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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam bab ini dipaparkan tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan 

permasalahan yang akan diteliti tentang “ Reaksi Pasar Modal terhadap 

Peristiwa Pemilihan Umum Presiden Amerika 2016 ( Studi Kasus 

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Amerika dan Indonesia”. 

 Tabel 1 Penelitian Terdahulu  

No 
Nama 

Peneliti 
Variabel Hasil  Penelitian Perbedaan 

1 Manurung, 

Adler 

Haymans dan 

Cahyanti Ira 

K. (2004). 

Pengaruh 

Peristiwa 

Pemilihan 

Umum 

terhadap 

Transaksi 

Saham di 

Bursa Efek 

Jakarta 

Abnormal Return Abnormal return  

pada saat pemilihan 

umum legislatif tidak 

terdapat perbedaan 

yang signifikan 

antara sebelum dan 

setelah peristiwa, 

sedangkan pada saat 

pemilihan presiden 

terdapat perbedaan 

yang signifikan 

antara sebelum dan 

setelah peristiwa 

tersebut 

 Peristiwa 

pemilihan umum 

presiden 

Amerika 

 Tahun dalam 

penelitian ini 

yang digunakan 

adalah  2016 

2 Mansur, 

Fitrini dan 

Salma Jumaili 

(2014). 

Reaksi Pasar 

Modal 

terhadap 

Peristiwa 

Pemilihan 

Umum tahun 

2014 pada 

Perusahaan 

terdaftar di 

BurasaEfek 

Indonesia 

Harga Saham, Return 

Saham, Trading 

Volume Activity dan 

Bid-Ask Spread 

Terdapat perbedaan 

yang signifikan 

antara rata-rata harga 

saham sebelum dan 

sesudah peristiwa 

tersebut dan  untuk 

rata-rata return 

saham, trading 

volume activity dan 

bid ask spread tidak 

terdapat perbedaan 

sebelum dan setelah 

peristiwa pemilihan 

umum 2014. 

 

 Dalam 

penelitian 

variabel yang 

digunakan 

High-Low 

Spread 

 Peristiwa 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

pemilihan 

umum presiden 

Amerika tahun 

2016 

 

3 Gedhe, Bhakti 

Pratama, Ni 

Kadek 

Sinarwati dan 

Nyoman Ari 

Surya 

Darmawan 

Abnormal Return abnormal return pada 

peristiwa tersebut 

bervariasi namun 

tidak signifikan, 

selain itu juga tidak 

ada perbedaan pasar 

modal sebelum dan 

 Variabel yang 

digunakan 

adalah Rata-

rata return 

saham, harga 

saham, trading 

volum activity 
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(2015).  

Reaksi Pasar 

Modal 

terhadap 

Peristiwa 

Politik ( Event 

Study pada 

Peristiwa 

Pelantikan 

Presiden Joko 

Widodo  

sebagai 

Presiden ke-7) 

setelah peristiwa 

pemilihan umum 

presiden 2014. 

dan hig-low 

spread 

4 Kabiru, James 

Ndungu, 

Dunchan Elly 

Ochieng dan 

Hellen 

Wairimu 

Kinyua 

(2015). 

The Effect Of 

General 

Ellection on 

Stock Returns 

at The Nairobi 

Securities 

Exchange 

 

Abnormal returns , 

Cumulatitive Abnormal 

Return 

Reaksi pasar 

berpengaruh positif 

atau negatif terhadap 

pemilihan umum 

tergantung volatilitas 

kondisi atau situasi 

pemilihan umum. 

Analisis abnormal 

return kumulatif 

(CAR) menunjukkan  

bahwa 

Pemilu 2002 dan 

2013 tidak signifikan, 

sedangkan CAR 

sekitar tahun 1997 

dan 2007 dalam 

pemilihan umum 

menunjukkan 

signifikan pada 

tingkat signifikasi 

5%.  

