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ABSTRACK:The purposes of this research is to identify and analyze differences 

in average abnormal return and average trading volume activity before and after 

Indonesian presidential election 2014 event’s in the banking sector on the 

Indonesian Stock Exchange. This research uses the event study method, which 

observe the average abnormal return and average trading volume activity for 5 

days berfore and 5 days after Indonesian presidential election 2014 event’s with 

research date july 2, 2014 until July 16, 2014.This research uses secondary data. 

The data are daily closing stock price, composite stock price index, daily stock 

trading volume and out standing stock. Expected return was used market adjusted 

model. The sample is stock share of the banking on the Indonesian Stock 

Exchange.The result show in the hypothesis test have abnormal retrun signifikan 

in 4 day (H-4, H-1, H+2, H+4), average abnormal return and average trading 

volume activity before and after Indonesian presidential election 2014 event’s not 

significant.   

Keyword: abnormal return, trading volume activity,market adjusted model, before 

and after Indonesian presidential election   

 

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

perbedaan rata-rata abnormal return dan aktivitas volume perdangangan sebelum 

dan sesudah peristiwa politik dalam negeri (pemilu presiden Indonesia 2014) pada 

sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini 

mengunakan event study, dengan dilakukan pengamatan terhadap rata-rata 

abnormal return dan rata-rata aktivitas volume perdagangan selama 5 hari 

sebelum peristiwa dan 5 hari sesudah peristiwa pemilu presiden Indonesia 2014 

dengan waktu penelitiantanggal 2 Juli 2014 sampai dengan 16 Juli 2014. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek 

Indonesia dan yahoo finance. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

harga saham penutupan harian, index harga saham gabungan, volume 

perdagangan saham harian dan jumlah saham yang beredar. Return ekspektasi 

menggunakan modal disesuaikan dengan pasar. Sedangkan sampel yang 

digunakan adalah saham sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia. Hasil 

penelitian dalam pengujian hipotesis menunjukan terdapat abnormal 

returnsignifikan dalam 4 hari(H-4, H-1, H+2, H+4),rata-rata abnormal returndan 

rata-rata aktivitas volume perdangangan sebelum dan sesudah peristiwa pemilu 

presiden 2014 tidak signifikan 

Kata Kunci : abnormal return, aktivitas volume perdagangan saham, model 

disesuaikan pasar, sebelum dan sesudah pemilu presiden 2014  
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Pendahuluan 

 

Peristiwa politik yang terjadi 

dalam suatu negara merupakan hal 

menarik untuk dikaji dan diamati 

karena mempunyai dampak 

diberbagai bidang seperti sosial, 

ekonomi, dan lain lain. Bagi para 

pelaku ekonomi peristiwa politik 

dapat menyebabkan pengaruh positif 

maupun negatif terhadap 

keberlangsungan usaha yang 

dijalankannya. Peristiwa-peristiwa 

politik yang biasanya terjadi seperti 

adanya pemilihan umum presiden, 

pemilihan umum legislatif, 

pengantian pemerintahan, 

pegumuman kabinet menteri, 

kerusuhan politik, perang dan 

peristiwa lainnya. 

Berbicara mengenai peristiwa 

politik dalam negeri sendiri, pada 

tahun 2014 peristiwa politik paling 

menarik adalah pemilihan umum 

presiden dan wakil presiden 

Indonesia. Pemilihan umum presiden 

dan wakil presiden Indonesia tahun 

2014 dilaksanakan pada tanggal 9 

Juli 2014. 

Pada Pilpres 2014 sangat 

menarik, hal ini dikarenakan hanya 

terdapat dua pasangan calon presiden 

dan wakil presiden. Kedua pasangan 

calon presiden dan wakil presiden 

adalah dengan nomor urut satu 

Prabowo Subianto sebagai calon 

presiden dan Hatta Rajasa sebagai 

wakil presiden, sedangkan pada 

nomor urut dua adalah Joko Widodo 

sebagai calon presiden dan 

Muhammad Jusuf Kalla sebagai 

wakilnya. Kedua kubu ini sangat 

kuat dalam memperebutkan 

kekuasaan. 

