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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pasar modal merupakan salah satu instrumen ekonomi nasional, yang 

dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui perkembangan ekonomi 

suatu negara. Pergerakan harga dari suatu pasar modal, misalnya yang tercermin 

dalam harga saham perusahaan secara tidak langsung menunjukkan kinerja 

perusahaan yang bersangkutan. Sebagai salah satu penunjang pendapatan negara, 

maka pergerakan harga saham perusahaan-perusahaan domestik dalam pasar 

modal dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara. 

Sebagai salah satu instrumen ekonomi pasar modal tidak lepas dari 

berbagai pengaruh lingkungan yang mencakup faktor ekonomi, yaitu faktor dalam 

internal dan eksternal perusahaan dan non-ekonomi, misalnya faktor-faktor sosial, 

politik dan yang mengganggu stabilitas nasional suatu negara.  

Peristiwa yang mempengaruhi pasar modal pada prinsipnya mengandung 

suatu informasi. Kandungan informasi yang diserap oleh pasar akan digunakan 

oleh para investor untuk menentukan keputusan investasinya, sehingga investor 

akan berupaya untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat. 

Kemampuan suatu pasar dalam menyerap informasi baik yang bersifat ekonomi 

maupun non-ekonomi disebut dengan kekuatan efisiensi pasar. Efisiensi pasar 

adalah topik yang menarik dalam dunia pasar modal. Semenjak Fama (1970) 

mengemukakan hipotesis pasar efisien banyak para peneliti di dunia yang 
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mencoba membuktikan hipotesis tersebut. Fama mendefinisikan bahwa eficiency 

markets sebagai suatu pasar di mana harga yang tercipta mencerminkan 

tersedianya informasi secara menyeluruh. Fama membagi bentuk pasar efisien 

menjadi tiga kategori yaitu weak-form, semi-strong dan strong-form efficiency. 

Kemampuan pasar yang efisien dalam menerima informasi yang terjadi di 

sini dijelaskan pula dalam signalling theory. Teori ini menjelaskan bahwa signal-

signal yang timbul dari informasi baik yang berasal dari eksternal perusahaan 

(demo buruh, inflasi bencana alam dan lain-lain) maupun internal perusahaan 

(kebijakan-kebijakan manajemen) secara langsung akan berpengaruh pada 

pergerakan harga dari perusahaan terkait (Bhattacharya & Dittmar, 2001 dalam 

Michael, 2009). Hal ini disebabkan karena para investor menangkap informasi 

tersebut dan akan menjadi bahan pertimbangan terhadap kemungkinan-

kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang.  

Penelitian mengenai pasar modal akibat adanya suatu peristiwa-peristiwa 

non-ekonomi telah banyak dilakukan, antara lain penelitian yang dilakukan Frider 

Sinaga (2001) yang meneliti mengenai reaksi pasar modal Indonesia terhadap 

instabilitas politik dalam negeri dengan event study atas terjadinya peledakan bom 

di gedung Bursa Efek Jakarta.  Hasil penelitian menunjukkan rata-rata abnormal 

return saham sebelum peristiwa berbeda signifikan dengan rata-rata abnormal 

return sesudah peristiwa. Sedangkan ATVA sebelum peristiwa berbeda signifikan 

dengan ATVA sesudah peristiwa. Ini menunjukkan bahwa investor pasar modal 

Indonesia memberikan reaksi yang negatif terhadap peristiwa peledakan bom di 

gedung BEJ. 
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 Penelitian selanjutnya oleh Devi Kusuma Wardani (2004), melakukan 

penelitian mengenai reaksi pasar modal Indonesia sebagai dampak dari peristiwa 

politik pemilu 5 April 2004 pada saham LQ-45. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada perubahan harga yang signifikan antara periode 10 hari sebelum dan 

10 hari sesudah peristiwa. Namun rata-rata abnormal return pada periode tersebut 

tidak berbeda secara signifikan. Sedangkan rata-rata aktivitas volume 

perdagangan berbeda signifikan. 