 Variabel yang 

digunakan 

berbeda 

 Penelitian ini 

dilakukan pada 

perusahaan 

yang terdaftar 

di bursa Efek 

Amerika dan 

Indonesia  

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1   Pengertian Pasar Modal 

Pasar Modal adalah pasar instrumen keuangan jangka pendek ataupun 

jangka panjang untuk diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang maupun 

modal sendiri yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities dan 

perusahaan swasta. Menurut UU No. 8 tahun 1995, pasar modal adalah 

kegiatan yang bersangkutan  dengan penawaran umum dan perdagangan 

efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkankan, 

serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dana yang 

diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, 

membayar hutang , menambah modal kerja dan yang lainnya. Instrumen 



8 

 

 

“Reaksi Pasar Modal terhadap Peristiwa Pemilihan Umum Presiden Amerika Tahun 2016 ( Studi 

Kasus Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Amerika)” 

Author: Aris Andriyani NPK: K.2013.5.32466 

 

keuangan yang diperdagangkan dalam pasar modal berupa saham, 

obligasi, waran, opsi, reksadana dan instrument yang lainnya.  

1. Pasar Modal Indonesia 

Perkembangan pasar modal di Indonesia mengikuti kondisi politik dan 

ekonomi negara. Pasar modal sudah ada sejak jaman penjajahan yaitu 

tahun 1892 bertempat di Jakarta. Dalam kegiatan perdagangan saham, efek 

yang diperjualbelikan adalah efek dari Inggris, Amerika, Tiongkok dan 

Belanda. Pada tanggal 14 Desember 1912 di Batavia ( Jakata) dibuka efek 

resmi dengan jumlah anggota 13 perusahaan, ada yang berbadan hukum 

firma dan sebagiannya lagi perseroan. Namun, ketika terjadi perang dunia 

I tahun 1914-1914 bursa efek ditutup. Selanjutnya tahun 1925-1942 bursa 

efek Jakarta dibuka lagi bersamaan dengan dibukanya bursa efek 

Semarang dan Surabaya. Banyak peristiwa yang mempengaruhi bursa efek 

di Indonesia hingga akhirnya tahun 2007 bursa efek Jakarta, Semarang dan 

Surabaya dilebur menjadi satu yaitu dengan nama  Bursa Efek Indonesia 

2. Pasar Modal Amerika 

Amerika Serikat merupakan negara federasi yang terdiri dari 50 negara 

bagian yang memiliki hukum sendiri dan otonomi seluas-luasnya di bidang 

ekonomi. Dalam setiap negara bagian, Amerika dipimpin seorang 

gubernur, dimana gubernur memiliki hak  untuk mengatur ekonomi 

daerahnya sehingga memungkinkan untuk memiliki kegiatan pasar modal 

serta sebagian besar penduduk Amerika merupakan investor dalam negeri 

yaitu 70%, sedangkan sisanya 30% menginvestasikan di negara lain. 

Amerika menginvestasikan dananya sebanyak $14,8 triliun melalui 

beberapa instrument yaitu  financial market dengan jumlah $2,74 triliun, 

dana pensiun $4,01 triliun, asuransi $0,99 triliun, kemudian melalui rumah 

tangga dan nirlaba sebesar $6,59 triliun dan $9,49 triliun untuk investasi 

yang lainnya.  

Bursa efek terbesar didunia berada di Amerika, yaitu New York Stock 

Exchange ( NYSE) menduduki peringkat 1, kemudian National 

Association of Securities Dealer Automated Quotations ( NASDAQ) 
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peringkat 2, berikutnya Tokyo Stock Exchange ( TSE) dan disusul London 

Stock Exchange ( LSE). Tolak ukur pemeringkatan bursa efek dilihat 

berdasarkan nilai kapitalisasi pasar yaitu jumlah agregat nilai kapitalisasi 

pasar seluruh emiten yang tercatat di bursa efek.  

2.2.2 Saham 

1. Pengertian Saham 

Saham merupakan tanda bukti kepemilikan modal yang dimiliki oleh 

investor atau dana yang diinvestasikan dalam perusahaan. Setiap pemilik 

saham memiliki surat tanda bukti, hal ini berfungsi sebagai alat klaim atas 

deviden yang dibagikan perusahaan dimana pemilik saham menanamkan 

modalnya. Ada beberapa karakteristik saham yaitu  selain memperoleh 

deviden, pemilih saham juga memiliki suara dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS), Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 

(HMETD) atau right issu dan juga capital again bahkan loss again juga 

bisa. Dalam perusahaan ada dua jenis saham yaitu: 