Calon presiden dan wakil 

presiden Prabowo Subianto dan 

Hatta Rajasa diusung oleh partai 

Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, 

PKS, PPP, PBB dengan nama 

Koalisi Merah Putih, sedangkan 

calon presiden dan wakil presiden 

Joko Widodo dan Muhhammad Jusuf 

Kalla diusung oleh PDIP, PKB, 

NasDem, Hanura, PKPI dengan 

nama Koalisi Indonesia Hebat. Hal 

ini menyebabkan kedua kubu ini 

saling melancarkan serangan melalui 

isu-isu politik ke publik baik melalui 

media cetak seperti surat kabar, 

media penyiaran seperti stasiun 

televisi, maupun media sosial yang 

berbasis internet seperti Facebook 

maupun Twitter, dan lain lain . 

Isu-isu yang beredar seperti 

penggalangan dana kampanye 

(Kompas 1 juni 2014), mencuri start 

kampanye oleh Jokowi (kompas 2 

juni 2014), penyebaran tabloid obor 

rakyat ”Jokowi Capres Boneka” 

(Kompas 3 Juni 2014), Status 

pernikahan Prabowo (Kompas, 1 juni 

2014), tuduhan kampanye hitam 

(black campaign) yang di arahkan 

kepada Prabowo (Kompas 1 Juni 

2014), maupun Isu-isu lainnya. 

Selain isu-isu yang beredar 

hasil survei-survei terbaru juga 

mempengaruhi pergerakan 

perekonomian. Survei-survei ini baik 

dilakukan oleh Lembaga Survei 

Indonesia (LSI), Lembaga Survei 

Nasional (LSN), Lembaga Survei 

Jakarta (LSJ), Lembaga survei Indo 

Barometer, Founding Father House 

(FFH), Lembaga Survei Roy Morgan 

Internasional  maupun organisasi 

survei lainnya.  

Peristiwa politik pemilu 

presiden dan wakil presiden tersebut 

tentu akan membawa dampak pada 

bidang ekonomi terutama kegiatan 

investasi di pasar modal. Peristiwa 
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tersebut dapat membuat harga 

sekuritas meningkat maupun 

menurun. Dikarenakan banyaknya 

isu-isu yang beredar pada saat 

kampanye, maka di pasar modal 

indonesia terjadilah naik turunnya 

harga sekuritas. Selain hasil-hasil 

survei investor juga melihat keadaan 

keamanan di Indonesia sendiri. 

Salah satu sektor di pasar 

modal yang terkena dampak dari 

pergantian pemerintahan adalah 

sektor perbankan. Hal ini disebabkan 

karena dalam sektor perbankan ini 

kepercayaan merupakan faktor yang 

penting. Fungsi utama bank adalah 

menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkan secara efisien dan 

efektif pada sektor-sektor riil untuk 

menggerakan pembangunan dan 

stabilitas perekonomian sebuah 

negara. Dalam hal ini bank 

menghimpun dana dari masyarakat 

berdasarkan asas kepercayaan dari 

masyarakat. Apabila masyarakat 

tidak percaya pada bank maka 

masyarakat tidak akan menyimpan 

uang atau dananya di bank. Tentu 

saja pemerintah turut serta dalam 

memberikan kepercayaan kepada 

masyarakat terhadap perbankan 

dengan peraturan-peraturan yang 

akan dikeluarkan pada saat 

pergantian pemerintahan. Oleh sebab 

itu perbankan merupakan sektor yang 

sensitif terhadap pergantiaan 

pemerintahan. Selain itu menurut 

direktur BEI Ito Warsito, perbankan 

merupakan sektor termatang di BEI 

karena tidak ada lagi bank besar yang 

go publik (Tribunnews.com). 

Penelitian yang mengamati 

reaksi pasar modal dengan event 

study pada peristiwa politik di 

Indonesia telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti terdahulu 

yaitu:Neni Meidawati dan Mahendra 

Harimawan (2004) meneliti 

pemilihan umum legislatif Indonesia 

tahun 2004 pada LQ-45, memperoleh 

hasil rata-rata abnormal return yang 

tidak signifikan dan rata-rata 

aktivitas volume perdagangan yang 

signifikan sebelum dan setelah 

pemilihan umum. 

Nunung Nurhaeni (2009) 

meneliti pemilihan umum  legislatif 

Indonesia tahun 2009 di BEI 

mendapatkan hasil yang signifikan 

terhadap rata-rata abnormal return 

dan rata-rata aktivitas volume 

perdagangan sebelum dan sesudah 

pemilihan umum.  

