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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pemilihan umum legislatif 
tahun 2009 terhadap harga saham perusahaan public di Indonesia Metode analisis 
yangdigunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. 
Analisiskuantitatif dilakukan untuk mengolah informasi kuantitatif (data 
kuantitatif)sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai arti.Banyak faktor 
yang dapat mempengaruhi harga saham di Bursa Efek termasuk peristiwa politik 
seperti pemilihan umum legislatif tahun 2009 tersebut. Masalahnya adalah 
seberapa besar pengaruh yang diakibatkan oleh pemilihan umum tahun 2009 
tersebut terhadap hargasaham perusahaan public di Indonesia. Untuk 
mengetahuinya, maka variabel – variabel yang dianalisis adalahelemen–elemen 
pengukuran dalam IHSG, yaitu dengan melihatperbedaan perubahan harga saham 
pembukaan, harga saham penutupan, harga saham tertinggi, harga saham terendah 
dan adjustedclosepricestock IHSG antara sebelum dan setelah terjadi pemilu 
legislatif tahun 2009.Apabila perubahan harga saham tersebut antara sebelum dan 
setelah terjadi pemilu legislatif tahun 2009 berbeda secarasignifikan, maka dapat 
disimpulkan bahwa peristiwa pemilu tahun 2009 telah membuat pelaku pasar 
bereaksi sehingga terjadi perubahan yang signifikanpada harga saham 
perusahaanpublicantara sebelum dan setelah pemilu tahun 2009 tersebut di 
Indonesia, demikian pula sebaliknya.Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa 
pengaruh pemilihan umum legislatif tahun 2009terhadap harga saham 
perusahaanpublicdi Indonesia adalah signifikan. 

Kata Kunci : Pemilihan umum legislatif tahun 2009, IHSG, Harga saham  
pembukaan, harga saham penutupan, harga saham tertinggi, harga 
saham terendah, adjustedclosepricestock 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

       Dalam kegiatan perekonomian secara makro, pasar modal merupakan salah 

satu lembaga yang memegang peranan penting. Peranan penting tersebut antara 

lain sebagai salah satu sarana penggerak kegiatan perekonomian suatu negara, 

yaitu sebagai wahana untuk mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan dana 

jangka panjang dan pendek. Akumulasi dana tersebut dinvestasikan dalam bentuk 

surat berharga yang biasanya disebut dengan efek. Aktivitas dan kegiatan yang 

berlangsung di pasar modal juga mencerminkan fluktuasi dan perputaran roda 

perekonomian.  

       Salah satu pasar modal utama di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Mayoritas aktivitas dan perputaran perdagangan di BEI didominasi oleh 

saham sekitar 73% dan obligasi sebesar 27%. Selain itu di dalam pasar sekunder 

tersebut terdapat beberapa macam indeks harga saham seperti IHSG (Indeks 

Harga Saham Gabungan), Indeks Sektoral, Indeks LQ45, Indeks Islam / Syariah, 

dan Indeks Harga Saham Individual. 

       Di Indonesia pasar modal dilindungi oleh Keputusan Presiden dan Undang-

Undang.  Menurut Kepres No. 60 tahun 1988, pasar modal adalah bursa yang 

merupakan sarana untuk mempertemukan penawar dan peminta dana jangka 

panjang dalam bentuk efek.  



4 
 

 

       Untuk menarik minat pihak investor dan pihak yang memerlukan dana 

berpartisipasi aktif di pasar modal, maka pasar modal harus menjadi lembaga 

yang terpercaya bersifat likuid dan efisien (Patrick dan Wei 1999).  Suatu pasar 

dikatakan likuid jika penjual dapat menjual dan membeli surat-surat berharga 

dengan cepat.  

       Menurut Husnan (2001) faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal 

diantaranya adalah: Pertama, supply sekuritas yaitu faktor ini berarti harus banyak 

perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas di pasar modal. Kedua, demand 

akan sekuritas, yaitu faktor ini berarti bahwa harus terdapat anggota masyarakat 

yang memiliki jumlah dana yang cukup besar untuk dipergunakan membeli 

sekuritas-sekuritas yang ditawarkan. Ketiga, kondisi politik dan ekonomi yaitu 

kondisi politik yang stabil akan ikut membantu pertumbuhan ekonomi yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi supply dan demand akan sekuritas. Keempat, 

masalah hukum dan peraturan. Pembeli sekuritas pada dasarnya mengandalkan 

diri pada informasi yang desediakan oleh perusahaan-perusahaan yang 

menerbitkan sekuritas. Oleh karena itu kebenaran informasi menjadi sangat 

penting, disamping ketepatan dan kelengkapan informasi. Peraturan yang 

melindungi pemodal dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan menjadi 

mutlak diperlukan. Kelima, keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi 

kegiatan pasar modal dan berbagai lembaga yang memungkinkan dilakukan 

transaksi secara efisien.  

       Saham menunjukkan bukti kepemilikan atas perusahaan yang memiliki badan 

hukum Perseroan Terbatas (PT). Pemilik saham suatu perusahaan disebut sebagai 
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pemegang saham. Di Indonesia, saham diterbitkan oleh perusahaan dan dijual di 

pasar modal, yaitu Bursa Efek Indonesia. Harga saham perusahaan public dapat 

dipengaruhi oleh beberapa macam peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan 

pemerintah antara lain peristiwa-peristiwa  politik. Namun masih diperlukan 

analisis lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari peristiwa-

peristiwa politik yang berhubungan dengan pemerintah tersebut berpengaruh 

terhadap harga saham perusahaan public. 

       Di Indonesia penelitian yang merupakan event study mengenai dampak suatu 

peristiwa politik terhadap harga saham perusahaan dipasar modal telah beberapa 

kali dilakukan, diantaranya oleh Novemayanti (2005) dan Meidawati dan 

Harimawan (2004). Hasil penelitian yang dilakukan Meidawati dan Harimawan 

(2004) yang melakukan penelitian tentang tentang pengaruh pengaruh pemilhan 

umum legislatif tahun 2004 terhadap return saham dan volume perdagangan. 

Hasil penelitian ini adalah terdapat perbedaan nilai rata-rata volume perdagangan 

saham pada periode sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan umum legislatif 

2004. 

       Novemayanti (2005) juga melakukan penelitian event study yaitu tentang 

analisa hubungan pergantian presiden Republik Indonesia terhadap perubahan 

harga saham menyatakan bahwa terdapat perubahan harga saham di Bursa Efek 

Indonesia secara signifikan pada sekitar tanggal pemilihan presiden secara 

langsung (tanggal 20 Oktober 2004). 
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       Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul: “Pengaruh Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Terhadap 

Harga Saham Perusahaan Public Di Indonesia”. 

 

1.2   Masalah Penelitian 

       Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi masalah pokok dari penelitian 

ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut : 

Apakah terjadi perbedaan perubahan yang signifikan pada harga saham 

perusahaan public antara sebelum dan setelah pemilihan umum legislatif tahun 

2009 ? 

 

1.3 Motivasi Penelitian 

         Seringkali pergolakan politik di Indonesia yang tidak stabil membuat dunia 

investasi di Indonesia menjadi lesu dan berpengaruh pula terhadap kondisi 

perekonomian. Di dalam suatu pasar modal kondisi politik dan ekonomi yang 

tidak stabil akan mempengaruhi supply dan demand akan sekuritas. Begitu juga 

sebaliknya apabila kondisi politik dan ekonominya stabil akan ikut membantu 

pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan mempengaruhi supply dan 

demand akan sekuritas. 

        Yang menjadi faktor pendorong peneliti melakukan penelitian ini adalah, 

peneliti melihat adanya peluang untuk menemukan bukti secara empiris hubungan 

antara peristiwa politik yaitu pemilihan umum legislatif tahun 2009 dengan 

perubahan harga saham perusahaan public di Indonesia. 
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1.4  Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Menguji dampak pemilihan umum legislatif tahun2009 terhadap harga 

saham perusahaan public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Memperoleh bukti empiris mengenai perubahan harga saham perusahaan 

public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ketika terjadi peristiwa 

pemilihan umum legislatif tahun 2009. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan bukti empiris tentang teori 

portofolio dan analisis investasi khususnya mengenai pengaruh yang 

ditimbulkan oleh pemilihan umum legislatif tahun 2009 terhadap 

perubahan harga saham perusahaan public di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pelaku pasar (investor 

dan calon investor) dalam merespon suatu perubahan harga saham 

perusahaan public akibat dari peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan 

politik, dan mengambil keputusan investasi, serta mengantisipasi jika 

terjadi peristiwa tersebut diwaktu yang akan datang. 
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3. Manfaat bagi penelitian mendatang  : 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

serta dasar bagi pihak yang akan melakukan penelitian tentang pokok 

bahasan yang sama. 
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BAB II 

TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1  Pemilihan Umum 

       Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang – orang untuk 

mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, 

mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala 

desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara 

persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, 

komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan. Dalam Pemilu, para pemilih 

dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu 

menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. 

Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari 

pemungutan suara. 

       Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 (Pemilu Legislatif 2009) itu adalah 

rangkaian dari Pemilu 2009, yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009. Pemilu 

Legislatif 2009 dilangsungkan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD 

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk masa jabatan 2009-2014. 

 

2.2  Saham 

        Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan perseroan terbatas. Wujud dari 

saham berupa selembar kertas yang menerangkan siapa pemiliknya. Akan tetapi, 
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sekarang ini sistem tanpa warkat sudah mulai dilakukan di pasar modal, dimana 

bentuk kepemilikan tidak lagi berupa lembaran saham yang diberi nama 

pemiliknya tapi sudah berupa account atas nama pemilik atau saham tanpa 

warkat. Jadi penyelesaian transaksi akan semakin cepat dan mudah.  