1. Saham Biasa (Common Stock) 

Saham biasa merupakan saham yang memiliki hak klaim berdasarkan 

laba rugi yang diperoleh perusahaan. Apabila terjadi likuidasi, 

pemegang saham biasa yang mendapatkan prioritas paling akhir dalam 

pembagian deviden dari penjualan asset perusahaan. Ciri-ciri dari 

saham biasa sebagai berikut : 

a. Dividen dibayarkan sepanjang  perusahaan memperoleh laba 

b. Memiliki hak suara ( one shares one vote) 

c. Hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan paling akhir 

apabila bangkrut setelah semua kewajiban dipenuhi 

2. Saham Istimewa (Preferent Stock ) 

Saham istimewa merupakan saham dengan bagian hasil yang tetap dan 

apabila perusahaan mengalami kerugian maka pemegang saham 

istimewa mendapatkan prioritas dalam pembagian deviden dan  

penjualn asset perusahaan. Ciri-ciri saham istimewa sebagai berikut: 

a. Memiliki hak paling dahulu dalam pembagian deviden 

b. Tidak memiliki hak suara 
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c. Dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam 

pencalonan pengurus 

d. Memiliki hak pembayaran sebesar nilai nominal saham lebih 

dahulu setelah kreditur apabila perusahaan dilikuidasi 

2. Harga Saham 

Selembar saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik 

kertas tersebut adalah pemilk saham dari suatu perusahaan yang 

menerbitkan kertas atau saham tersebut. Selembar saham memiliki nilai 

atau harga. Menurut Widioatmojdo (2000) harga saham dapat dibedakan 

sebagai berikut: 

1. Harga Nominal 

Harga nominal merupakan harga yang tercantum dalam sertifikat 

sahan yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai saham yang 

ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang 

dikeluarkan.  
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2. Harga Perdana 

Harga perdana merupakan harga pada waktu saham tersebut dicatat di 

bursa efek dalam rangka penawaran umum penjualan saham perdanan 

yang sisebut IPO ( Initial Public Offering). Harga saham perdana 

ditetapkan oleh penjamin emiten dan emiten. 

3. Harga Pasar 

Harga pasar adalah harga jual investor yang satu dengan yang lain. 

Harga pasar terjadi setelah saham tersebut  dicatatkan di bursa efek. 

Transaksi ini tidak melewati penjamin emiten dan emiten, oleh karena 

itu harga ini disebut sebagai harga di pasar sekunder. Harga yang 

diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga pasar yang 

yang tercatat pada waktu penutupan aktivitas di Bursa Efek Indonesia.  

 

Menurut Jonny, Adler (2009 : 5), harga saham sangat penting bagi seorang 

investor karena sebagai penentu keputusan investasi bisnis. Penerbitan dan 

penjualan saham kepada publik merupakan salah satu cara perusahaan 

untuk meningkatkan dana perusahaan dalam pembiayaan aktivitasnya, 

oleh sebab itu harga saham mempengaruhi jumlah perolehan dana. Jumlah 

dana melalui penerbitan atau penjualan saham baru perusahaan ditentukan 

oleh harga saham, semakin tinggi harga saham suatu perusahaan maka 

dana yang diperoleh dari penjualan juga semakin tinggi dan sebaliknya. 

Menurut Alwi (2008), ada dua faktor yang mempengaruhi harga saham 

yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

harga saham  adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Internal 

1. Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti 

pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, 

laporan produksi, laporan keamanan produk, dan laporan penjualan.  

2. Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti 

pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang.  
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3. Pengumuman badan direksi manajemen (management board of director 

announcements) seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen, 

dan struktur organisasi.  

4. Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan merger, 

investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakusisian dan diakuisisi.  

5. Pengumuman investasi (investment announcements), seperti melakukan 

ekspansi pabrik, pengembangan riset dan penutupan usaha lainnya.  

6. Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), seperti 

negoisasi baru, kontrak baru, pemogokan dan lainnya.  

7. Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba 

sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, Earning Per 

Share (EPS), Dividen Per Share (DPS), price earning ratio, net profit 

margin, return on assets (ROA), dan lain-lain. 

 

b. Faktor Eksternal 

1. Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan 

dan deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan 

deregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.  

2. Pengumuman hukum (legal announcements), seperti tuntutan karyawan 

terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan 

terhadap manajernya.  

3. Pengumuman industri sekuritas (securities announcements), seperti 

laporan pertemuan tahunan, insider trading, volume atau harga saham 

perdagangan, pembatasan/penundaan trading.  

4. Gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan 

faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya pergerakan harga 

saham di bursa efek suatu negara.  