Maria Qifthiyah Alkaff 

(2010) dengan judul penelitian 

“Pengaruh Pemilihan Presiden RI 

Tahun 2009 Terhadap Harga Saham 

dan Volume Perdagangan Saham 

Perusahaan di Bursa Efek Indonesia”  

mendapatkan hasil abnormal return 

signifikan pada hari t-4, t-3, t-2, t-1, 

t+6, t+7, sedangkan tidak signifikan 

rata-rata abnormal return dan rata-

rata aktivitas volume perdagangan 

untuk sebelum dan setelah pemilu. 

Pada penelitian Suryo Luhur 

(2010) seputar pemilihan umum 8 

juli 2009 pada saham LQ-45 

menunjukan signifikan abnormal 

return pada periode t-10, t-5, t-4, t0, 

t+7 serta tidak signifikannya rata-rata 

abnormal return sebelum dan setelah 

pemilu dan tidak signifikannya rata-

rata aktivitas volume perdagangan. 

Dapat dilihat dari penelitian 

penelitian yang ada mengenai reaksi 

pasar modal pada peristiwa politik di 

Indonesia terdapat perbedaan pada 

hasil penelitian oleh sebab itu 

menarik untuk menelitireaksi pasar 

modal Indonesia terhadap peristiwa 

politik dalam negeri dengan judul 
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penelitian “Reaksi Pasar Modal 

Indonesia Terhadap Peristiwa Politik 

Dalam Negeri (Studi Kasus Pada 

Pemilu Presiden Indonesia 2014)” 

Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah (1) Apakah 

terdapat rata-rata abnormal 

returnsahampada saat peristiwa 

politik dalam negeri (pemilu presiden 

Indonesia 2014) pada sektor 

perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, (2) Apakah terdapat 

perbedaan rata-rata abnormal 

returnsaham sebelum dan sesudah 

peristiwa politik dalam negeri 

(pemilu presiden Indonesia 2014) 

pada sektor perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia, (3) Apakah 

terdapat perbedaan rata-rata aktivitas 

volume perdagangan saham  sebelum 

dan sesudah peristiwa politik dalam 

negeri (pemilu presiden Indonesia 

2014) pada sektor perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Tujuan penelitian ini adalah 

(1) untuk menguji keberadaan rata-

rata abnormal return saham pada 

saat peristiwa politik dalam negeri 

(pemilu presiden Indonesia 2014) 

pada sektor perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia, (2) untuk 

mengetahui dan menganalisis 

perbedaan rata-rata abnormal return 

saham sebelum dan sesudah peritiwa 

politik dalam negeri (pemilu presiden 

Indonesia 2014) pada sektor 

perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dan (3)untuk 

mengetahui dan menganalisis 

perbedaan rata-rata aktivitas volume 

perdagangan saham sebelum dan 

sesudah peritiwa politik dalam negeri 

(pemilu presiden Indonesia 2014) 

pada sektor perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

Manfaat Penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pihak pihak yang membutuhkan 

seperti: (1) inverstor : Hasil ini dapat 

digunakan untuk menjadi bahan 

pertimbangan dalam hal penentuan 

keputusan. (2) akademis : Penelitian 

ini dapat menjadi referensi bagi 

penelitian selanjutnya di masa yang 

mendatang khususnya untuk topik 

yang sama. 

Tinjauan Pustaka 

Informasi Pasar Modal 

Suatu peristiwa akan 

mengakibatkan pasar modal 

bereaksi.Peristiwa kabar baik 

diharapkan akan direaksi secara 

positif olehpasar, begitu juga 

sebaliknya kabar buruk akan direaksi 

secara negatif olehpasar.Pasar modal 

akan bereaksi pada peristiwa bila 

peristiwa tersebut mengandung 

informasi yang relevan. 

 Informasi merupakan data 

yang diolah menjadi bentuk yang 

berarti bagi penerimanya dan 

bermanfaat dalam mengambil 

keputusan saat ini ataupun masa 

yang akan datang oleh sebab itu 

informasi merupakan unsur penting 

bagi investor dan pelaku bisnis. 

Menurut Fama dalam 

Nurhaeni (2009:28) informasi yang 

relevan dibagi menjadi 3 tipe yaitu 

informasi mengenai perubahan harga 

di waktu yang lalu , informasi yang 

tersedia kepada publik dan informasi 

yang tersedia kepada publik maupun 

tidak. 