       Saham atau ekuitas merupakan surat berharga yang sudah banyak dikenal 

masyarakat. Saham dibagi menjadi dua jenis, yaitu saham biasa (common stock) 

dan saham preferen (preferred stock). Saham biasa merupakan saham yang 

menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap pembagian dividen dan hak atas 

harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Pemegang 

saham biasa memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar 

proporsi sahamnya dan memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya 

kepada orang lain. 

       Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan 

antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap 

(seperti bunga obligasi). Persamaan saham preferen dengan obligasi terletak pada 

3 (tiga) hal : ada klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, dividen tetap selama 

masa berlaku dari saham dan memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan dengan 

saham biasa. Saham preferen lebih aman dibandingkan dengan saham biasa 

karena memiliki hak klaim terhadap kekayaan perusahaan dan pembagian dividen 

terlebih dahulu. Saham preferen sulit untuk diperjualbelikan seperti saham biasa, 

karena jumlahnya yang sedikit. Daya tarik dari investasi saham adalah dua 

keuntungan yang dapat diperoleh pemodal dengan membeli saham atau memiliki 

saham, yaitu dividen dan capital gain. Dividen merupakan keuntungan yang 
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diberikan perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan 

perusahaan. Biasanya dividen dibagikan setelah adanya persetujuan pemegang 

saham dan dilakukan setahun sekali. 

        Agar investor berhak mendapatkan dividen, pemodal tersebut harus 

memegang saham tersebut untuk kurun waktu tertentu hingga kepemilikan saham 

tersebut diakui sebagai pemegang saham dan berhak mendapatkan dividen. 

Dividen yang diberikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, dimana pemodal 

atau pemegang saham mendapatkan uang tunai sesuai dengan jumlah saham yang 

dimiliki dan dividen saham dimana pemegang saham mendapatkan jumlah saham 

tambahan, sedangkan capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga 

jual yang terjadi. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan di 

pasar sekunder. 

       Saham dikenal memiliki karakteristik high risk-high return. Artinya saham 

merupakan surat berharga yang memberikan peluang keuntungan yang tinggi 

namun juga berpotensi risiko tinggi. Saham memungkinkan pemodal 

mendapatkan keuntungan (capital gain) dalam jumlah besar dalam waktu singkat. 

Namun seiring dengan berfluktuasinya harga saham, saham juga dapat membuat 

investor mengalami kerugian besar dalam waktu singkat. 

      Menurut Hartono (2008) terdapat beberapa nilai yang berhubungan 

dengan saham, yaitu : 

1. Nilai Buku 

Nilai buku (book value) per lembar saham menunjukkan aktiva bersih (net  

assets) yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar 
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saham. 

2. Nilai Pasar 

Nilai pasar (market value) berbeda dengan nilai buku. Jika nilai buku 

merupakan nilai yang dicatat pada saat saham dijual oleh perusahaan, 

maka nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat 

tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran saham bersangkutan di pasar bursa. 

3. Nilai Intrinsik 

Nilai intrinsik atau nilai fundamental adalah nilai sebenarnya dari saham 

yang   diperdagangkan. 

      Menurut Husnan (2001) terdapat dua model analisis yang banyak digunakan 

untuk menentukan nilai sebenarnya dari saham, yaitu : 

1. Analisis Fundamental 

Model ini memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan 

mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental (seperti penjualan, 

pertumbuhan penjualan, biaya, kebijakan dividen, dan sebagainya) yang 

mempengaruhi harga saham di masa datang, dan menerapkan hubungan 

variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham. Model 

ini sering disebut sebagai share price forecasting model. 

2. Analisis Teknikal 

Analisis ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan 

mengamati perubahan harga di waktu yang lalu. Analisis tersebut 

menyatakan bahwa harga saham mencerminkan informasi yang relevan, 
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bahwa informasi tersebut ditunjukkan oleh harga saham di waktu yang 

lalu, dan karenanya perubahan harga saham akan menpunyai pola tertentu, 

dan pola tersebut akan berulang. 

 

2.3  Harga Saham 

       Harga saham di Bursa Efek selalu berfluktuasi. Harga saham dapat 

dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain : tingkat suku bunga, tingkat inflasi, 

kinerja keuangan perusahaan, dan berbagai informasi atau pengumuman. Menurut 

Hartono (2008) macam-macam pengumuman yang dapat mempengaruhi harga 

dari sekuritas antara lain : 

1. Pengumuman berhubungan dengan laba (Earnings-Related 

Announcements). Contohnya : laporan tahunan awal, laporan tahunan 

detail, laporan interim awal, laporan interim detail, laporan perubahan 

metode-metode akuntansi, laporan auditor, dan lainnya. 

2. Pengumuman-pengumuman peramalan oleh pejabat perusahaan (Forecast 

Announcements by Company Officials). Contohnya : peramalan laba 

sebelum akhir tahun fiskal, estimasi laba setelah akhir tahun fiskal, 

peramalan penjualan, dan lainnya. 

3. Pengumuman-pengumuman dividen (Dividend Announcements). 

Contohnya : distribusi kas, distribusi saham, dan lainnya. 

4. Pengumuman-pengumuman pendanaan (Financing Announcements). 

Contohnya : pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas, 

pengumuman yang berhubungan dengan hutang, sewa-guna, pemecahan 



14 
 

 

saham, pembelian kembali saham, dan lainnya. 

5. Pengumuman-pengumuman yang berhubungan dengan pemerintah 

(Government-Related Announcements). Contohnya : dampak dari 

peraturan baru, investigasi-investigasi terhadap kegiatan perusahaan, 

keputusan-keputusan regulator, dan lainnya. 

6. Pengumuman-pengumuman investasi (Investment Announcements). 

Contohnya : Eksplorasi, usaha baru, ekspansi pabrik, penutupan pabrik, 

pengembangan R&D, dan lainnya. 

7. Pengumuman-pengumuman ketenaga-kerjaan (Labor Announcements). 

Contohnya : negosiasi-negosiasi, kontrak-kontrak baru, pemogokan, dan 

lainnya. 

8. Pengumuman-pengumuman yang berhubungan dengan hukum (Legal 

Announcements). Contohnya : tuntutan terhadap perusahaan atau terhadap 

manajernya, tuntutan oleh perusahaan atau oleh manajernya, dan lainnya. 

9. Pengumuman-pengumuman pemasaran-produksi-penjualan (Marketing 

Production-Sales Announcement). Contohnya : pengiklanan, rincian 

kontrak, produk baru, perubahan harga, penarikan produk, laporanlaporan 

produksi, laporan-laporan keamanan produk, laporan-laporan penjualan, 

rincian jaminan, dan lainnya. 

10. Pengumuman-pengumuman manajemen direksi (Management-Board of 

Director Announcements). Contohnya : susunan direksi, manajemen, 

rincian struktur organisasi, dan lainnya. 

11. Pengumuman-pengumuman merjer-ambil alih-diversifikasi (Merger- 
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Takeover-Divestiture Announcements). Contohnya : laporan-laporan 

merjer, laporan-laporan investasi ekuitas, laporan-laporan mengambil alih, 

laporan-laporan diambil alih, laporan-laporan diversifikasi, dan lainnya. 

12. Pengumuman-pengumuman industri sekuritas (Securities Industry 

Announcements). Contohnya : laporan-laporan pertemuan tahunan, 

perubahan-perubahan kepemilikan saham, laporan harga dan volume 

perdagangan, pembatasan perdagangan atau suspensi, dan lainnya. 

 

2.4  Pasar Modal 

       Menurut Husnan (2001) pasar modal didefinisikan sebagai pasar untuk 

berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjual-

belikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan 

oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. Menurut Samsul 

(2006) pasar modal didefinisikan sebagai tempat atau sarana bertemunya antara 

permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang, umumnya 

lebih dari satu tahun.  

       Pasar modal menurut Tandelilin (2007)  adalah pertemuan antara pihak yang 

memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara 

memperjualbelikan sekuritas. Dengan demikian, pasar modal juga bisa diartikan 

sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur 

lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi. 

       Menurut Husnan (2001) faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal 

diantaranya adalah: Pertama, supply sekuritas yaitu faktor ini berarti harus banyak 
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perusahaan yang menerbitkan sekuritas di pasar modal. Kedua, demand terhadap 

sekuritas yaitu masyarakat memiliki dana  yang besar untuk membeli sekuritas-

sekuritas yang ditawarkan. Ketiga, kondisi politik dan ekonomi yaitu  apabila 

kondisi politik dan ekonomi stabil sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi 

supply dan demand sekuritas itu sendiri. Keempat, masalah hukum dan peraturan. 

Peraturan yang melindungi pemodal dari informasi yang tidak benar dan 

menyesatkan menjadi sangat diperlukan. Kelima, keberadaan lembaga yang 

mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal dan berbagai lembaga yang 

memungkinkan dilakukan transaksi secara efisien.  

 

2.5  Indeks Harga Saham Gabungan 

       Menurut Samsul (2006) Indeks Harga Saham Gabungan merupakan indeks 

gabungan seluruh jenis saham yang tercatat di bursa efek. Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) diterbitkan oleh bursa efek. Samsul menyebutkan bahwa IHSG 

berubah setiap hari karena (1) perubahan harga pasar yang terjadi setiap hari dan 

(2) adanya saham tambahan.  

       Hartono (2008) menyebutkan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

di BEI meliputi pergerakan-pergerakan harga untuk saham biasa dan saham 

preferen. IHSG mulai dikenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983 dengan 

menggunakan landasan dasar (baseline) tanggal 10 Agustus 1982. Jumlah saham 

yang tercatat pada waktu itu adalah hanya sebanyak 13 saham. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung IHSG adalah sebagai berikut : 
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Keterangan: 

IHSGt  : Indeks Harga Saham Gabungan hari ke-t. 

Nilai Pasar    : Rata-rata tertimbang nilai pasar (jumlah lembar tercatat di bursa 

dikalikan dengan harga pasar perlembarnya) dari saham umum 

dan saham preferen pada hari ke-t. 