5. Berbagai isu baik dari dalam dan luar negeri. 

2.2.3 Imbal Hasil ( Return Saham) 

Return saham adalah suatu tingkat pengembalian saham yang diharapkan 

atas investasi yang dilakukan dalam saham atau beberapa kelompok saham 
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melalui suatu fortofolio. Dalam konteks manajemen investasi, return 

merupakan imbalan yang diperoleh dari investasi (Halim, 2002 : 30). 

Return dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Actual Return 

Actual return adalah return  yang telah terjadi. Return nyata dihitung 

berdasarkan data historis. Return historis juga digunakan sebagai dasar 

penentuan expected return dan risiko dimasa mendatang. 

b. expected return 

Expected return adalah return yang diharapkan investor dimasa 

mendatang. Return ini biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan 

investasi. 

Menurut Jogiyanto (2003:109), returm saham merupakan hasil yang 

diperoleh dari investasi dengan cara menghitung harga saham periode 

berjalan dengan periode sebelumnya tanpa mencantumkan deviden, maka 

formulasi untuk mengukur return saham, Ross et al. (2003:238) 

 

 

 

        Keterangan 

Pt  : harga periode ke-t 

Pt-1 : harga periode sebelumnya 

 

2.2.4 Aktivitas Volume Perdagangan (Trading Volume Activity) 

Trading Volume Activity (TVA) adalah suatu instrumen yang bisa 

digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap informasi melalui 

parameter pergerakan aktivitas volume perdagangan di pasar.  Perhitungan 

Trading Volume Activity dilakukan dengan membandingkan jumlah saham 

yang diperdagangkan dalam suatu periode tertentu dengan keseluruhan 

jumlah saham yang beredar dari perusahaan tersebut pada kurun waktu 

yang sama. Saham yang beredar merupakan saham diterbitkan oleh 

perusahaan  dan sudah dimiliki perorangan atau lembaga. Sedangkan 

saham yang diperdagangkan adalah bagian dari saham yang beredar. Ada 

Return =     Pt – Pt-1 

                                 Pt-1 
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beberapa pengecualian terhadap saham yang beredar tetapi tidak 

diperdagangkan, dilihat dari segi hak tagih yaitu : 

a. Saham Biasa, saham ini dapat diperdagangkan 

b. Saham preferen, ada saham yang bisa diperdagangkan dan ada yang 

tidak diperdagangkan, tergantung perusahaan penerbit 

c. Saham istimewa, saham ini tidak bisa diperdagangkan 

Menurut Ambarwati (2008), volume perdagangan diartikan sebagai 

jumlah lembar saham yang diperdagangkan pada hari tertentu. Semakin 

besar volume perdagangan, maka menunjukkan bahwa saham tersebut 

digemari oleh investor.  

                         Ʃ Saham yang diperdagangkan pada periode ke t 

    Rumus TVA =  

     Ʃ Saham yang beredar pada periode t 

 

2.2.5 Harga Saham Tertinggi (High) dan Terendah ( Low) 

Harga tertinggi dan harga terendah merupakan kisaran harga pergerakan 

harian saham,  dimana investor memiliki keberanian atau rasionalitas 

untuk melakukan posisi beli atau posisi jual.  Apabila terdapat sebuah 

informasi yang mengatakan bahwa harga saham bisa naik setinggi 

tingginya maka investor bisa saja melakukan aksi beli secara besar-besaran 

dan terus menerus hingga posisi saham ditutup (close) atau sebaliknya. 

Namun, apabila  tidak terdapat informasi atau berita, maka bisa saja 

investor  tidak melakukan pembelian saham karena harga terendah dan 

tertinggi  sama, sehingga tidak ada kegiatan transaksi.  

2.2.6 Pemilihan Umum Presiden 

Pemilihan umum merupakan salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk 

memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan 

rakyat. Menurut (Ramlan, 1992:181) Pemilu diartikan sebagai “ 

mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan 

kepada orang atau partai yang dipercayai. Indonesia dan Amerika memang 

merupakan dua negara yang dikenal menggunakan sistem pemerintahan 
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republik dan asas demokrasi, namun dalam kenyataannya konsep 

pemilihan umum Indonesia dan Amerika sangat berbeda jauh.  