Reaksi Pasar Modal 

Untuk melihat reaksi pasar 

modal terhadap suatu peristiwa dapat 

mengunakan indokator abnormal 

return dan aktivitas volume 

perdagangan. 
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Abnormal Return 

Menurut Hartono (2005:42) 

abnormalreturn merupakan 

kelebihan dari return yang 

sesungguhnya terjadi terhadap return 

normal. Return normal merupakan 

return ekspektasi (return yang 

diharapkan oleh investor) dan 

merupakan return yang terjadi pada 

keadaan normal dimana tidak terjadi 

suatu peristiwa. Dengan adanya 

peristiwa tertentu, return normal 

akan naik (bila peristiwanya adalah 

peristiwa baik atau good news) atau 

akan turun (bila peristiwanya adalah 

peristiwa jelek atau bad news). Hasil 

keseluruhannya adalah return 

sesungguhnya atau return nyata. 

Dengan demikian, abnormal return 

adalah selisih antara return 

sesungguhnya yang terjadi dan 

return ekpektasi. 

Aktivitas Volume Perdagangan 

Menurut Wijaya (2014:81) 

volume adalah alat analisis yang 

paling berbeda dengan alat analisis 

lainnya, karena hanya satu satunya 

alat indikator perhitungannya berasal 

dari harga, sehingga dapat dikatakan 

sebagai sebuah alat indikator yang 

dapat dijadikan sebagai alat 

konfirmasi dalam beberapa hal. Bila 

investor menilai suatu peristiwa 

mengandung informasi maka 

peristiwa tersebut akan 

mengakibatkan keputusan 

perdagnagan diatas keputusan 

perdagangan normal. 

Efisiensi Pasar Modal 

Dalam pasar modal ada yang 

dikenal dengan istilah pasar modal 

efisien.Secara formal Martalena dan 

Malinda (2011:41) mendefinisikan 

pasar modal efisien sebagai pasar 

modal dengan harga sekuritas telah 

mencerminkan semua informasi yang 

relevan. Semakin cepat informasi 

baru tercemin pada harga sekuritas 

semakin efisien pasar modal tersebut. 

Pasar efisien sendiri memiliki 

3 bentuk yaitu bentuk lemah, 

setengah kuat, dan kuat. Pasar efisien 

dikatakan berbentuk lemah jika 

harga-harga sekuritas mencerminkan 

secara penuh informasi masa lalu 

atau informasi yang sudah terjadi. 

Pasar berbentuk setengah kuat jika 

harga-harga sekuritas secara penuh 

mencerminkan semua informasi yang 

dipublikasikan, termasuk pula 

informasi dalam laporan keuangan 

perusahaan emiten. Pasar dikatakan 

efisien dalam bentuk kuat jika harga-

harga sekuritas secara penuh 

mencerminkan semua informasi yang 

tersedia termasuk infromasi privat. 

Informasi privat disini adalah 

informasi yang pada dsarnya hanya 

diketahui oleh emiten saja. 

Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini berawal dari terjadinya 

suatu peristiwa ( pemilu presiden 

2014) yang dianggap akan 

menimbulkan reaksi pada pasar 

modal. 

 Reaksi tersebut dapat dilihat 

dari abnormal return dan Trading 

Volume activity (aktivitas volume 

perdagangan).  

Gambar 1. Kerangka Pemikiran  
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Hipotesis dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

HI: Terdapat perbedaan rata-rata 

abnormal return saham pada 

peristiwa politik dalam negeri 

(pemilu presiden 2014) pada 

sektor perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 

H2:Terdapat perbedaan rata-rata 

abnormal return saham sebelum 

dan setelah peristiwa politik 

dalam negeri (pemilu presiden 

2014) pada sektor perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

H3: Terdapat perbedaan rata-rata 

aktivitas volume perdagangan 

saham sebelum dan setelah 

peristiwa politik dalam negeri 

(pemilu presiden 2014) pada 

sektor perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini mengunakan 

metode studi peristiwa (event study) 

politik pemilihan umum presiden dan 

wakil presiden 2014. Dalam 

penelitian ini akan menguji apakah 

pasar bereaksi dengan adanya 

peristiwa politik tersebut, khususnya 

pada sektor perbankan di BEI. 

Penelitian event study dengan 

periode pengamatan (event window) 

lima hari bursa sebelum dan lima 

hari bursa sesudah peristiwa politik 

pemilihan umum presiden (event 

date) yang jatuh pada tanggal 9 juli 

2014, yaitu pada tanggal 2 juli 2014 

sampai dengan 16 juli 2014. 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan yang terdaftar di 

BEI. Sedangkan sampel penelitian 

ini adalah saham sektor perbankan di 

BEI dengan teknik pengambilan 

sampel non-probability sampling 

yaitu proposive sampling.Proposive 

sampling kriteria berikut: (1) 

merupakan saham perusahaan pada 

sektor perbankan, (2) perusahaan 

dengan sahamnya aktif 

diperdagangkan selama periode 

pengamatan. Saham sektor 

perbankan yang memenuhi kriteria 

diatas sebanyak 22 dari 39 saham 

sektor perbankan.  