Nilai Dasar   : Sama dengan nilai pasar tetapi dimulai dari tanggal 10 Agustus 

1982. 

 

2.6  Return 

       Investor dalam melakukan investasi tentunya memiliki tujuan untuk 

memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Menurut Tandelilin (2007) 

return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan 

juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas 

investasi yang dilakukannya. Tandelilin menyatakan bahwa sumber-sumber return 

investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu yield dan capital gain (loss). 

Yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan 

yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Jika investasi itu berupa 

obligasi, maka besarnya yield ditunjukkan dari bunga obligasi yang dibayarkan. 

Jika investasi itu berupa saham, maka yield ditunjukkan oleh besarnya dividen 

yang diperoleh. Sedangkan capital gain (loss) sebagai komponen kedua dari 
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return merupakan kenaikkan (penurunan) harga dari suatu surat berharga yang 

bisa memberikan keuntungan (kerugian) bagi investor. Dengan kata lain, capital 

gain (loss) bisa juga diartikan sebagai perubahan harga sekuritas. 

       Menurut Hartono (2008) return merupakan hasil yang diperoleh dari 

investasi. Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return 

ekspektasi yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi di masa 

mendatang. Return realisasi (realized return) merupakan return yang telah terjadi. 

       Return realisasi dihitung menggunakan data historis. Return realisasi penting 

karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan. Return 

realisasi atau return histori ini juga berguna sebagai dasar penentuan return 

ekspektasi (expected return) dan risiko di masa datang. Return ekspektasi 

(expected return) adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di 

masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang sifatnya sudah terjadi, 

return ekspektasi sifatnya belum terjadi 

 

2.7  Konsep Pasar Modal Yang Efisien 

       Menurut Tandelilin (2007) konsep pasar modal yang efisien telah menjadi 

topik perdebatan yang menarik dan cukup kontroversial di bidang keuangan. 

Tandelilin menyatakan bahwa untuk bidang keuangan, konsep pasar modal yang 

efisien lebih ditekankan pada aspek informasi, artinya pasar yang efisien adalah 

pasar di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan 

semua informasi yang tersedia. 

       Hartono (2008) menunjukkan bahwa jika pasar bereaksi dengan cepat dan 
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akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan 

informasi yang tersedia, maka kondisi pasar seperti ini disebut dengan pasar 

efisien. Efisiensi pasar seperti ini disebut efisiensi pasar secara informasi 

(informationally efficient market) yaitu bagaimana pasar bereaksi terhadap 

informasi yang tersedia. 

       Menurut Husnan (2001) pasar modal yang efisien didefinisikan sebagai pasar 

yang harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang 

relevan. Semakin cepat informasi baru tercermin pada harga sekuritas, semakin 

efisien pasar modal tersebut. Dengan demikian akan sangat sulit (atau bahkan 

hampir tidak mungkin) bagi para pemodal untuk memperoleh tingkat keuntungan 

di atas normal secara konsisten dengan melakukan transaksi perdagangan di bursa 

efek. 

       Weston dan Copeland (1986) membagi tingkat efisiensi pasar modal 

berdasarkan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan sebagai 

berikut : 

1. Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form efficiency) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga sekuritas 

saat ini benar-benar mencerminkan informasi masa lalu. Implikasinya, 

tidak ada investor yang dapat memperoleh abnormal return dengan cara 

mengandalkan informasi masa lalu. 

2. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semi-strong efficiency) 

Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara 

penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan termasuk 



20 
 

 

informasi yang berada di laporan keuangan perusahaan emiten. Jika 

pasar modal telah memenuhi bentuk ini, sebagai akibatnya tidak ada 

investor yang dapat memperoleh abnormal return dengan hanya 

mengandalkan sumber informasi yang dipublikasikan dan harga di masa 

lalu. 

3. Efisiensi pasar bentuk kuat (strong-form efficiency) 

Pasar dikatakan efisien bentuk kuat apabila harga sekuritas 

mencerminkan seluruh informasi yang dipublikasikan maupun informasi 

privat. Dengan demikian, maka tidak ada individual investor atau grup 

dari investor yang dapat memperoleh abnormal return karena 

mempunyai informasi privat. 

       Menurut Hartono (2008) pasar efisien dapat terjadi dengan beberapa alasan, 

yaitu: 

1. Investor adalah penerima harga (price takers), yang berarti bahwa 

sebagai pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi 

harga dari suatu sekuritas. Harga dari suatu sekuritas ditentukan oleh 

banyak investor yang menentukan demand dan supply. Hal seperti ini 

dapat terjadi jika pelaku-pelaku pasar terdiri dari sejumlah besar 

institusi-institusi dan individual-individual rasional yang mampu 

mengartikan dan menginterpretasikan informasi dengan baik untuk 

digunakan menganalisis, menilai, dan melakukan transaksi penjualan 

atau pembelian sekuritas bersangkutan. 

2. Informasi tersedia secara luas pada semua pelaku pasar pada saat yang 
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bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. 

Umumnya pelaku pasar menerima informasi lewat radio, koran, atau 

media massa lainnya, sehingga informasi tersebut dapat diterima pada 

saat yang bersamaan. 

3. Informasi dihasilkan secara acak (random) dan tiap-tiap pengumuman 

informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Informasi 

dihasilkan secara random mempunyai arti bahwa investor tidak dapat 

memprediksi kapan emiten akan mengumumkan informasi yang baru. 

4. Investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan 

cepat, sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya 

mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang 

baru. Kondisi ini dapat terjadi jika pelaku pasar merupakan individu-

individu yang canggih (sophisticated) yang mampu memahami dan 

menginterpretasikan informasi dengan cepat dan baik. 

        Sebaliknya, jika kondisi-kondisi di atas tidak terpenuhi, kemungkinan pasar 

tidak efisien dapat terjadi.  

 

2.8 Studi Peristiwa 

       Menurut Hartono (2008) studi peristiwa ( event study ) merupakan studi yang 

mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa ( event ) yang informasinya 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Event study dapat digunakan untuk 

menguji kandungan informasi ( information content ) dari suatu pengumuman dan 

dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. 
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       Pengujian kandungan informasi dan pengujian efisiensi pasar bentuk setengah 

kuat merupakan dua pengujian yang berbeda. Pengujian kandungan informasi 

dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. Jika pengumuman 

mengandung informasi ( information content ), maka diharapkan pasar akan 

bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar 

ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. 

Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan 

harga atau dengan menggunakan abnormal return. Jika digunakan abnormal 

return, maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang mempunyai 

kandungan informasi akan memberikan abnormal return kepada pasar. 

       Pengujian kandungan informasi hanya menguji reaksi dari pasar, tetapi tidak 

menguji seberapa cepat pasar itu bereaksi. Jika pengujian melibatkan kecepatan 

reaksi dari pasar untuk menyerap informasi yang diumumkan, maka pengujian ini 

merupakan pengujian efisiensi pasar secara informasi ( informational market ) 

bentuk setengah kuat. Pasar dikatakan efisien bentuk setengah kuat jika tidak ada 

investor yang memperoleh abnormal return dari informasi yang diumumkan atau 

jika memang ada abnormal return, maka pasar harus bereaksi dengan cepat            

( quickly ) untuk menyerap abnormal return untuk menuju harga keseimbangan 

yang baru. Jika investor menyerap abnormal return dengan lambat, maka pasar 

dikatakan tidak efisien bentuk setengah kuat secara informasi. 

 
2.9    Telaah Penelitian Terdahulu 

       Novemayanti (2005), melakukan penelitian tentang analisis hubungan 

pergantian presiden Republik Indonesia dengan perubahan harga saham dan 
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volume perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta. Perusahaan yang digunakan 

sebagai sampel adalah perusahaan yang menduduki peringkat 1 sampai 50 yang 

mempunyai nilai kapitalisasi besar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Novemayanti menyatakan bahwa terdapat perubahan harga saham di Bursa Efek 

Indonesia secara signifikan pada sekitar tanggal pemilihan presiden secara 

langsung (tanggal 20 Oktober 2004). 

       Meidawati dan Harimawan (2004) melakukan penelitian tentang pengaruh 

pengaruh pemilhan umum legislatif tahun 2004 terhadap return saham dan 

volume perdagangan. Hasil penelitian ini adalah terdapat perbedaan nilai rata-rata 

volume perdagangan saham pada periode sebelum dan sesudah peristiwa 

pemilihan umum legislatif 2004. 

 
2.10  Perumusan Hipotesis 

       Berkaitan dengan penelitian sebelumnya yang sejenis, maka penelitian-

penelitian sebelumnya tersebut dapat dijadikan dasar dalam merumuskan 

hipotesis. Penelitian ini dikonseptualisikan dengan menggunakan harga saham 

pada IHSG harian yang dilengkapi dengan Adjusted Close Price. Indeks harga 

saham menunjukkan fungsi indikatif yang memenuhi syarat untuk menguji 

pengaruh kejadian yang bersifat politik terhadap pergerakan harga saham di bursa 

efek. Adjusted Closing price merupakan harga penutupan saham pada hari tertentu 

yang telah disesuaikan. 
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       Kerangka pikir penelitian ini dirangkum seperti dalam gambar 2.1 sebagai 

berikut: 

 

Gambar 2.1 
Kerangka Pikir Pengaruh Pemilu Legislatif 

Terhadap Harga Saham 
Di Bursa Efek Indonesia 
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       Selanjutnya untuk lebih memperjelas mengenai pola hubungan tersebut, 

berdasarkan kerangka pikir tersebut dibuat model penelitian seperti dalam gambar 

2.2 sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Konseptual Penelitian 
 

 
 

 

 

       Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang ditarik berdasarkan asumsi 

yang ditetapkan dalam penelitian. Hipotesis merupakan keputusan konklusif yang 
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membutuhkan pengujian secara empiris untuk diketahui kebenarannya. 