Penelitian lain oleh Yohana Ariesta Amelia (2010), mengenai reaksi pasar 

modal Indonesia pada peristiwa peledakan bom di Hotel Marriott dan Hotel Ritz 

Carlton. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada abnormal return bagi investor. 

Rata-rata abnormal return tidak berbeda signifikan sebelum dan sesudah 

peristiwa. Sedangkan rata-rata aktivitas volume perdagangan mengalami 

perbedaan signifikan. 

Dalam pasar modal yang efisien, investor tidak dapat hanya mengandalkan 

analisis teknikal untuk mendapatkan keuntungan. Namun juga harus mampu 

mengetahui peristiwa-peristiwa besar maupun kecil yang mungkin nantinya akan 

berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap pasar modal. Di dalam 

pasar yang efisien ini investor dituntut untuk mengetahui peristiwa-peristiwa 

ekonomi maupun non-ekonomi yang meliputi peristiwa politik, sosial, budaya, 

dan yang dapat mengganggu stabilitas nasional negara seperti peledakan bom 

hingga bencana alam misalnya banjir. 

Banjir Jakarta 2013 adalah bencana banjir yang melanda Jakarta dan 

sekitarnya pada pertengahan Januari 2013 yang menyebabkan Jakarta dinyatakan 
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dalam keadaan darurat. Banjir ini sebenarnya sudah dimulai sejak Desember 

2012, dan baru mencapai puncaknya pada Januari 2013. Selain curah hujan yang 

tinggi sejak Desember 2012, sistem drainase yang buruk, dan jebolnya berbagai 

tanggul di wilayah Jakarta, banjir ini juga disebabkan meningkatnya volume 13 

sungai yang melintasi Jakarta. (wikipedia, 2013) 

Menurut perkiraan Gubernur DKI Jakarta, banjir ini telah menyebabkan 

kerugian hingga Rp 20 Triliun (Kantor Berita Antara, 2013). Sementara kalangan 

pengusaha, melalui Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi, 

mengklaim terjadinya kerugian ekonomi lebih dari Rp 1 Triliun. Selain itu Rp 1 

Miliar harus dikeluarkan untuk menyiapkan kebutuhan pengungsi (kompas, 

2013). Perusahaan Listrik Negara juga memiliki taksiran kerugian 116 Miliar 

akibat terganggunya fungsi pembangkit dan peralatan distribusi dan transmisi 

yang mengalami kerusakan akibat tergenang air (Liputan6, 2013). 

 Kerugian akibat bencana banjir biasanya berdampak langsung pada 

kerugian properti, kendaraan bermotor, hingga korban jiwa. Untuk mengurangi 

kerugian yaitu dengan mendapatkan kompensasi akibat bencana alam, asuransi 

merupakan alternatif pilihan yang diambil oleh masyarakat. Masyarakat Jakarta 

sudah mengenal mengenai siklus banjir besar lima tahunan yang melanda Jakarta. 

Jika kita coba flashback ke belakang, Jakarta pernah mengalami banjir luar biasa 

pada tahun 1996, kemudian banjir besar tahun 2002, tahun 2007, dan sekarang 

tahun 2013. (Kontan, 2013) Dengan belajar dari pengalaman tersebut, masyarakat 

pun akan mulai tertarik untuk mengasuransikan harta bendanya.  
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 Dampak yang terjadi selanjutnya adalah perusahaan asuransi harus 

mengeluarkan dana untuk membayar kewajiban atas klaim kliennya yang 

menderita kerugian akibat banjir. Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum 

Indonesia Kornelius Simanjuntak memperkirakan jumlah klaim asuransi akibat 

banjir di DKI Jakarta pada 2013 adalah sebesar Rp 3 triliun. (Kabar24, 2013) 

Angka Rp 3 triliun lebih ini mengalami peningkatan sebesar 50% jika 

dibandingkan klaim asuransi properti dan kendaraan bermotor saat banjir 2007. 