Sampel dalam penelitian ini 

adalah:Bank MNC 

Internasional,Bank Central Asia, 

Bank Bukopin, Bank Mestika 

Dharma, Bank Negara Indonesia, 

Bank Rakyat Indonesia, Bank 

Tabungan Negara, Bank Danamon 

Indonesia, Bank Pundi Indonesia, 

Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Barat dan Banten, Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur, 

Bank Mandiri, Bank CIMB Niaga, 

Bank Internasional Indonesia, Bank 

Permata, Bank Sinarmas, Bank 

Tabungan Pensiun Nasional, Bank 

Victoria Internasional, Bank Artha 

Graha Internasional, Bank 

Nasionalnobu, Bank Pan Indonesia, 

Bank Panin Syariah. 

Jenis data yang di gunakan 

untuk penelitian ini merupakan data 

sekunder. Sumber data sekunder 

yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah data dari bursa efek indonesia 

(BEI). Data sekunder yang di 

butuhkan dalam penelitian ini adalah 

data data perdagangan saham harian 

perusahaan di sektor usaha 

advertising yang melakukan 

transaksi di bursa efek indonesia 

pada periode 04 juni sampai dengan 

21 Juli2014. 

Sedangkan sumber data 

sekunder ini di dapat dari Bursa Efek 
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Indonesia melalui yahoo finace.  

Menurut klasifikasi pengumpulan 

data, jenis pengumpulan data ini 

adalah data time series, yaitu data 

yang dikumpulkan dari beberapa 

tahapan waktu atau kronologis.   

Berdasarkan jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini, 

peneliti mengunakan teknik 

dokumentasi. Dokumentasi tersebut 

dapat berupa catatan, buku, jurnal 

jurnal, surat kabar, majalah dokumen 

dokumen atau data lain yang di 

anggap mempunyai hubungan erat 

dengan masalah yang di teliti. 

 Sedangkan teknik 

pengumpulan data yang digunakan 

adalah studi kepustakaan yang 

mempelajari dan mengutip literatur 

dan teori teori yang memiliki kaitan 

dengan penelitian. 

Definisi Variabel Penelitian 

Abnormal Return 

Menurut Hartono (2005:43) 

abnormal return adalah selisih return 

sesungguhnya dengan return 

espektasi. Abnormal return 

dirumuskan sebagai berikut: 

RTNi,t =Ri,t – E [Ri,t] 

Dimana: 

RTNit = Abnormal return sekuritas i 

pada periode peristiwa t 

Ri,t     = pendapatan aktual return 

untuk saham i pada periode  

peristiwa t 

E[Ei,t] = Expected return sekuritas i 

pada periode peristiwa t 

Aktivitas Volume Perdagangan  

Aktivitas volume 

perdangangan (trading volume 

activity) adalah Perbandingan antara 

jumlah saham yang diperdagangkan 

dengan jumlah saham yang beredar. 

Aktivitas volume perdangangan 

(trading volume activity)  dapat 

dihitung melalui rumus: 

 

TVAit = ∑ saham i ditransaksi waktu 

t 

             ∑ saham i beredar waktu t 

Teknik Analisis Data 

Deskriptif 

 Penelitian ini mengunakan 

metode studi peristiwa (event study) 

untuk medeskripsikan penelitian 

yang berfokus pada pengujian reaksi 

pasar terhadap suatu peristiwa. 

Pendeskripsian dilakukan 

pada abnormal return dan aktivitas 

volume perdagangan pada tiap-tiap 

perusahaan yang diteliti, selanjutnya 

merata-ratakan abnormal return dan 

aktivitas volume perdagangan 

menjadi 2 kelompok yaitu sebelum 

dan sesudah. 

Pengujian Hipotesis 

Metode yang digunakanuntuk 

pengujian statistik Hipotesis 1 adalah 

uji one sample t-test yang digunakan 

untuk mengetahui perbedaan nilai 

rata-rata populasi yang digunakan 

sebagai pembading dengan rata-rata 

sebuah sampel. 