Berdasarkan relevansi dengan kerangka konseptual penelitian, maka hipotesis 

dalam penelitian ini disusun atas dasar berbagai variabel IHSG yang dilibatkan. 

Dengan demikian hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut: 

       Harga pembukaan merupakan harga penawaran awal pada saat aktivitas bursa 

mulai dilaksanakan pada satu hari kerja. Harga pembukaan mencerminkan nilai 

ekuitas saham pada hari yang bersangkutan berdasarkan pada transaksi hari 

sebelumnya, sementara itu harga penutupan adalah harga penawaran saham 

tercatat pada akhir periode hari aktif. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis 

yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 

H1 : Terdapat perbedaan antara harga pembukaan (open) pada periode 

sebelum dan setelah peristiwa pemilu legislatif tahun 2009 

H2 : Terdapat perbedaan antara harga penutupan (closed) pada periode 

sebelum dan setelah peristiwa pemilu legislatif tahun 2009 

a.        Harga tertinggi merupakan harga penawaran pada level puncak pada 

satu hari kerja atau satu periode perdagangan. Harga tertinggi 

mencerminkan capaian tertinggi nilai ekuitas saham pada hari yang 

bersangkutan berdasarkan pada transaksi hari sebelumnya. Sementara itu 

harga terendah merupakan kebalikan adalah harga penawaran saham 

tercatat pada akhir periode hari aktif yang mencerminkan capaian tertinggi 

nilai ekuitas saham pada hari yang bersangkutan berdasarkan pada 

transaksi hari sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis 

yang ditetapkan adalah sebagai berikut 
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H3 : Terdapat perbedaan antara harga tertinggi (high) pada periode sebelum 

dan setelah peristiwa pemilu legislatif tahun 2009 

H4 : Terdapat perbedaan antara harga terendah (low) pada periode sebelum 

dan sestelah peristiwa pemilu legislatif tahun 2009 

       Sementara itu harga penutupan disesuaikan (adjusted closing price) dengan 

menyertakan efek terhadap harga berdasarkan berbagai distribusi dan tindakan 

perusahaan yang terjadi untuk digunakan pada periode perdagangan berikutnya. 

Adjusted close price seringkali digunakan untuk menganalisis return historis atau 

melakukan analisis mendalam tentang return historis. Berdasarkan uraian tersebut 

maka hipotesis yang ditetapkan adalah sebagai berikut 

H5 : Terdapat perbedaan antara adjusted close price pada periode sebelum 

dan setelah peristiwa pemilu legislatif tahun 2009 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

       Metode penelitian merupakan bagian dari isi laporan penelitian yang 

menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang sedang dilaporkan 

(Indriantoro dan Supomo, 2002 : 227). Jadi metode penelitian merupakan 

pedoman atau prosedur-prosedur yang sistematis untuk menjawab masalah 

penelitian. Di dalam metode penelitian ini, akan diuraikan mengenai jenis 

penelitian, lokasi penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, sumber data, 

metode pengumpulan data, variabel penelitian, metode analisis data, dan 

pengujian hipotesis. 

 

3.1. Jenis Penelitian 

       Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini termasuk dalam 

jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap 

masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian 

deskriptif adalah untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan current status 

dari subyek yang diteliti (Indriantoro dan Supomo, 2002 : 26). 

       Penelitian ini merupakan suatu event study yaitu penelitian yang menilai 

dampak suatu peristiwa tertentu (event), baik peristiwa yang berhubungan 

langsung dengan aktivitas ekonomi maupun peristiwa yang tidak berhubungan 

langsung dengan aktivitas ekonomi (Bodie, Kane, dan Marcus, 1993 dikutip oleh 

Ubaidillah, 1999). Peristiwa (event) dalam penelitian ini secara khusus menunjuk 
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pada peristiwa yang berkaitan dengan masalah politik yaitu peristiwa pemilihan 

umum legislatif yang difokuskan pada pengumuman hasil pemilu pada tanggal 21 

April 2009.  

 
3.2. Lokasi Penelitian 

       Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bursa Efek Indonesia 

yang terdapat pada pojok BEI Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 

Pojok BEI tersebut menyajikan data-data berbagai perusahaan yang public dan 

terdaftar (listed) di Bursa Efek Indonesia yang diperlukan, yaitu data-data seperti 

harga saham harian perusahaan-perusahaan public yaitu data IHSG pada periode 

peristiwa. 

 
3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

       Berdasarkan permasalahan dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian, 

maka variable-variabel yang dianalisis adalah elemen-elemen pengukuran dalam 

IHSG yang meliputi harga pembukaan (X1), penutupan (X2), tertinggi (X3), 

terendah (X4), dan adjusted close price (X5). 

       Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah nama indeks saham Bursa 

Efek Indonesia. Indeks Saham ini merupakan nilai rata–rata saham yang 

ditransaksikan di bursa. Data variable ini adalah data IHSG harian selama periode 

pengamatan. Pengamatan IHSG dalam penelitian ini menggunakan dua 

periodisasi, yaitu sebelum dan sesudah peristiwa pemilu legislatif tahun 2009. 

Dengan demikian variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah: 
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b. Harga pembukaan (X1) 

Harga pembukaan adalah jangkauan harga ketika permintaan dan 

penawaran pertama saham dilakukan, disebut juga sebagai harga ketika 

transaksi saham pertama dilakukan. Harga pembukaan diukur dalam dua 

perlakuan yaitu periode sebelum (X1.1) dan setelah (X1.2) peristiwa pemilu 

legislatif tahun 2009. 

c. Harga penutupan (X2) 

Harga penutupan adalah posisi harga saham pada transaksi terakhir yang 

dilakukan dalam satu periode perdagangan aktif. Harga penutupan diukur 

dalam dua perlakuan yaitu periode sebelum (X2.1) dan setelah (X2.2) 

peristiwa pemilu legislatif tahun 2009. 

d. Harga tertinggi (X3) 

Harga tertinggi mengacu pada harga saham selama periode penelitian, 

harga tertinggi juga digunakan dalam pengamatan satu hari perdagangan 

aktif. Harga tertinggi diukur dalam dua perlakuan yaitu periode sebelum 

(X3.1) dan setelah (X3.2) peristiwa pemilu legislatif tahun 2009. 

e. Harga terendah (X4) 

Harga terendah merupakan kebalikan dari harga tertinggi, mengacu pada 

harga saham selama periode penelitian. Harga terendah diukur dalam dua 

perlakuan yaitu periode sebelum (X4.1) dan setelah (X4.2) peristiwa pemilu 

legislatif tahun2009. 
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f. Adjusted Close Price (X5) 

Adjusted Close Price merupakan harga penutupan yang disesuaikan. Mengacu 

pada penelitian adjusted close price diukur dalam dua perlakuan yaitu periode 

sebelum (X5.1) dan setelah (X5.2) peristiwa pemilu legislatif tahun 2009. 

 
3.4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

       Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang, dan bukan 

peneliti yang melakukan studi mutakhir (Sekaran, 2006 : 65). Data yang 

digunakan dalam penelitian ini bersumber dari pojok BEI Universitas Brawijaya 

yang berupa data harga saham harian perusahaan public yaitu data IHSG periode 

19 Maret 2009 – 19 Mei 2009 (30 hari sebelum dan setelah peristiwa). 

       Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian 

adalah metode pengumpulan data dokumenter. Pada metode ini, peneliti tinggal 

memindahkan data yang relevan dari suatu sumber atau dokumen (Faisal, 1995 : 

41). 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

        Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif 

dengan menggunakan bantuan alat statistik. Untuk menjawab permasalahan yang 

telah dikemukakan dan menguji hipotesis-hipotesis, digunakan independent T-

test. Alat analisis ini digunakan untuk membandingkan masing-masing kelompok 

variabel, yaitu: Uji beda Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode sebelum 

dan setelah adanya peristiwa pemilihan umum legislatif tahun 2009. 
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       Uji beda ini dilakukan untuk melihat dampak peristiwa yaitu adanya 

peristiwa pemilu legislatif terhadap harga saham perusahaan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tanpa melihat seberapa besar (parameter) pengaruh antar variabel 

yang diteliti. Jika analisis ini menghasilkan adanya perbedaan antara kedua 

kelompok data yang dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa pemilu 

legislatif merupakan pemicu pergerakan harga saham di BEI dengan 

kecenderungan naik atau turun sesuai dengan output analisis yang dihasilkan.  

       Penggunaan analisis paired sample t-test didasarkan pada penggunaan objek 

tunggal yang dikenai perlakuan berbeda. Objek tunggal dalam penelitian ini 

adalah data-data perdagangan dalam IHSG.  Hal ini sesuai dengan pendapat 

Easton dan McColl (http://www.stats.gla.ac.uk/steps/glossary/paired_data.html 

#pairsampt) yang menyatakan bahwa paired sample t-test (uji t sampel 

berpasangan) digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan 

antara rata-rata nilai dari objek pengukuran yang sama dalam dua kondisi yang 

berbeda. Kedua pengukuran tersebut diterapkan pada satu unit sampel dan 

pengujian dilakukan berdasarkan perbedaan dari pasangan dua nilai yang berbeda 

tersebut.  

       Sementara itu Santoso (2001:68) mensyaratkan bahwa untuk dilakukan 

pengujian paired sample t-test, maka data yang digunakan harus diuji terlebih 

dahulu guna mengetahui apakah data menyebar normal atau tidak. Alat pengujian 

yang digunakan adalah metode statistik kolmogorov-smirnov. Secara keseluruhan, 

analisis data dalam penelitian ini memanfaatkan software SPSS for Windows.  
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  Berdasarkan uraian tersebut, maka langkah-langkah analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Pengujian asumsi normalitas data 

Pengujian asumsi normalitas data merupakan prasyarat bagi penggunaan uji 

beda sampel berpasangan. Uji normalitas data menggunakan analisis 

Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria jika nilai Asymp. Sig lebih besar dari 

0.05 maka data yang digunakan berdistribusi normal. 

