
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Ketika masyarakat memiliki pendapatan yang melebihi konsumsi, maka masyarakat 

akan memiliki pilihan untuk membelanjakan uangnya atau menyimpan kelebihan dananya 

dalam berbagai alternatif investasi. Saat ini perkembangan pasar modal dan saham 

mengalami peningkatan di Indonesia ataupun negara lain. Faktor-faktor yang harus 

dipertimbangkan investor dalam penanaman modal mengetahui saham-saham terkini untuk 

membuat keputusan dalam menjual saham atau membeli saham tersebut agar mendapatkan 

suatu keuntungan. Mengetahui latar belakang atau informasi yang diminati baik kinerja yang 

diperoleh perusahaan atau keuangan di dalam perusahaan, seperti memiliki akreditas yang 

baik dalam suatu perusahaan dan pelayanan terhadap customer maupun nasabah agar mudah 

menjalankan investasi, resiko yang dimiliki dalam perusahaan dan mengetahui tingkat 

keuntungan yang tertinggi. Indikator yang sering diperhatikan dalam perusahaan yang telah 

go public salah satunya adalah harga saham perusahaan (Harpono, 2019). 

 Menurut Untung (2011:7), secara teoritis pasar modal didefinisikan sebagai 

perdagangan instrumen keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri maupun 

hutang, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta. Satu dari 

tujuan perusahaan meregistrasi sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu guna 

memperoleh modal dari masyarakat yang bisa digunakan untuk menambah kinerja 

perusahaan. Hal ini membuat pasar modal merupakan suatu tempat yang cocok untuk 

menghimpun dana jangka panjang dari masyarakat dan selanjutnya bisa disalurkan ke sektor-

sektor produktif. Menurut Tandelilin (2010:2) investasi merupakan komitmen atas sejumlah 

dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh 



 

 

sejumlah keuntungan di masa datang. Proses dalam pendekatan yang untuk menilai harga 

saham bisa menggunakan analisis yaitu analisis teknik yang sudah dipublikasikan dari data 

pasar saham misalnya volume saham, harga saham, IHSG dan faktor teknis lainnya. 

Sedangkan untuk nilai intrinsiknya terhadap suatu saham akan diperkirakan pihak 

investornya sendiri sebagai bahan analisis secara fundamental. 

Saat ini dunia sedang mengalami pandemi atau penyebaran wabah Covid-19 yang 

sangat berdampak kepada perekonomian dunia khususnya dalam hal pasar modal di 

Indonesia. Banyak upaya dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah wabah Covid-19 ini, 

yaitu dengan melakukan work from home,  physical distancing, meliburkan sekolah, 

menggunakan masker, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan lain sebagainya. Dengan 

adanya pembatasan atau peraturan-peraturan tersebut akan berdampak pada banyak sektor-

sektor ekonomi tertentu yang terkena dampak buruknya dari virus ini mulai dari pemutusan 

hubungan kerja (PHK) yang otomatis menambahnya tingkat pengangguran yang nantinya 

menurunkan tingkat konsumsi masyarakat. 

Pandemi Covid-19 atau Corona memaksa produsen-produsen otomotif di berbagai 

belahan dunia untuk menutup fasilitas produksinya. Di saat yang sama, permintaan terhadap 

otomotif anjlok tajam seiring melemahnya daya beli masyarakat. Butuh waktu lama bagi 

industri otomotif untuk bisa pulih. Di Indonesia, sejumlah produsen otomotif sudah 

mengumumkan penghentian produksinya, menyusul penerapan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Daihatsu misalnya, sejak 10 

April lalu sudah menghentikan produksinya. Demikian pula Toyota, Honda, Suzuki sudah 

menghentikan sementara produksinya di Indonesia. Dari sisi penjualan, industri otomotif 

termasuk yang terkena pukulan berat. Pandemi Covid-19 yang berdampak pada PHK 

terhadap jutaan pekerja ikut menggerus penjualan mobil. dengan kondisi pandemi yang 

belum mereda di Indonesia, penjualan otomotif diprediksi masih akan memburuk. Tanpa 



 

 

bantuan, industri ini bisa kolaps. Padahal, industri ini menyerap jutaan tenaga kerja. 

Sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga tidak kecil. 