 Sedangkan metode yang 

dipakai dalam Hipotesis 2 dan 3 

adalah metode uji beda berpasangan 

(paired t-test) untuk pengujian 

hipotesis. Uji t-test dua sampel 

berpasangan adalah salah satu jenis 

uji-t yang digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya 

perbedaan signifikan (menyakinkan) 

dari dua buah rata-rata sampel,  

dimana kedua sampel tersebut 

berasal dari 1 objek yang sama dan 

kedua sampel tidak memiliki 

hubungan saling mempengaruhi. Uji 

beda t-test dilakukan dengan cara 

membandingkan perbedaaan antara 
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dua nilai rata-rata dengan standar 

error dari perbedaaan rata-rata dua 

sampel. Apakah kedua grup tersebut 

mempunyai nilai rata rata yang sama 

ataukah tidak sama secara signifikan. 

 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

 

Analisis deskriptif 

Rata-rata abnormal return 

sebelum peristiwa politik sebesar -

0,001521726 sedangkan rata-rata 

abnormal return setelah peristiwa 

politik adalah sebesar -

0,001115898.Dapat lihat bahwa 

terdapat perbedaan rata-rata 

abnormal return sebelum dan 

sesudah peristiwa politik.Peristiwa 

politik tersebuh membuatabnormal 

return mengalami kenaikan dari -

0,001521726 menjadi -

0,001115898.Abnormal return yang 

didapat bernilai negatif (-) 

dikarenakan return saham pada 

perusahaan perusahaan yang ditelitih 

lebih kecil dari pada return pasar 

(IHSG). 

Sedangkan rata-rata Aktivitas 

Volume Perdagagan sebelum 

peristiwa politik sebesar 0,00093044 

dan rata-rata Aktivitas Volume 

Perdagangan setelah peristiwa politik 

adalah sebesar 0,00124868.Dapat 

lihat bahwa terdapat perbedaan 

Aktivitas Volume Perdagangan 

sebelum dan sesudah peristiwa 

politik.Peristiwa politik tersebuh 

membuatAktivitas Volume 

Perdagangan mengalami kenaikan 

dari 0,00093044 menjadi 0,00124868. 

Pengujian Hipotesis 

 Hipotesis pertama dalam 

penelitian ini adalah “Terdapat 

Abnormal return pada peristiwa 

politik dalam negeri (pemilu presiden 

2014) pada sektor perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia” 

Pengujian hipotesis pertama dengan 

menggunakan uji beda satu sampel 

(One Sample t-test) dengan tingkat 

signifikan 5% atau 0,05. Apabila t-

hitung kurang dari 0,05 maka H1 

diterima, yang berarti terdapat 

perbedaan yang signifikan abnormal 

return saham pada peristiwa politik 

dalam negeri (pemilu presiden 2014) 

pada sektor perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Berikut 

hasil pengolahan data abnormal 

return saham pada peristiwa politik 

dalam negeri (pemilu presiden 2014) 

pada sektor perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dengan 

menggunakan one sample t-test: 

Tabel 1 Pengujian Hipotesis 1 

One Sample t-test 

Peri

ode 

Rata-

rata 

abnorm

al 

return 

Tingk

at 

Signif

ikan 

0,05 Hasil 

H-5 1,4526 2,0796 

Tidak 

Signifikan 

H-4 -4,4447 2,0796 Signifikan 

H-3 0,38878 2,0796 

Tidak 

Signifikan 

H-2 -1,4904 2,0796 

Tidak 

Signifikan 

H-1 3,70324 2,0796 Signifikan 

H+1 -0,3002 2,0796 

Tidak 

Signifikan 

H+2 -4,4358 2,0796 Signifikan 

H+3 0,04888 2,0796 

Tidak 

Signifikan 

H+4 2,25402 2,0796 Signifikan 

H+5 -2,0126 2,0796 

Tidak 

Signifikan 

Sumber: Data Olahan, 2015 
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Dari tabel di atas dapat dilihat 

terdapat hasil signifikansi abnormal 

return pada peristiwa politik yaitu 

pemilu presiden. Abnormal return 

menunjukan signifikan pada H-4, H-

1, H+2, H+4. Sedangkan pada H-5, 

H-3, H-2, H+1, H+3, H+5 

menunjukan hasil yang signifikan. 

Dengan demikian Hipotesis pertama 

ini hanya terbukti pada 4 hari 

penelitian yaitu H-4, H-1, H+2, H+4. 