2) Menentukan nilai perbedaan : 

 d = X2 - X1 

 Berdasarkan nilai d tersebut, dihitung nilai rata–rata perbedaan sebagai 

berikut: 

 
n
dd Σ

=  

 dimana : 

 d = Perbedaan antara data berpasangan 

 X2 = setelah 

 X1 = sebelum  

 d = nilai rata-rata perbedaan antara pengamatan berpasangan 

 n = Jumlah pengamatan berpasangan 

 Σd = jumlah Perbedaan antara data berpasangan  

Kriteria nilai perbedaan: 

d  = 0; Tidak terdapat perbedaan antara pasangan variabel yang diteliti. 

d  ≠ 0; Terdapat perbedaan antara pasangan variabel yang diteliti. 
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3) Menggunakan analisis statistik paired sample t-test (uji beda sampel 

berpasangan) 

Selanjutnya analisis yang digunakan adalah analisis uji beda sampel 

berpasangan dengan perumusan (Kriyantono, 2006:185): 

t – test = 

21

21

21
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2

2
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21

(
nn
nn

nn
XX
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+
+

−
+
Σ+Σ

−   

Keterangan: 

1x  = mean pada distribusi sampel satu 

2x  = mean pada distribusi sampel dua 

n1 = jumlah individu sampel satu 

n2 = jumlah individu sampel dua 

 

4) Pengujian hipotesis 

Berbagai analisis yang dilakukan terhadap data penelitian diperoleh kriteria 

pengujian hipotesis sebagai berikut: 

Ho: d  = 0; t-hitung < t-tabel  (sig<0,05), tidak terdapat perbedaan yang  

signifikan antara pasangan variabel yang diteliti. 

Ha: d  ≠ 0; t-hitung > t-tabel  (sig>0,05) terdapat perbedaan yang sifnifikan 

antara pasangan variabel yang diteliti. 

 

 

 

 

 



35 
 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Pengujian Normalitas Data 

       Paired sample t-test mensyaratkan data yang berdistribusi normal sebagai 

data yang bisa digunakan dalam analisis karena pada dasarnya analisis ini bersifat 

parametrik. Sementara jika data tidak berdistribusi normal maka dilakukan 

analisis yang bersifat non parametrik.  

       Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah residual data telah 

berdistribusi secara normal. Cara untuk mendeteksi normalitas data ini antara lain 

adalah dengan menggunakan uji normalitas histogram, uji residual plot, dan uji 

Kolmogorov Simirnov (Santoso, 2001). Dalam penelitian ini pengujian normalitas 

data mengunakan Kolmogorof-Smirnov, dengan hasil analisis sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Pengujian Normalitas Data 

 

Variabel N Kolmogorov-
Smirnov Z 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) Distribusi Data 

Open _sb 20 0.712 0.691 Normal  
Open_st 20 0.534 0.938 Normal 
Close_sb 20 0.711 0.693 Normal 
Close_st 20 0.681 0.743 Normal 
High_sb 20 0.965 0.309 Normal 
High_st 20 0.675 0.752 Normal 
Low_sb 20 0.676 0.750 Normal 
Low_st 20 0.612 0.848 Normal 

Ajclose_sb 20 0.711 0.370 Normal 
Ajclose_st 20 0.681 0.575 Normal 

Sumber: Data sekunder yang diolah (lampiran) 
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       Berdasarkan tabel 4.1 masing-masing data penelitian memiliki tingkat 

asymp.signifikansi yang tinggi dengan nilai yang lebih tinggi dari 0,05 dengan 

demikian memenuhi kriteria Asymp. Sig > 0,05 sebagaimana yang disyaratkan. 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka data penelitian yang digunakan 

berdistribusi normal sehingga memenuhi kelayakan untuk dianalisis 

menggunakan paired sample t-test. 

   
4.1.2. Deskripsi Data Berpasangan 

       Deskripsi data berpasangan digunakan sebagai paparan data untuk 

mengetahui perbandingan nyata pasangan data yang digunakan dalam penelitian. 

Santosa dan Ashari (2005:20) mendefinisikan statistik deskriptif yang 

berhubungan dengan penggambaran atau peringkasan data penelitian sehingga 

data tersebut mudah dipahami. Ukuran-ukuran pada statistik deskriptif meliputi 

rata-rata, mean, median dan modus yang dilengkapi dengan ukuran penyebaran 

data.  

       Sementara itu pada dasarnya analisis uji beda sampel berpasangan merupakan 

pengujian yang diterapkan untuk mengetahui perbedaan mean dari dua data 

berpasangan. Dengan demikian statistik deskriptif dalam penelitian ini 

menggunakan pengukuran yang didasarkan pada mean data berpasangan. Hasil 

analisis yang dilakukan memberikan masukan sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Data Berpasangan 

Periode Sebelum  
Pemilihan Umum Legislatif 

2009 

Periode Setelah  
Pemilihan Umum Legislatif 

2009 deviasi %deviasi 

Variabel  Mean  Mean  Variabel 
Open _sb 1730.58 1480.019 Open _st 250.561 14.48% 
Close_sb 1743.367 1498.17 Close_st 245.197 14.06% 
High_sb 1766.399 1510.69 High_st 255.709 14.48% 
Low_sb 1709.826 1471.095 Low_st 238.731 13.96% 

Ajclose_sb 1743.367 1498.17 Ajclose_st 245.197 14.06% 
Sumber: Data sekunder yang diolah (lampiran) 

       Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh masukan bahwa masing-masing variabel 

pada IHSG periode sebelum pemilu legislatif tahun 2009 memiliki tingkat mean 

rata-rata yang berbeda dengan variabel pada IHSG setelah pemilu legislatif tahun 

2009. Secara umum dapat dipaparkan sebagai berikut: 

1. Mean harga pembukaan sebelum pemilu legislatif tahun 2009 memiliki nilai 

lebih besar dibandingkan harga pembukaan setelah peristiwa pemilu legislatif 

tahun 2009 dengan selisih rata-rata 250,561 atau sebesar 14,48%.  

2. Mean harga penutupan transaksi sebelum pemilu legislatif tahun 2009 

memiliki nilai lebih besar dibandingkan harga penutupan transaksi setelah 

peristiwa pemilu legislatif tahun 2009 dengan selisih rata-rata 245,197 atau 

sebesar 14,06%.  

3. Mean harga transaksi tertinggi sebelum pemilu legislatif tahun 2009 memiliki 

nilai lebih besar dibandingkan harga transaksi tertinggi setelah peristiwa 

pemilu legislatif tahun 2009 dengan selisih rata-rata 255,709 atau sebesar 

14,48%. 
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4. Mean harga transaksi terendah sebelum pemilu legislatif tahun 2009 memiliki 

nilai lebih besar dibandingkan harga transaksi terendah setelah peristiwa 

pemilu legislatif tahun 2009 dengan selisih rata-rata 238,731 atau sebesar 

13,96%.  

5. Mean adjusted close price sebelum pemilu legislatif tahun 2009 memiliki 

jumlah lebih besar dibandingkan adjusted close price setelah peristiwa pemilu 

legislatif tahun 2009 dengan selisih rata-rata 245,197 atau sebesar 14,06%.  

       Jika diamati, elemen-elemen IHSG sebelum periode pemilu legislatif tahun 

2009 secara keseluruhan memiliki mean yang lebih tinggi dari elemen-elemen 

IHSG setelah periode setelah pemilu legislatif tahun 2009. Kondisi tersebut 

menunjukkan adanya kecenderungan pergerakan harga saham yang menurun. 

Sementara itu kondisi harga penutupan identik dengan harga penutupan 

disesuaikan (adjusted close price) menunjukkan adanya kecenderungan pasar 

yang bersifat menunggu sehingga volume perdagangan relatif stagnan. 

       Dengan demikian dapat dikatakan terdapat kemungkinan bahwa peristiwa 

pemilu legislatif tahun 2009 merupakan pemicu penurunan aktivitas perdagangan 

saham yang ditandai dengan penurunan harga saham namun di sisi lain para 

pelaku pasar memiliki kecenderungan menunggu. Akan tetapi seberapa kuat daya 

pemicu yang diberikan masih harus dibuktikan dengan analisis lebih lanjut. 
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4.2. Analisis Data 

4.2.1. Analisis Data 

   4.2.1.1. Paired Sample t-test 

       Deskripsi data menunjukkan adanya kecenderungan penurunan transaksi pada 

BEI setelah peristiwa pemilu legislatif tahun 2009. Sehingga muncul asumsi 

bahwa penurunan perdagangan berdasarkan pengamatan berbagai elemen harga 

dalam IHSG dipicu oleh peristiwa tersebut. Akan tetapi di sisi lain, terdapat 

kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang turut memicu seperti kondisi 

ekonomi makro yang berada dalam tekanan resesi, kebijakan stock split, atau 

faktor relevan lainnya. Sebagai upaya pembuktian secara empiris, maka dilakukan 

analisis statistis uji beda dua sampel berpasangan (paired sample t-test). 

       Pada prinsipnya alat uji ini digunakan untuk mengetahui 

keberartian/signifikansi  pengaruh suatu faktor pemicu terhadap objek yang 

terpicu. Dalam hal ini faktor pemicu adalah peristiwa pemilu legislatif tahun 2009, 

sementara objek terpicu yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian ini 

adalah harga saham di BEI yang diukur menggunakan berbagai elemen IHSG. 

Hasil analisis uji beda memberikan penguatan apakah penurunan aktivitas 

perdagangan saham di BEI sebagaimana diketahui melalui deskripsi data benar-

benar diakibatkan oleh peristiwa pemilu legislatif tahun 2009.  