(https://tirto.id/pukulan-berat-industri-otomotif-akibat-pandemi-covid-19-fAU7 diakses 

tanggal 10 Juli 2020) 

Dalam penelitian ini menggunakan objek perusahaan pada sektor Otomotif di Bursa 

Efek Indonesia. Berkembangnya sektor ini dapat dilihat dengan maraknya bisnis otomotif 

adalah dengan ramainya konsumen yang tertarik dengan Down Payment (DP) yang tidak 

mahal dan juga cicilan yang ringan. Maka dari itu hal ini akan mempengaruhi tingkat 

permintaan terhadap produk otomotif. Jadi tidak mengherankan jika banyak perusahaan 

menawarkan promo DP yang murah, cicilian ringan dan masih banyak lagi. Namun apakah 

harga saham sektor ini masih stabil didalam era pandemi saat ini sedangkan banyak sektor-

sektor yang lebih bagus tetap terkena dampak negaitf dari Covid-19. Berikut ini merupakan 

grafik data kasus Covid-19 di Indonesia : 

Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Gaikindo (diakses tanggal 10 Juli 2020) 
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Terlihat berdasarkan data grafik penjualan diatas mengalami penurunan yang tajam. 

Wabah Covid-19 telah menghantam industri otomotif nasional yang membuat Gaikindo 

memangkas perkiraan penjualan. Tentu virus ini tidak bisa dianggap sepele dikarenakan virus 

ini memiliki dampak buruk yang sangat besar bagi dunia disegala sektor bisnis dan ekonomi 

dan juga terhadap kesehatan manusia dikarenakan sangat cepat meyebar dan menular antar 

manusia maka dari itu masyarakat diwajibkan selalu menjaga kebersihan dan kesehatan serta 

mematuhi peraturan-peraturan demi memutus rantai penyebaran pandemi virus Covid-19 ini. 

Research Gap dalam penelitian ini adalah Juliasari dan Arifin pada tahun 2016 yang 

menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa dari studi peristiwa IFR tidak memberikan 

perbedaan terhadap harga saham dan volume perdagangan saham dengan rentang 

pengamatan 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah tanggal pengumuman pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Yang Melaporkan Laporan Tahunan Pada 

Periode 2015. Sedangkan Pada penelitian oleh Sidqi dan Prabawani pada tahun 2017 terdapat 

signifikan antara harga saham dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock 

split. Dan juga pada penelitian Baramuli pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan harga saham PT HM Sampoerna sebelum dan sesudah pengumuman kenaikkan 

cukai rokok 1 January 2020. Setelah pengumuman kenaikkan cukai rokok harga saham PT 

HM Sampoerna mengalami peningkatan. 

Pada penelitian oleh Sandi, Halim, Dan Sari pada tahun 2016 yang menyimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan frekuensi perdagangan saham sebelum dan setelah 

pemecahan saham. Sedangkan return saham menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan sebelum dan setelah pemecahan saham sebesar dan trading volume activity juga 

menunjukkan ada perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah pemecahan saham sebesar. 

Penelitian ini mencoba meneliti dampak dari pandemi virus Covid-19 terhadap 

pergerakan harga saham, dikarenakan virus Covid-19 merupakan salah satu bencana yang 



 

 

besar yang sangat memberikan pengaruh terhadap pasar modal Indonesia. Penelitian ini 

mencoba mengukur perbandingan harga saham, volume perdagangan saham dan frekuensi 

perdagangan saham sebelum pengumuman Covid-19 di Indonesia, selama dan sesudah 

pengumuman new normal Covid-19 di Indonesia. Maka penelitian ini akan mengambil judul 

: CORONA VIRUS EFFECTS ON STOCK MARKET: HARGA SAHAM, VOLUME 

PERDAGANGAN SAHAM DAN FREKUENSI PERDAGANGAN SAHAM (Studi 

Kasus Perusahaan Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode Sebelum Pengumuman Covid-19, Selama Dan Setelah Pengumuman New 

Normal Covid-19 Di Indonesia). 

1.2 Ruang Lingkup 

Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian yang dilaksanakan sesuai tujuan 

penelitian, sehingga mampu menghasilkan penelitian yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Kriteria yang diterapkan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode tanggal 02 Maret 2020 sebelum pengumuman Covid-19, selama 

dan setelah pengumuman new normal Covid-19 tanggal 01 Juni 2020 di Indonesia. 