Sesuai UU Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan 

wakil presiden Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Pemilihan umum presiden dilaksanakan lima tahun sekali 

2. Indonesia memiliki banyak partai politik dan partai yang bisa 

mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah partai peserta 

pemilihan umum DPR yang sudah ditetapkan  

3. Pasangan calon pemilu presiden dan wakil presiden diusulkan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi 

persyaratan 

4. Pemilihan umum presiden di Indonesia secara langsung 

5. Tata cara pemilihan umum presiden wakil presiden yaitu:  

a. penyusunan daftar pemilih,  

b. pendaftaran bakal pasangan calon dan  penetapan pasangan calon 

c. masa kampanye dan masa tenang,  

d. pemungutan dan perhitungan suara,  

e. penetapan hasil pemilu dan yang terakhir pengucapan sumpah janji 

presiden dan wakil presiden 

6. Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih 

adalah empat belas hari sebelum masa jabatan presiden yang lama 

berakhir. 

Pemilihan umum presiden di Amerika tidak seperti di Indonesia, ada 

beberapa hal yang membedakan  yaitu: 

1. Pemilihan umum presiden dilaksanakan empat tahun sekali 

2. Di Amerika didominasi dua partai yaitu partai republik dan partai 

demokrat 

3. Pemilihan presiden di Amerika tidak secara langsung ( semu) 

4. Tata cara pemilihan umum presiden di Amerika yaitu:  

a. pemilihan presiden menggunakan sistem sistem electoral college, 

dimana dalam sistem ini presiden tidak ditentukan oleh hasil suara di 
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TPS melainkan oleh suara pemilu (electoral votes) yang tersebar di 

50 negara bagian dan satu distrik federal 

b. Setiap negara memiliki jumlah electoral votes yang berbeda beda, 

tergantung jumlah penduduknya. Di Amerika terdapat 538 electoral 

votes yang tersebar ke 50 negara bagian 

c. Untuk memenangkan pemilu, calon presiden harus mendapatkan 

minimal 270 dari 538 electoral votes 

Dalam sebuah artikel (www.investopedia.com), menurut Yale Hirsch pada 

tahun 1900-an, Siklus Pemilihan Presiden ( President Election Cycle) 

merupakan teori yang menyatakan bahwa kondisi pasar saham Amerika 

akan melemah atau terkoreksi pada tahun pertama setelah pemilihan 

presiden dan kemudian akan naik lagi  pada sisa tiga atau empat tahun 

masa kepresidenan.  

Beberapa tahapan reaksi pasar terhadap suatu peristiwa adalah sebagai 

berikut  

a. Tahap akumulasi (Accumulation phase) 

Pada tahap awal ini harga suatu saham/index berada pada dasar dari suatu 

pergerakan harga. Para investor, manajer investasi dan trader mulai 

melakukan pembelian atau disebut priode akumulasi. Karena harga masih 

sangat menarik. Keadaan pasar pada umumnya masih menurun. Tapi pada 

priode ini harga masih flat/datar dan sentimen pasar akan berubah dari 

negatif menjadi netral. 

b. Tahap Kenaikan (Mark up Phase) 

Pada tahap ini, harga suatu saham telah stabil dan mulai naik lebih tinggi. 

Para pelaku pasar, telah menyadari bahwa arah harga saham-saham telah 

berubah arah. Media memberitkan bahwa periode penurunan telah 

berakhir. Pada tahap ini para investor mulai melakukan pembelian yang 

terseleksi. 

c. Tahap Distribusi (Distribution Phase) 

Pada tahap ketiga dari siklus ini, para pejual saham mulai melakukan 

pejualan dari saham yang telah dimiliki. Pada bagian siklus ini, bullish 

http://www.investopedia.com/
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sentiment (sentiment kenaikan harga) telah mendekati akhir, sentimen 

pasar telah menjadi netral. Harga-harga saham telah datar (flat). Apabila 

tahap ini berakhir, maka terjadi perlawanan arah (reversal 

direction).Tahap distribusi ini pelaku pasar sangat emosional dan 

ketakutan(fear). Sentimen pasar perlahan berubah dan terjadi sangat cepat 

bila disertai dengan berita buruk bidang politik atau berita ekonomi yang 

jelek. Para pembeli saham yang tidak mendapatkan keuntungan akan 

melakukan pejualan dengan untung yang sedikit atau titik impas (tidak 

untung tidak rugi) bahkan mengambil reksiko kerugian, dengan jual rugi 

walau hanya sedikit. 

d. Tahap Penurunan (Mark Down Phase) 

Pada tahap terakhir, bagi para investor yang telah membeli saham pada 

tahap-tahap sebelumnya dan masih memilikinya, karena harga 

perolehannya atau investasinya telah jatuh jauh dibawah harga belinya. 

