan sensitif terhadap peristiwa 

di sekitarnya baik peristiwa politik maupun peristiwa non politik. Karena pasar 

modal sensitif terhadap sebuah peristiwa, maka pasar modal merupakan salah 

satu hal penting dalam perekonomian sebuah negara, sebab pasar modal dapat 

sangat mudah terpengaruh oleh sebuah peristiwa. Kita dapat mengambil contoh 
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tentang sensitifnya pasar modal terhadap sebuah peristiwa dari penlitian 

terdahulu yaitu penelitian dari(Yuliana, 2015) dengan judul Reaksi Pasar Saham 

Terhadap Peristiwa Politik Di Parlemen Indonesia Tahun 2014. 

Menurut (Arifin, 2007),sejak awal kemerdekaan Indonesia peran 

pemerintah sudah besar dalam perekonomian. Hal tersebut di tuliskan di dalam 

UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 yang berbunyi, “cabang - cabang produksi 

yang penting bagi negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai 

oleh negara, Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di 

kuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemarmuran 

rakyat”, dari dua pasal di atas sudah jelas bahwa pemerintah bebas mengeluarkan 

peraturan untuk kesejahteraan rakyat.  

Pada tahun 2017 pemerintah di bawah Kementrian Energi Dan Sumber 

Daya Mineral (ESDM) mengeluarkanPeraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 

2017yang berisi tentang peningkatan nilai tambah mineral, dengan cara melakukan 

kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Poin tersebut tertulis 

padabab iii tentang pelaksanaan peningkatan nilai tambah. Hal tersebut pasti akan 

berdampak besar bagi perusahaan sebab sebelum adanya peraturan tersebut 

perusahaan bisa langsung mengexport bahan mentah yang mereka dapat dari proses 

produksi, dengan Dikeluarkannya peraturan tersebut perusahaan harus melakukan 

proses pemurnian terlebih dahulu sebelum melakukan export. 

Didalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017 pemerintah 

membatasi export mineral mentah dan harus memurnikan minirelan tersebut di 

dalam negeri. Perushaan dapat mengexportmineral mentah dengan cara mengubah 

kontrak karya (KK) mereka menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), 

dalam hal ini pun IUPK masih merugikan pengusahan karna regulasi di dalam 

IUPK juga merugikan pengusaha pertambangan. Regulasi tersebut adalah posisi 

negara lebih tinggi, pemberian izin menurun dari 50 tahun menjadi 10 tahun, luas 

wiliyah pertambangan di kurangi yang dulunya 90.000 hektar menjadi 25.000 

hektar pajak dan royalty preveling, dan divestasi saham menjadi 51%. 
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Dengan adanya peristiwa tersebut peneliti berkesimpulan bahwa adanya 

informasi yang relevan masuk ke pasar dan mempengaruhi stabilitas harga bagi 

para pelaku pasar (investor) baik. Untuk melihat informasi dalam suatu peristiwa 

dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga agar reaksi 

pasar modal terlihat. Pada umumnya, informasi yang dibutuhkan oleh investor 

dapat berasal dari kondisi internal maupun eksternal, pasar akan bereaksi dengan 

cepat terhadap semua informasi. Seperti pada kondisi harga saham yang melebihi 

kondisi normal, sehingga para investor percaya akan mendapatkan return saham 

yang diharapkan. Infromasi yang dimiliki oleh investor tersebut akan 

tertransformasi dalam bentuk naik turunnya volume transaksi harian dan frekuensi 

transaksi (trading volume activity)  (Wibowo, 2004 di dalam Nurhaeni,2009). 

Selain melihat pada return saham, reaksi informasi juga dapat dilihat 

melalui parameter pergerakan aktivitas volume trading perdagangan dipasar. 

Stabilitas politik dengan kestabilan kondisi ekonomi akan membuat para investor 

merasa aman untuk menginvestasi dananya di pasar modal. Oleh karena itu 

umumnya investor akan menaruh ekspektasi terhadap setiap peristiwa politik yang 

terjadi dan ekspektasi tersebut akan tercermin pada aktivitas volume perdagangan 

saham di bursa efek. Selain itu, reaksi pasar karena suatu peristiwa tertentu dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan yang tercermin dari perubahan harga dan volume 

perdagangan saham yang terjadi dengan dikaitkan dengan harga saham. 

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melihat dampak dari 

Dikeluarkannya peraturan mentri tersebut. Sehingga penulis mengambil judul 

“Pengaruh Dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 05 Tahun 2017 terhadap Return dan Volume Perdangangan di Bursa Efek 

Indonesia” 

  



 
 

4 
Progam Studi Manajemen FEB UNIKA 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka perumusan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan return saham sebelum dan sesudah 

dikeluarkannyaPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 

Tahun 2017? 

2. Apakah terdapat perbedaan volume perdagangan sebelum dan sesudah 

dikeluarkannyaPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 

Tahun 2017? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata return pada sebelum dan sesudah 

dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 

05 Tahun 2017? 

2. Untuk mengetahui rata-rata volume perdagangan pada sebelum dan sesudah 

dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 

Tahun 2017? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Bagi pelaku pasar, sebagai masukan untuk menambah wawasan tentang 

reaksi pasar modal di Indonesia terhadap suatu peristiwa. 

2. Bagi investor, memberikan informasi bagi investor untuk melihat 

kesempatan yang baik dalam melakukan investasi. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi serta pertimbangan penelitian dengan topik yang sama. 
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