2. Periode sebelum pengumuman Covid-19 dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020 yang 

bersumber dari website id.m.wikipedia.org. Sedangkan untuk periode setelah new 

normal di Indonesia dimulai sejak tanggal 01 Juni 2020 menurut peraturan Keputusan 

Mendagri (kepmendagri) Nomor 440-830 Tahun 2020. Dan untuk periode selama 

Covid-19 yaitu terhitung sejak terkonfirmasinya Covid-19 tanggal 02 Maret 2020 

sampai dengan tanggal diberlakukannya new normal di Indonesia tanggal 01 Juni 2020.  

3. Harga Saham, volume perdagangan saham dan frekuensi perdagangan saham sebagai 

variabel dipenelitian ini. 



 

 

4. Pengerjaan proposal penelitian ini dikerjakan selama kurang lebih tiga bulan. Bulan 

pertama melakukan persiapan penelitian serta penyusunan dan pengajuan judul. 

Kemudian pada bulan kedua memasukan tahap pengajuan proposal dan tahap 

pelaksanaan. 

1.3 Perumusan Masalah 

Research Gap dalam penelitian ini adalah Juliasari dan Arifin pada tahun 2016. 

Menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa dari studi peristiwa IFR tidak memberikan 

perbedaan terhadap harga saham dan volume perdagangan saham dengan rentang 

pengamatan 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah tanggal pengumuman pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Yang Melaporkan Laporan Tahunan 

Pada Periode 2015. Sedangkan Pada penelitian oleh Sidqi dan Prabawani pada tahun 

2017 terdapat signifikan antara harga saham dan volume perdagangan saham sebelum 

dan sesudah stock split. Disamping dari research gap diatas penelitian ini dilakukan 

berdasarkan dengan adanya fenomena pada saat ini yaitu pandemi Covid-19. 

Fenomena pada kesempatan ini akan dilakukan penelitian mengenai dampak pandemi 

Covid-19 terhadap variabel harga saham, volume perdagangan saham dan frekuensi 

perdagangan saham. Hal ini terlihat dari grafik kasus virus Covid-19 di Indonesia yang 

semakin meningkat. Peneliti akan meneliti dampaknya terhadap pasar bursa saham 

Indonesia tepatnya di sub sektor otomotif. Dimana peneliti akan menggunakan data 

harga saham, volume transaksi saham dan frekuensi saham sebelum, selama dan sesudah 

dengan menggunakan studi peristiwa virus corona di Indonesia. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka pertanyaan penelitian yang 

dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 



 

 

1. Apakah terdapat perbedaan harga saham, volume perdagangan saham dan 

frekuensi perdagangan saham sebelum pengumuman Covid-19 dan selama Covid-

19 di Indonesia pada perusahaan sektor otomotif periode di Indonesia? 

2. Apakah terdapat perbedaan harga saham, volume perdagangan saham dan 

frekuensi perdagangan saham selama Covid-19 dan setelah pengumuman new 

normal Covid-19 di Indonesia pada perusahaan sektor otomotif periode di 

Indonesia? 

3. Apakah terdapat perbedaan harga saham, volume perdagangan saham dan 

frekuensi perdagangan saham sebelum pengumuman Covid-19 dan setelah 

pengumuman new normal Covid-19 di Indonesia pada perusahaan sektor otomotif 

periode di Indonesia? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan harga saham, volume perdagangan 

saham dan frekuensi perdagangan saham sebelum pengumuman Covid-19 dan 

selama Covid-19 di Indonesia pada perusahaan sektor otomotif periode di 

Indonesia. 

2. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan harga saham, volume perdagangan 

saham dan frekuensi perdagangan saham selama Covid-19 dan setelah 

pengumuman new normal Covid-19 di Indonesia pada perusahaan sektor 

otomotif periode di Indonesia. 

3. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan harga saham, volume perdagangan 

saham dan frekuensi perdagangan saham sebelum pengumuman Covid-19 dan 



 

 

setelah pengumuman new normal Covid-19 di Indonesia pada perusahaan sektor 

otomotif periode di Indonesia. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Bagi para peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman atau 

perbandingan bagi penelitian yang dilakukan dibidang pasar modal, khususnya 

tentang analisis perbedaan harga saham sebelum dan saat terjadinya pandemi 

Covid-19 ini. 

2. Secara Praktis 

Bagi investor dan calon investor, penelitian ini dapat digunakan menjadi salah 

satu pertimbangan berkaitan dengan investasinya. 

 