Para investor yang pada tahap distribusi dan awal tahap penurunan sudah 

menyerah. Akan tetapi tahap ini merupakan suatu tanda(signal) beli bagi 

para pelaku pasar lainnya, sebagai pertanda bahwa harga-harga saham 

mencapai dasarnya (bottom) atau titik jenuh jual (Oversold Condition). 

2.2.7 Studi Peristiwa (Event Study) 

Menurut Samsul ( 2015 : 229), studi peristiwa adalah suatu studi yang 

mempelajari suatu peristiwa terhadap harga saham di pasar pada saat 

peristiwa terjadi dan beberapa saat setelah terjadi. Studi ini melihat apakah 

peristiwa yang terjadi membuat harga saham meningkat atau menurun. 

Peristiwa ini bisa disebabkan karena hal tersebut memang biasa terjadi ( 

bisa diduga) atau peristiwa yang tak terduga. Apabila peristiwa tersebut 

mempengaruhi harga saham maka bisa dikatakan bahwa peristiwa tersebut 

mengandung informasi, selain itu studi peristiwa juga berguna untuk 

menguji efisiensi pasar.  
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2.2.8 Teori Random Walk 

Samsul (2015), seorang peneliti bernama Maurice Kendall pada tahun 

1953 , menyatakan bahwa harga saham tidak dapat diprediksi 

(unpredictable) serta harga saham bergerak secara acak ( random walk). 

Harga pasar bergerak secara acak diartikan bahwa naik dan turunnya harga 

saham tergantung informasi baru ( news information) yang akan diterima. 

Informasi baru adalah informasi yang akan diterima dan belum diketahui 

kapan diterimanya, oleh karena itu informasi baru dan harga saham disebut 

unpredictable. Informasi baru tersebut belum diketahu secara pasti apakah 

kabar baik ( good news) atau kabar buruk ( bad news). Informasi yang 

sudah diketahui itu maka disebut informasi sekarang dan akan segera 

mempengaruhi harga saham sekarang. Kabar buruk memiliki arti bahwa 

informasi tersebut memiliki dampak negatif terhadap penurunan harga 

saham dan sebaliknya apabila informasi tersebut kabar baik, maka akan 

memberikan respon positif. 

2.2.9 Efisiensi Pasar (Eficiency Market) 

Teori pasar efisien ( efficiency market) pertama kali ditemukan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Bachelier tahun 1900 yang ingin 

mengetahui apakah harga saham berfluktuasi secara acak atau tidak. 

Definisi effisiensi pasar menurut Fama (1970) adalah  “Dalam suatu pasar 

yang efisien harga akan “mencerminkan sepenuhnya” informasi yang 

tersedia dan sebagai implikasinya harga akan bereaksi dengan seketika 

tanpa adanya bias terhadap informasi baru”. Tandelin (2010:219) konsep 

efisiensi pasar lebih ditekankan pada aspek informasinya, yang artinya 

bahwa pasar yang efisien adalah pasar dimana harga sekuritas yang 

diperdagangkan  mencerminkan semua informasi yang ada. Dari beberapa 

definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pasar yang efisien, harga 

pasar baik sekuritas maupun non sekuritas secara langsung atau tidak 

langsung akan mengikuti perkembangan informasi yang ada. 

Menurut Jogiyanto (2013), ada beberapa ciri-ciri pasar efisien yaitu  
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a. Investor adalah penerima harga (price takers), yang berarti bahwa 

investor sebagai pelaku pasar tidak dapat mempengaruhi harga dari 

suatu sekuritas seorang diri 

b. Informasi tersedia luas untuk semua investor pada saat yang bersamaan 

dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah 

c. Informasi yang dihasilkan acak ( random) dan tiap-tiap pengumuman 

informasi sifatnya acak antara satu dengan yang lain, sehingga investor 

tidak dapat memprediksikan kapan emiten akan mengumunkan 

informasi baru 

d. Investor bereaksi dengan informasi tersebut secara penuh dan cepat, 

sehingga harga sekuritas berubah semestinya mengikuti atau 

mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan baru 

Sedangkan untuk untuk ciri-ciri pasar yang tidak efisien sebagai berikut: 

a. Terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga 

dari sekuritas 

b. Harga dari informasi tersebut mahal dan akses  tidak seragam antara 

pelaku pasar yang satu  dengan yang lain terhadap informasi tersebut 

c. Informasi yang disebarkan atau diperoleh dapat diprediksi dengan baik 

oleh sebagian besar pelaku pasar 

d. Investor adalah individual-individual yang lugas (naïve investor) dan 

tidak canggih 

Dalam buku Samsul (2015), Fama (1970) membagi efisien pasar dalam 

tiga tingkatan yaitu: 