       Pengujian signifikansi (keberartian) perbedaan antara data-data IHSG 

sebelum dan sesudah adanya peristiwa pemilu legislatif tahun 2009 dilakukan 

secara parsial terhadap masing-masing variabel yang terdiri dari: 1) harga 

pembukaan (open), 2) harga penutupan (closed), 3) harga tertinggi (high), 4) 
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harga terendah (low), dan 5) adjusted close price. Hasil analisis uji beda dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Harga Pembukaan (X1) 

       Harga pembukaan sesudah peristiwa pemilu legislatif tahun 2009 

berdasarkan deskripsi data mengalami penurunan sebesar 14,48% 

dibandingkan harga pembukaan sebelum peristiwa tersebut terjadi. Sementara 

itu tingkat keberartian peristiwa pemilu legislatif tahun 2009 sebagai pemicu 

dapat dipaparkan melalui analisis uji beda dengan hasil sebagai berikut: 

 
Tabel 4.3 

Hasil Analisis Paired Sample t-test Terhadap Harga Pembukaan 
Sebelum dan Setelah Peristiwa Pemilu Legislatif Tahun 2009 

 

250.56100 75.34207 16.84700 215.29983 285.82217 14.873 19 .000
open_sb -
open_st

Pair 1
Mean

Std.
Deviation Std. Error Low er Upper

95% Tingkat Keyakinan

Perbandingan Pasangan Data

t df Sig. (2-tailed)

 
  Sumber:  Data sekunder yang diolah (Lampiran) 

 
       Tabel 4.3. menunjukkan bahwa tingkat keyakinan (confidence interval) 

yang dihasilkan berkisar antara nilai terendah 215,30 dan tertinggi 285,81. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa rentang penurunan aktivitas perdagangan 

dalam kaitannya dengan harga pembukaan perdagangan saham setelah 

peristiwa pemicu terjadi berkisar antara 215,30 hingga 285,81. Dengan 

demikian harga pembukaan saham cenderung mengalami penurunan setelah 

terjadinya pemilu legislatif tahun 2009 dengan penurunan tertinggi sebesar 

208,81.  
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       Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan 

harga pembukaan saham dengan nominal yang cukup tinggi perlembar saham. 

Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi antara harga pembukaan 

sebelum dan sesudah pemilu legislatif tahun 2009 berpengaruh secara 

signifikan, dibuktikan oleh nilai thitung (14,873) > ttabel (1,725) dengan 

signifikansi (0,000) < 0,05. Dengan kata lain terdapat perbedaan yang 

signifikan pada taraf keyakinan 95% antara harga pembukaan sebelum dan 

setelah peristiwa pemilu legislatif tahun 2009. 

b. Harga Penutupan (X2) 

       Harga penutupan perdagangan saham setelah peristiwa pemilu legislatif 

tahun 2009 berdasarkan deskripsi data mengalami penurunan sebesar 14,06% 

dibandingkan harga penutupan perdagangan saham sebelum peristiwa tersebut 

terjadi. Sementara itu tingkat keberartian peristiwa pemilu legislatif tahun 

2009 sebagai pemicu dapat dipaparkan melalui analisis uji beda dengan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 
Hasil Analisis Paired Sample t-test terhadap Harga Penutupan  

Perdagangan Saham Sebelum dan Setelah  
Peristiwa Pemilu Legislatif Tahun 2009 

 

245.1970 77.81011 17.39887 208.78075 281.61325 14.093 19 .000
close_sb -
close_st

Pair 1
Mean

Std.
Deviation Std. Error Lower Upper

95% Tingkat
Keyakinan

Perbandingan Pasangan Data

t df
Sig.

(2-tailed)

 
   Sumber:  Data sekunder yang diolah (Lampiran) 
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       Tabel 4.4. menunjukkan bahwa tingkat keyakinan (confidence interval) 

yang dihasilkan berkisar antara nilai terendah 208,781 dan tertinggi 281,613. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa rentang penurunan aktivitas perdagangan 

dalam kaitannya dengan harga penutupan perdagangan saham setelah 

peristiwa pemicu terjadi berkisar antara 208,781 hingga 281,613. Dengan 

demikian harga penutupan perdagangan saham setelah terjadinya pemilu 

legislatif tahun 2009 cenderung mengalami penurunan dengan koefisien 

penurunan tertinggi sebesar 281,613.  

       Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan 

harga terendah saham dengan nominal yang cukup tinggi perlembar saham. 

Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi antara harga penutupan 

perdagangan saham sebelum dan sesudah pemilu legislatif tahun 2009 

berpengaruh secara signifikan, dibuktikan oleh nilai thitung (14,093) > ttabel 

(1,725) dengan signifikansi (0,000) < 0,05. Dengan kata lain terdapat 

perbedaan yang signifikan antara harga penutupan perdagangan saham 

sebelum dan setelah peristiwa pemilu legislatif tahun 2009. 

c. Harga Tertinggi (X3) 

       Harga tertinggi saham setelah peristiwa pemilu legislatif tahun 2009 

berdasarkan deskripsi data mengalami penurunan sebesar 14,48% 

dibandingkan harga tertinggi saham sebelum peristiwa tersebut terjadi. 

Sementara itu tingkat keberartian peristiwa pemilu legislatif tahun 2009 

sebagai pemicu dapat dipaparkan melalui analisis uji beda dengan hasil 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 
Hasil Analisis Paired Sample t-test terhadap Harga Tertinggi Saham 

Sebelum dan Setelah Peristiwa Pemilu Legislatif Tahun 2009 
 

255.720 76.15736 17.02930 220.077 291.363 15.016 19 .000
high_sb -
high_st

Pair
1

Mean
Std.

Deviation Std. Error Lower Upper

95% Tingkat
Keyak inan

Perbandingan Pasangan Data

t df Sig. (2-tailed)

 
  Sumber: Data sekunder yang diolah (Lampiran) 

 
       Tabel 4.4. menunjukkan bahwa tingkat keyakinan (confidence interval) 

yang dihasilkan berkisar antara nilai terendah 220,077 dan tertinggi 291,363. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa rentang penurunan aktivitas perdagangan 

berkaitan dengan harga tertinggi saham setelah peristiwa pemicu terjadi 

berkisar antara 220,077 hingga 291,363. Dengan demikian harga tertinggi 

saham cenderung mengalami penurunan setelah terjadinya pemilu legislatif 

tahun 2009 dengan penurunan dengan nilai penurunan tertinggi sebesar 

291,636.  

       Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan 

harga tertinggi saham dengan nominal yang cukup tinggi untuk harga per 

lembar saham. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi antara 

harga tertinggi sebelum dan setelah pemilu legislatif tahun 2009 berpengaruh 

secara signifikan, dibuktikan oleh nilai thitung (15,016) > ttabel (1,725) dengan 

signifikansi (0,000) < 0,05. Dengan kata lain terdapat perbedaan signifikan 

pada taraf keyakinan 95% antara harga tertinggi sebelum dan setelah peristiwa 

pemilu legislatif tahun 2009. 
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d. Harga Terendah (X4) 

       Harga terendah saham setelah peristiwa pemilu legislatif tahun 2009 

berdasarkan deskripsi data mengalami penurunan sebesar 13,96% 

dibandingkan harga terendah saham sebelum peristiwa pemilu legislatif tahun 

2009 tersebut terjadi. Sementara itu tingkat keberartian peristiwa pemilu 

legislatif tahun 2009 sebagai pemicu dapat dipaparkan melalui analisis uji 

beda dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.6 
Hasil Analisis Paired Sample t-test terhadap Harga Terendah Saham 

Sebelum dan Setelah Peristiwa Pemilu Legislatif Tahun 2009 
 

238.731 77.74511 17.38433 202.345 275.117 13.733 19 .000
low_sb -
low_st

Pair
1

Mean
Std.

Deviation
Std.
Error Lower Upper

95% Tingkat
Keyakinan

Perbandingan Pasangan Data

t df
Sig.

(2-tailed)

 
   Sumber: Data sekunder yang diolah (Lampiran) 

 
       Tabel 4.5. menunjukkan bahwa tingkat keyakinan (confidence interval) 

yang dihasilkan berkisar antara nilai terendah 202,345 dan tertinggi 275,117. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa rentang penurunan aktivitas perdagangan 

dalam kaitannya dengan harga terendah saham setelah peristiwa pemicu 

terjadi berkisar antara 202,345 hingga 275,117. Dengan demikian harga 

terendah saham cenderung mengalami penurunan setelah terjadinya pemilu 

legislatif tahun 2009 dengan penurunan tertinggi sebesar 275,117.  

       Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan 

harga terendah saham dengan nominal yang cukup tinggi perlembar saham. 

Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi antara harga terendah 



45 
 

 

sebelum dan setelah pemilu legislatif tahun 2009 berpengaruh secara 

signifikan, dibuktikan oleh nilai thitung (13,733) > ttabel (1,725) dengan 

signifikansi (0,000) < 0,05. Dengan kata lain terdapat perbedaan yang 

signifikan pada taraf keyakinan 95% antara harga terendah sebelum dan 

sesudah peristiwa pemilu legislatif tahun 2009. 

e. Adjusted close price/harga penutupan disesuaikan (X5) 

       Adjusted Close price merupakan harga penutupan saham pada hari 

tertentu yang telah disesuaikan. Adjusted close price setelah peristiwa pemilu 

legislatif tahun 2009 berdasarkan deskripsi data mengalami penurunan sebesar 

14,06% dibandingkan harga penutupan perdagangan saham sebelum peristiwa 

tersebut terjadi. Sementara itu tingkat keberartian peristiwa pemilu legislatif 

tahun 2009 sebagai pemicu dapat dipaparkan melalui analisis uji beda dengan 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.7 
Hasil Analisis Paired Sample t-test terhadap Ajdusted Close Price  

Sebelum dan Setelah Peristiwa Pemilu Legislatif Tahun 2009 
 

245.19700 77.81011 17.39887 208.78075 281.61325 14.093 19 .000
Ajc lose_sb -
Ajc lose_st

Pair 1
Mean

Std.
Deviasi Std. Error Low er Upper

95% Tingkat Keyakinan

Perbandingan Pasangan

t df
Sig.