Ketika itu, klaim untuk dua jenis asuransi tersebut sebesar Rp 2,1 triliun. Menurut 

Kornelius, adanya peningkatan klaim banjir 2013 dibanding 2007, akibat 

terjadinya kenaikan nilai pertanggungan dari objek-objek yang diasuransikan. 

Selain itu, area yang tergenang banjir juga meluas pada kawasan pemukiman elit 

dan pusat bisnis imbas jebolnya bendungan Latuharhary, Pluit dab Jatiasih. 

Apalagi kawasan industri di Jakarta Barat dan Jakarta Timur juga kena dampak 

banjir. “Khusus klaim asuransi kendaraan bermotor kami perkirakan hanya Rp 50 

miliar, sedangkan klaim yang terbesar adalah dari asuransi properti. Peta 

terdampak banjir di Jakarta ini mengalami perubahan, ini di luar dugaan kami. 

Mulai dari kawasan elit hingga pabrik-pabrik yang punya mesin-mesin produksi 

yang mahal harganya,” sambungnya. (Swa, 2013) 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam signaling theory, informasi yang 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor 

dalam pengambilan keputusan investasi (Jogiyanto, 2003). Banjir Jakarta 

merupakan informasi eksternal (berasal dari luar perusahaan) yang secara tidak 

langsung akan berdampak pada kinerja perusahaan asuransi. Kenaikan klaim 
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asuransi hingga 50% dibandingkan pada tahun 2007, menunjukkan bahwa beban 

yang ditanggung oleh perusahaan asuransi akan semakin berat. Karena peristiwa 

ini mengandung sinyal negatif bagi para investor, maka diperkirakan akan 

menyebabkan penurunan pada harga saham, volume perdagangan dan abnormal 

return saham pada perusahaan asuransi yang terkena dampak banjir ini.  

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengetahui 

bagaimana reaksi pasar modal, khususnya perusahaan asuransi yang telah listing 

di Bursa Efek Indonesia terhadap terjadinya bencana banjir di Jakarta pada 17 

Januari 2013. Untuk itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “Reaksi Pasar 

Modal Terhadap Bencana Banjir Jakarta Tahun 2013 (Event Study Pada Saham 

Perusahaan Asuransi Yang Listing Di BEI)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Yang menjadi pertanyaan di sini: 

1. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata harga saham 

perusahaan asuransi pada periode sebelum, saat, dan setelah peristiwa 

banjir Jakarta 2013? 

2. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara volume perdagangan saham 

perusahaan asuransi pada periode sebelum, saat, dan setelah peristiwa 

banjir Jakarta 2013? 

3. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara abnormal return saham 

perusahaan asuransi pada periode sebelum, saat, dan setelah peristiwa 

banjir Jakarta 2013? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat perbedaan signifikan 

antara rata-rata harga saham perusahaan asuransi pada periode sebelum, 

saat, dan setelah peristiwa banjir Jakarta 2013? 

2. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat perbedaan signifikan 

antara rata-rata volume perdagangan saham perusahaan asuransi pada 

periode sebelum, saat, dan setelah peristiwa banjir Jakarta 2013? 

3. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat perbedaan signifikan 

antara rata-rata abnormal return saham perusahaan asuransi pada periode 

sebelum, saat, dan setelah peristiwa banjir Jakarta 2013? 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1) Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam 

memahami konsep perubahan perilaku para investor mengenai 

dampak bencana banjir Jakarta 2013 terhadap harga, volume 

perdagangan, dan abnormal return saham perusahaan asuransi yang 

listing di Bursa Efek Indonesia. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai 

reaksi pasar yang ditunjukkan oleh pergerakan harga saham, volume 
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perdagangan dan abnormal return saham perusahaan asuransi yang 

listing di Bursa Efek Indonesia akibat bencana banjir Jakarta. 

2) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-

pihak lain yang berkepentingan untuk melakukan penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

 