1. The Weak Market Hypothesis  

Efisiensi pasar dikatakan lemah ( weak-form) karena investor didalam 

proses pengambilan keputusan jual-beli saham menggunakan data harga 

dan volume masa lalu. Berdasarkan harga dan volume masa lalu dilakukan 

berbagai model analisis teknikal untuk menentukan arah harga , apakah 

harga akan naik atau turun. Apabila harga saham naik maka akan menjual 

dan sebaliknya pada saat harga turun maka akan membeli saham. Analisis 
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ini beranggapan bahwa harga saham berulang kembali, apabila beberapa 

hari naik maka beberapa hari setelah itu pasti akan turun dan seterusnya. 

2. The Semistrong Efficient Market Hypothesis 

Efisiensi pasar dikatakan setengah kuat ( semistrong-form) karena investor 

di dalam proses pengambilan keputusan jual-beli saham menggunakan 

data harga masa lalu, volume masa lalu dan semua informasi yang 

dipublikasikan, misalkan laporan keuangan, laporan tahunan, informasi 

keuangna internasional, peristiwa politik dan sebagainya yang sekiranya 

dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Hal ini berarti investor 

dalam menggunakan pedoman untuk tawaran harga beli dan jual 

menggunakan gabungan analisis teknikal dan fundamental untuk 

menghitung nilai saham 

3. The Strong Efficient Market Hypothesis 

Efisiensi pasar dikatakan dalam bentuk kuat (strong-form) karena 

penggunaandata yang lebih lengkap yaitu harga masa lalu, volume masa 

lalu,informasi yang dipublikasikan dan informasi yang tidak 

dipublikasikan ( privat). Perhitungan harga estimasi yang menggunakan 

informasi lebih lengkap ini akan lebih baik sehingga diharapkan keputusan 

jual-beli saham lebih tepat dan menghasilkan return yang lebih tinggi. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini ada empat kriteria saham yang digunakan yaitu harga 

saham, return saham, trading volume activity dan high low price. Banyak 

faktor yang mempengaruhi saham, salah satunya adalah politik. Dalam 

penelitian ini politik yang dimaksudkan adalah pemilihan umum presiden, 

hal ini bisa berpengaruh karena presiden merupakan ujung tonggak negara. 

Presiden yang membuat dan melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu bisa 

dilihat apakah ada perbedaan kinerja saham sebelum dan sesudah 

pemilihan presiden. 

“Reaksi Pasar Modal Terhadap Peristiwa Pemilihan Umum Presiden 

Amerika Tahun 2016 ( Studi Kasus Perusahaan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dan Bursa Efek Amerika” 
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Gambar 1 Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori yang sudah dijelaskan 

diatas, dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H1 : Ada perbedaan antara spread harga tertinggi dan terendah saham  

sebelum dan sesudah pemilu presiden Amerika 2016 di Bursa Efek 

Indonesia 

H2 : Ada perbedaan antara rata-rata harga saham sebelum dan sesudah 

pemilu presiden Amerika 2016 di Bursa Efek Indonesia 

H3 : Ada perbedaan antara return saham sebelum dan sesudah pemilu 

presiden Amerika 2016 di Bursa Efek Indonesia 

H4 : Ada perbedaan antara trading volume activity sebelum dan sesudah 

pemilu presiden Amerika 2016 di Bursa Efek Indonesia  

H5 : Ada perbedaan antara spread harga tertinggi dan terendah saham 

sebelum dan sesudah pemilu presiden Amerika 2016 di Bursa Efek 

Amerika 

H6 : Ada perbedaan antara  rata-rata harga saham sebelum dan sesudah 

pemilu presiden Amerika 2016 di Bursa Efek Amerika 

H7 : Ada perbedaan antara return saham sebelum dan sesudah pemilu 

presiden Amerika 2016 di Bursa Efek Amerika 

H8  : Ada perbedaan antara trading volume activity sebelum dan sesudah 

pemilu presiden Amerika 2016 di Bursa Efek Amerika 

 