(2- tailed)

 
   Sumber: Data sekunder yang diolah (Lampiran) 

 

Tabel 4.6. menunjukkan bahwa tingkat keyakinan (confidence interval) 

yang dihasilkan berkisar antara nilai terendah 208,781 dan tertinggi 281,613. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa rentang penurunan aktivitas perdagangan 

dalam kaitannya dengan harga penutupan perdagangan saham setelah 
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peristiwa pemicu terjadi berkisar antara 208,781 hingga 281,613. Dengan 

demikian harga penutupan perdagangan saham setelah terjadinya pemilu 

legislatif tahun 2009 cenderung mengalami penurunan dengan koefisien 

penurunan tertinggi sebesar 281,613.  

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan 

harga terendah saham dengan nominal yang cukup tinggi perlembar saham. 

Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi antara harga saham 

penutupan yang disesuaikan sebelum dan setelah pemilu legislatif tahun 2009 

berpengaruh secara signifikan, dibuktikan oleh nilai thitung (14,093) > ttabel 

(1,725) dengan signifikansi (0,000) < 0,05. Dengan kata lain terdapat 

perbedaan yang signifikan antara harga saham penutupan yang disesuaikan 

sebelum dan setelah peristiwa pemilu legislatif tahun 2009. 

 
4.3  Pengujian Hipotesis 

       Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan kriteria yang 

didasarkan pada keberadaan perbedaan secara faktual sebagaimana dipaparkan 

dalam deskripsi data yang dikombinasikan dengan pengujian tingkat signifikansi 

(keberartian) dari perbedaan dalam deskripsi data. Dengan demikian kriteria yang 

dihasilkan terdiri dari tiga kemungkinan umum yaitu: 

1 Ho : d  = 0; thitung < ttabel  (sig<0,05), tidak terdapat perbedaan yang  signifikan 

antara pasangan variabel yang diteliti. 

2. Ha : d  ≠ 0; thitung > ttabel  (sig>0,05) terdapat perbedaan yang sifnifikan antara 

pasangan variabel yang diteliti. 
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       Berdasarkan kriteria tersebut, paparan tentang pengujian hipotesis penelitian 

dijabarkan sebagai berikut: 

       Hipotesis pertama (H1) yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah “terdapat 

perbedaan antara harga pembukaan (open) sebelum dan setelah periode pemilu 

legislatif tahun 2009”. Deskripsi data menunjukkan bahwa harga pembukaan 

sebelum pemilu legislatif tahun 2009 lebih tinggi dari harga pembukaan setelah 

pemilu legislatif tahun 2009 dimana terjadi kecenderungan menurun dengan 

tingkat penurunan rata-rata sebesar 250,562 atau sebesar 14,48% dari periode 

pertama. Sementara berdasarkan uji beda, tingkat signifikansi perbedaan kedua 

kelompok data menunjukkan tingkat keberartian/signifikansi pengaruh faktor 

pemicu yang tinggi. Secara umum dihasilkan persamaan yang sesuai dengan 

kriteria d  ≠  0 ; thitung > ttabel  (sig>0,05), terdapat perbedaan signifikan antara 

pasangan variabel yang diteliti. Berdasarkan pengujian tersebut maka H1 secara 

empiris diterima. Artinya adalah bahwa secara umum terdapat perbedaan antara 

harga pembukaan saham pada periode sebelum dan sesudah pemilu legislatif 

tahun 2009, dengan kata lain pemilu legislatif tahun 2009 menjadi pemicu 

sehingga mempengaruh penurunan harga saham di Bursa Efek Indonesia. 

       Hipotesis kedua (H2) yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah “terdapat 

perbedaan antara harga penutupan (closed) pada periode sebelum dan setelah 

peristiwa pemilu legislatif tahun 2009”. Deskripsi data menunjukkan bahwa harga 

penutupan sebelum pemilu legislatif tahun 2009 lebih tinggi dari harga penutupan 

setelah pemilu legislatif tahun 2009 dimana terjadi kecenderungan menurun 

dengan tingkat penurunan rata-rata sebesar 255,709 atau sebesar 14,48% dari 
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periode pertama. Sementara berdasarkan uji beda, tingkat signifikansi perbedaan 

kedua kelompok data menunjukkan tingkat keberartian/signifikansi pengaruh 

faktor pemicu yang tinggi. Secara umum dihasilkan persamaan yang sesuai 

dengan kriteria d  ≠  0 ; thitung > ttabel  (sig>0,05), terdapat perbedaan signifikan 

antara pasangan variabel yang diteliti. Berdasarkan pengujian tersebut maka H2 

secara empiris diterima. Artinya adalah bahwa secara umum terdapat perbedaan 

antara harga penutupan saham pada periode sebelum dan setelah pemilu legislatif 

tahun 2009, dengan kata lain pemilu legislatif tahun 2009 menjadi pemicu 

sehingga mempengaruh penurunan harga saham di Bursa Efek Indonesia. 

       Hipotesis ketiga (H3) yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah “terdapat 

perbedaan antara harga tertinggi (high) pada periode sebelum dan setelah 

peristiwa pemilu legislatif tahun 2009”. Deskripsi data menunjukkan bahwa harga 

tertinggi sebelum pemilu legislatif tahun 2009 lebih tinggi dari harga tertinggi 

setelah pemilu legislatif tahun 2009 dimana terjadi kecenderungan menurun 

dengan tingkat penurunan rata-rata sebesar 238,731 atau sebesar 13,38% dari 

periode pertama. Sementara berdasarkan uji beda, tingkat signifikansi perbedaan 

kedua kelompok data menunjukkan tingkat keberartian/signifikansi pengaruh 

faktor pemicu yang tinggi. Secara umum dihasilkan persamaan yang sesuai 

dengan kriteria d  ≠  0 ; thitung > ttabel  (sig>0,05), terdapat perbedaan signifikan 

antara pasangan variabel yang diteliti. Berdasarkan pengujian tersebut maka H3 

secara empiris diterima. Artinya adalah bahwa secara umum terdapat perbedaan 

antara harga tertinggi saham pada periode sebelum dan setelah pemilu legislatif 
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tahun 2009, dengan kata lain pemilu legislatif tahun 2009 menjadi pemicu 

sehingga mempengaruh penurunan harga saham di Bursa Efek Indonesia. 

       Hipotesis keempat (H4) yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah “terdapat 

perbedaan antara harga terendah (low) pada periode sebelum dan setelah peristiwa 

pemilu legislatif tahun 2009”. Deskripsi data menunjukkan bahwa harga terendah 

sebelum pemilu legislatif tahun 2009 lebih tinggi dari harga terendah setelah 

pemilu legislatif tahun 2009 dimana terjadi kecenderungan menurun dengan 

tingkat penurunan rata-rata sebesar 245,197 atau sebesar 14,06% dari periode 

pertama. Sementara berdasarkan uji beda, tingkat signifikansi perbedaan kedua 

kelompok data menunjukkan tingkat keberartian/signifikansi pengaruh faktor 

pemicu yang tinggi. Secara umum dihasilkan persamaan yang sesuai dengan 

kriteria d  ≠  0 ; thitung > ttabel  (sig>0,05), terdapat perbedaan signifikan antara 

pasangan variabel yang diteliti. Berdasarkan pengujian tersebut maka H4 secara 

empiris diterima. Artinya adalah bahwa secara umum terdapat perbedaan antara 

harga terendah saham pada periode sebelum dan setelah pemilu legislatif tahun 

2009, dengan kata lain pemilu legislatif tahun 2009 menjadi pemicu sehingga 

mempengaruh penurunan harga saham di Bursa Efek Indonesia. 

       Hipotesis kelima (H5) yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah “terdapat 

perbedaan antara adjusted close price pada periode sebelum dan setelah peristiwa 

pemilu legislatif tahun 2009”. Deskripsi data menunjukkan bahwa adjusted close 

price sebelum pemilu legislatif tahun 2009 lebih tinggi dari adjusted close price 

setelah pemilu legislatif tahun 2009 dimana terjadi kecenderungan menurun 

dengan tingkat penurunan rata-rata sebesar 245.197 atau sebesar 14,06% dari 
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periode pertama. Sementara berdasarkan uji beda, tingkat signifikansi perbedaan 

kedua kelompok data menunjukkan tingkat keberartian/signifikansi pengaruh 

faktor pemicu yang tinggi. Secara umum dihasilkan persamaan yang sesuai 

dengan kriteria d  ≠  0 ; thitung > ttabel  (sig>0,05), terdapat perbedaan signifikan 

antara pasangan variabel yang diteliti. Berdasarkan pengujian tersebut maka H5 

secara empiris diterima. Artinya adalah bahwa secara umum terdapat perbedaan 

antara adjusted close price saham pada periode sebelum dan setelah pemilu 

legislatif tahun 2009, dengan kata lain pemilu legislatif tahun 2009 menjadi 

pemicu sehingga mempengaruh penurunan harga saham di Bursa Efek Indonesia. 

       Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat dibentuk tabel ikhtisar hasil uji 

hipotesis sebagai berikut: 

Tabel 4.8 
Ikhtisar Hasil Pengujian Hipotesis 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (Lampiran) 

 
4.4  Pembahasan 

       Berdasarkan hasil pengujian terhadap variabel-variabel Indek Harga saham 

Gabungan (IHSG) secara umum peristiwa pemilu legislatif tahun 2009 merupakan 

pemicu penurunan aktivitas perdagangan di BEI. Berbagai elemen IHSG yang 

mencakup harga pembukaan, penutupan, tertinggi, terendah, serta adjusted close 

Hipotesis Pasangan data Variabel  
Variabel d  t hitung α 

Keputusan 
Hipotesis  

H1 Open_sb Open_st 250,561 14,873 0,000 Diterima 
H2 Closed_sb  Closed_st  245,192 14,093 0,000 Diterima 
H3 High_sb High_st 255,720 15,016 0,000 Diterima 
H4 Low_sb  Low_st  238,731 13,733 0,000 Diterima 
H5 Ajclose_sb Ajclose_st 245,192 14,093 0,000 Diterima 
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price menunjukkan bukti-bukti empiris yang mendukung kesimpulan tersebut. 