Hipotesis kedua dalam 

penelitian ini adalah “Terdapat 

perbedaan rata-rata abnormal return 

saham sebelum dan setelah peristiwa 

politik dalam negeri (pemilu presiden 

2014) pada sektor perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia” 

 Pengujian hipotesis kedua 

dengan menggunakan uji beda untuk 

sample yang berhubungan (paired t-

test) dengan tingkat signifikan 5% 

atau 0,05. Mendapatkan hasil tidak 

signifikan. Dapat dilihat pada 

gambar: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Grafik Uji-test 

abnormal return 

Hasil pengujian hipotesis ke-

2 ini didukung oleh hasil penelitian 

Alkaff (2010;98) yang menyatakan 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara abnormal return 

periode 7 harisebelum pemilihan 

presiden dengan abnormal return 

periode 7 hari  setelah pemilihan 

presiden. Selain itu didukung juga 

oleh hasil penelitian Meidawati 

(2004;100) yang menyatakan bahwa 

perbedaan rata-rata abnormal 

return(AAR) menunjukan perbedaan 

yang tidak signifikan antara rata-rata 

abnormal return sebelum peristiwa 

Pemilihan Legislatif dengan rata-rata 

abnormal return (AAR) sesudah 

peristiwa Pemilu Legislatif.Serta 

hasil penelitian Luhur (2010;261) 

menyatakan bahwa tidak ada 

perbedaan rata-rata abnormal return 

secara signifikan sebelum dan 

sesudah peristiwa pemilu presiden 

dan wakil presiden 8 juli 2009 pada 

saham LQ-45 yang terdaftar di BEI. 

Tetapi hasil ini berbeda 

dengan hasil penelitian Nurhaeni 

(2009;91) yang menyatakan bahwa 

terdapat perbedaan rata-rata 

abnormal return yang signifikan 

sebelum dan setelah peristiwa pemilu 

legislatif 2009. 

Hasil penelitian ini 

mempunyai persamaan maupun 

perbedaan hasil yang didapat oleh 

peneliti peneliti terdahulu mengenai 

abnormal return. Dari persamaan 

dan perbedaan hasil penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu maka 

didapatlah penyebab dari perbedaan 

ini yaitu penjangnya waktu 

penelitian. Pada penelitian Medawati 

panjang penelitian adalah 10 hari 

sebelum dan sesudah peristiwa 

menyatakan tidak signifikan, 

sedangkan pada Nurharni waktu 

penelitian cuma 3 hari sebelum dan 

sesudah peristiwa menyatakan tidak 

signifikan, Alkaff menyatakan tidak 

signifikan dengan waktu penelitian 7 

hari sebelum dan sesudah peristiwa, 

dan Luhur menyatakan tidak 

signifikan dengan waktu penelitian 

10 hari sebelum dan sesudah 

peristiwa, sedangkan pada penelitian 

ini waktu penelitian 5 hari sebelum 

H0 = 0,95 

 

t-tabel = -

2,079613 

H1 = 0,025 

 

H1= -0,025 

 

t-tabel = 

2,0796

13 

t-value= 

0,335 
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dan sesudah menyatakan hasil yang 

tidak signifikan.  

Dari penyebab perbedaan 

hasil penelitian maka didapatlah 

kesimpulan bahwa panjangnya waktu 

penelitian dapat mempengaruhi hasil 

penelitian. Semakin panjangnya 

waktu penelitian dapat menyebabkan 

ketidak signifikansi hasil penelitian. 

Hal ini dibuktikan dari hasil 

penelitian terdahulu yaitu dengan 

waktu penelitian 3 hari sebelum dan 

setelah peristiwa hasil penelitian 

medapatkan hasil signifikan 

sedangkan pada waktu 5, 7 dan 10 

hari penelitian mendapatkan hasil 

tidak signifikan.  

Hipotesis ketiga dalam 

penelitian ini adalah “Terdapat 

perbedaan rata-rata aktivitas volume 

perdagangan saham sebelum dan 

setelah peristiwa politik dalam negeri 

(pemilu presiden 2014) pada sektor 

perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia” 

Pengujian hipotesis ketiga 

dengan menggunakan uji beda untuk 

sample yang berhubungan (paired t-

test) dengan tingkat signifikan 5% 

atau 0,05. Menunjukan hasil tidak 

signifikan.Dapat dilihat pada gambar 

di bawah: 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Grafik Uji-test Aktivitas 

Volume Perdagangan 

Hasil pengujian hipotesis ini 

sama dengan hasil penelitian Alkaff 

yang menyatakan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan 

antara aktivitas volume perdagangan 

saham sebelum dan setelah peristiwa. 