Fluktuasi aktivitas perdagangan saham dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh 

berbagai aktivitas, termasuk pemilu legislatif tahun 2009 sebagaimana dibuktikan 

dalam penelitian ini. Secara teknis, pemilu legislatif tahun 2009 akan 

menghasilkan keputusan yang akan sangat mempengaruhi berbagai pola kebijakan 

ekonomi di Indonesia, baik makro maupun mikro.  

       Dalam hal ini pengumuman keputusan akan memberikan wewenang pada 

partai pemenang pemilu untuk duduk di dalam badan legislatif yang salah satunya 

adalah kewenangan untuk menetapkan berbagai peraturan maupun undang-

undang yang berkaitan dengan kebijakan moneter dan kebijakan perekonomian 

akan sangat berpengaruh. Secara tidak langsung hal tersebut akan berdampak pada 

kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya sehingga 

akan menurunkan nilai ekonomis perusahaan tersebut.  

       Dalam sudut pandang investasi saham, perusahaan dengan nilai ekonomis 

yang rendah tentu akan dipandang sebagai potensi investasi yang kurang 

menguntungkan. Akibatnya adalah apresiasi investor yang rendah sehingga 

mendorong pada penurunan harga saham beredar dari perusahaan yang 

bersangkutan.  

       Berbagai penelitian telah membuktikan adanya pengaruh berbagai peristiwa 

non teknis seperti Novemayanti (2005), melakukan penelitian tentang analisis 

hubungan pergantian presiden Republik Indonesia dengan perubahan harga saham 

dan volume perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Novemayanti menyatakan bahwa terdapat perubahan harga saham 
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di Bursa Efek Indonesia secara signifikan pada sekitar tanggal pemilihan presiden 

secara langsung (tanggal 20 Oktober 2004). 

       Sementara itu pada kondisi normal, berbagai elemen indikator perdagangan 

saham cenderung naik atau turun jika secara ekonomis kondisi saham itu sendiri 

(seperti harga, keputusan split saham, tingkat dividen, dan sebagainya) mengalami 

perbaikan.  

       Dengan demikian, diterimanya hipotesis-hipotesis penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari peristiwa pemilu legislatif tahun 

2009 terhadap harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian ini 

konsisten dan mendukung hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan 

bahwa peristiwa-peristiwa besar seperti bencana, ekonomi, dan politik 

berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan saham, namun memiliki perbedaan 

dalam hal daya pengaruh peristiwa yang diberikan. 

       Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengujian hipotesis ini adalah 

bahwa peristiwa pemilu legislatif tahun 2009 secara umum menjadi pemicu 

penurunan aktivitas perdagangan saham sesudah periode keputusan. Namun 

investor cenderung melakukan tindakan menunggu (wait and see) dan 

mempertahankan saham dengan harapan untuk periode yang lebih jauh akan 

terlihat indikasi pergerakan harga saham dengan indikator lain.  

       Seperti diprediksikan sebelumnya bahwa kebijakan pemerintah dalam pemilu 

legislatif tahun 2009 mempunyai dampak terhadap perdagangan saham. Hal ini 

didasari pada argumentasi bahwa peristiwa pemilu legislatif tahun 2009 

merupakan peristiwa besar yang mendapat perhatian serius dari publik. Tidak 
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hanya sekedar muatan ekonomi, tetapi juga adanya indikasi  muatan politik. 

Secara ekonomi, kebijakan partai pemenang pemilu legislatif tahun 2009 dan 

berkuasa di pemerintahan akan menjadi patokan bagi investor untuk melakukan 

penilaian lebih lanjut bagi pergerakan harga saham, sekaligus memperhitungan 

keuntungan/kerugian yang akan dialami.  

       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan saham setelah 

adanya pemilu legislatif tahun 2009 mengalami penurunan yang signifikan 

dibandingkan dengan sebelum adanya pemilu legislatif tahun 2009. Seperti 

penelitian-penelitian event study tentang peristiwa politik seperti Novemayanti 

(2005) serta Meidawati dan Harimawan (2004) yang mempunyai pengaruh 

terhadap perekonomian, maka hasil penelitian ini dapat dikatakan memperkuat 

penelitian sebelumnya bahwa peristiwa pemilu legislatif tahun 2009 ini juga 

berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

 

4.4.1 Uji Tambahan 

       Pengujian pengaruh dengan periode penelitian pendek diperlukan untuk 

menunjang hasil analisis secara keseluruhan, yaitu untuk mengetahui apakah 

dalam jangka waktu yang relatif pendek suatu peristiwa juga menunjukkan 

signifikansi dalam mempengaruhi pergerakan pasar saham. Periode pendek yang 

digunakan dalam penelitian ini diambil dengan window h-7 dan h+7 (7 hari 

sebelum peristiwa dan 7 hari setelah peristiwa). Rentang pengujian pendek dapat 

digambarkan dalam bagan sebagai berikut: 
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Berdasarkan analisis uji t-sampel berpasangan, diperoleh hasil 

sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

 
Tabel 4.9 

Ikhtisar Hasil Pengujian Pengaruh Pemilu Legislatif  
terhadap Aktivitas Perdagangan Saham dalam Periode Pendek  

(7 hari sebelum dan 7 hari setelah)  
 

Pasangan data Variabel  
Variabel d  t hitung α Keputusan 

Open_sb Open_st 258,104 7,040 0,000 Signifikan  
High_sb High_st 257,181 7,953 0,000 Signifikan 
Low_sb  Low_st  228,931 5,698 0,000 Signifikan 

Closed_sb  Closed_st  236,828 7,510 0,000 Signifikan 
Ajclose_sb Ajclose_st 236,828 7,510 0,000 Signifikan 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (Lampiran) 

       Berdasarkan analisis periode pendek, diperoleh hasil yang menunjukkan 

bahwa peristiwa pemilu legislatif tahun 2009 menunjukkan pengaruh yang 

signifikan terhadap aktivitas perdagangan saham pada periode penelitian yang 

lebih pendek. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa pemilu legislatif 2009 

menjadi peristiwa yang memicu pergerakan aktivitas perdagangan saham baik 

pada periode panjang maupun periode pendek.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1. Kesimpulan 

       Penelitian tentang pengaruh peristiwa pemilu legislatif tahun 2009 terhadap 

harga saham perusahaan public di Bursa Efek Indonesia (BEI) ini dilakukan pada 

variabel-variabel IHSG. Kesimpulan umum yang diperoleh dari penelitian ini 

adalah bahwa peristiwa pemilu legislatif tahun 2009 menjadi pemicu penurunan 

aktivitas perdagangan saham yang ditunjukkan oleh adanya perbedaan antara 

elemen-elemen IHSG sebelum dan sesudah peristiwa tersebut. Berdasarkan 

pengujian hipotesis, diperoleh kesimpulan umum bahwa perbedaan tersebut 

signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa penurunan tersebut dipicu oleh 

peristiwa yang diteliti. 

       Hasil penelitian ini juga dapat diambil kesimpulan parsial sebagai berikut: 

1. Harga saham pembukaan perdagangan harian pada periode sebelum dan 

setelah pemilu legislatif tahun 2009 mengalami penurunan, dengan demikian 

terdapat perbedaan signifikan.  

2. Harga saham penutupan perdagangan harian pada periode sebelum dan setelah 

pemilu legislatif tahun 2009 mengalami penurunan, dengan demikian terdapat 

perbedaan signifikan.  

3. Harga saham tertinggi dalam perdagangan harian pada periode sebelum dan 

setelah pemilu legislatif tahun 2009 mengalami penurunan, dengan demikian 

terdapat perbedaan signifikan.  
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4. Harga saham terendah dalam perdagangan harian pada periode sebelum dan 

setelah pemilu legislatif tahun 2009 mengalami penurunan, dengan demikian 

terdapat perbedaan signifikan.  

5. Adjusted close price harian pada periode sebelum dan setelah pemilu legislatif 

tahun 2009 mengalami penurunan, dengan demikian terdapat perbedaan 

signifikan.  

 

5.2.Keterbatasan Penelitian 

         Penelitian ini memiliki keterbatasan yang mengakibatkan kelemahan-

kelemahan dalam mengambil kesimpulan. Keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah hanya menggunakan jendela pengamatan 2 bulan, yaitu 30 hari sebelum 

peristiwa dan 30 hari setelah peristiwa pemilu legislatif dipotong hari tidak aktif. 

Keterbatasan yang lain adalah di dalam penelitian ini hanya menggunakan 

variabel-variabel dalam elemen IHSG yaitu harga pembukaan (open), harga 

penutupan (closed), harga tertinggi (high), harga terendah (low) dan adjusted 

close price, sedangkan faktor lain yang dapat digunakan untuk penelitian seperti: 

return, abnormal return, cumulative abnormal return, trading volume activity, 

security return variability dan variabel-variabel yang lain tidak dimasukkan 

sebagai variabel penelitian. 

 

5.3.Saran  

        Sebagai tambahan wacana tentang studi peristiwa (event study), untuk 

mempertajam kajian pengaruh peristiwa politik yaitu pemilu legislatif tahun 2009 
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terhadap perubahan harga saham, maka kepada peneliti lain yang berminat untuk 

mengembangkannya, disarankan untuk: 

1. Memperdalam kajian tersebut dengan menambah analisis yaitu dengan 

menggunakan jendela pengamatan periode pendek maupun jendela 

pengamatan periode panjang. 

2. Menambah variabel-variabel pengamatan, seperti: return, abnormal 

return, cumulative abnormal return, trading volume activity, security 

return variability dan variabel-variabel yang lain tidak dimasukkan 

sebagai variabel penelitian.sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang 

lebih mendalam. 
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