Hal ini juga didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Luhur 

(2010;261) menyatakan bahwa tidak 

ada perbedaan rata-rata abnormal 

return yang signifikan sebelum dan 

sesudah peristiwa pemilu presiden 8 

juli 2009 pada saham LQ-45 yang 

terdaftar di BEI. 

Hal ini berbeda dengan hasil 

penelitian Meidawati (2004;100) 

terdapat perbedaan nilai rata-rata 

volume perdagangan saham pada 

periode sebelum dan sesudah 

peristiwa Pemilu Legislatif. Sama 

dengan Meidawati, Nurhaeni 

(2009;91) juga menyatakan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan 

terhadap rata-rata TVA sebelum dan 

setelah peristiwa pemilu Legislatif. 

Hasil penelitian ini 

mempunyai persamaan maupun 

perbedaan hasil yang didapat dari 

penelitian-penelitian terdahulu 

mengenai aktivitas volume 

perdagangan. Dari persamaan dan 

perbedaan hasil penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu, maka didapatlah 

penyebab dari perbedaan ini yaitu 

perbedaan pemilu legislastif dan 

eksekutif. Pada pemilu legislatif 

didapat hasil penelitian signifikan 

perbedaan rata-rata aktivitas volume 

perdagangan sebelum dan sesudah 

pemilu, sedangkan pada pemilu 

eksekutif tidak terdapat perbedaan 

signifikan antara sebelum dan 

sesudah pemilu eksekutif.  

Hal ini dibuktikan dari hasil 

penelitian Medawati dan Nurhaeni 

meneliti pemilu legislatif 

menyatakan terdapat signifikan 

perbedaan rata-rata aktivitas volume 

perdagangan. Sedangkan Alkaff dan 

Luhur yang meneliti pemilu 

eksekutif mendapatkan hasil yang 

H0 = 0,95 

 
t-tabel = -

2,079613 

H1 = 0,025 

 

H1= -0,025 

 

t-tabel 

=2,079

613 

t-

value=1,

612050

831 
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tidak signifikan perbedaan aktivitas 

volume perdagangan sebelum dan 

sesudah pemilu. 

Dari penyebab perbedaan 

hasil penelitian maka didapatlah 

kesimpulan bahwa hasil penelitian 

pemilu legislatif dan eksekutif 

berbeda terhadap aktivitas volume 

perdagangan. 

 

Penutup 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan yang telah 

dilakukan dapat diambil kesimpulan 

yaitu  

Pengujian hipotesis pertama 

menyatakan abnormal return yang 

signifikan hanya terdapat pada hari 

H-4, H-1, H+2, H+4 pada peristiwa 

politik dalam negeri (pemilu presiden 

Indonesia 2014) pada sektor 

perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, 

Pengujian hipotesis kedua 

menyatakan tidak signifikannya 

perbedaan rata-rata abnormal return 

sebelum dan sesudah peristiwa 

politik dalam negeri (pemilu presiden 

Indonesia 2014) pada sektor 

perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, atau kecilnya 

perbedaan rata-rata sebelum dan 

sesudah peristiwa politik dalam 

negeri (pemilu presiden Indonesia 

2014) pada sektor perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Pengujian hipotesis ketiga 

menyatakan tidak signifikannya 

perbedaan rata-rata aktivitas volume 

perdangangan sebelum dan sesudah 

peristiwa politik dalam negeri 

(pemilu presiden Indonesia 2014) 

pada sektor perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia, atau 

kecilnya perbedaan rata-rata aktivitas 

volume perdagangan peristiwa 

politik dalam negeri (pemilu presiden 

Indonesia 2014) pada sektor 

perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Saran 

Adapun saran yang dapat 

diajukan untuk dijadikan bahan 

petimbangan dari hasil penelitian 

adalah sebagai berikut 

Bagi peneliti selanjutnya 

dapat mengambil sektor lain yang 

terpengaruh peristiwa politik 

pemilihan presiden 

Bagi peneliti selanjutnya 

dapat mengambil waktu pengamatan 

yang lebih panjang lagi. 

Dalam menentukan expected 

return pada penelitian ini 

menggunakan market adjusted model 

, masih ada 2 model lagi yang dapat 

digunakan. 
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