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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pasar saham merupakan tempat transaksi perdagangan saham antara 

peminjam dana yaitu emiten atau perusahaan go public dengan pemilik modal 

yaitu investor. Pasar saham di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) atau 

Indonesia Stock Exchange (IDX) sebagai tempat perdagangan efek yang teratur, 

wajar, efisien, dan mudah diakses. Pasar saham dapat sebagai salah satu sumber 

pendanaan eksternal bagi dunia usaha. Selain itu, pasar saham juga dapat sebagai 

sarana untuk berinvestasi bagi masyarakat. Saham merupakan tanda penyertaan 

modal baik perorangan maupun kelompok (badan usaha) suatu perusahaan atau 

perseroan terbatas. Investasi saham sangat diminati investor karena dapat 

memberikan keuntungan berupa deviden dan capital gain.  

Pasar saham atau Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menunjukkan 

perkembangannya selama 2019 dengan pencapaian Initial Public Offering (IPO) 

tertinggi di kawasan Asia Tenggara, dengan peringkat 71 di dunia yaitu sebanyak 

55 perusahaan tercatat saham baru. Pencapaian Initial Public Offering (IPO) 

tersebut merupakan pencapaian tertinggi kedua setelah tahun 2018 sebanyak 57 

perusahaan yang resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hingga akhir 

tahun 2019 total perusahaan mencapai 668 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Perkembangan Initial Public Offering (IPO) Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini. 
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Gambar 1.1 Perkembangan Initial Public Offering (IPO) 

Sumber: Idx.co.id, 2019 

Investor Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mengalami peningkatan selama 

2019 sebesar 50% menjadi 2,48 juta investor, dengan peningkatan investor saham 

sebesar 30% menjadi 1,1 juta investor. Selain itu aktivitas perdagangan Bursa 

Efek Indonesia (BEI) juga mengalami peningkatan selama 2019, dilihat dari 

kenaikan rata-rata nilai transaksi harian sebesar 7% menjadi Rp 9,1 triliun dan 

kenaikan rata-rata frekuensi perdagangan sebesar 21% menjadi 469 ribu kali per 

hari dan menjadikan likuiditas perdagangan saham Bursa Efek Indonesia (BEI) 

lebih tinggi diantara bursa-bursa lainnya di kawasan Asia Tenggara (Idx.co.id, 

2019). 

Pasar saham telah menjadi bagian dari aktivitas perekonomian suatu negara, 

karena pasar saham memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan 

perekonomian negara. Hal tersebut karena pasar saham memiliki dua fungsi, yaitu 

fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi pasar saham adalah dapat 

menyediakan fasilitas sebagai penghubung antara pihak pemilik dana dan pihak 

yang membutuhkan dana. Sedangkan fungsi keuangan pasar saham adalah dapat 

memberikan kesempatan bagi pemilik dana untuk memperoleh return.  



3 

 

 

 

Perkembangan pasar saham dapat berkontribusi positif terhadap kemajuan 

ekonomi suatu negara. Hal tersebut karena pasar saham merupakan salah satu 

sumber pendanaan eksternal bagi dunia usaha. Selain itu, pasar saham juga dapat 

sebagai sarana untuk berinvestasi bagi masyarakat. Sebagai salah satu instrumen 

ekonomi, pasar saham tidak terlepas dari faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhinya. Semakin besar peran pasar saham dalam aktivitas 

perekonomian suatu negara, maka semakin sensitif reaksi pasar saham terhadap 

peristiwa yang berkaitan dengan perekonomian negara. Hal tersebut dikarenakan 

kondisi perekonomian negara dapat mempengaruhi kestabilan harga saham dan 

transaksi perdagangan saham. Maka kegiatan perdagangan di pasar saham 

termasuk bagian dari aktivitas perekonomian suatu negara dan tidak terlepas dari 

pengaruh peristiwa yang telah terjadi.  

Investor dalam mengambil keputusan salah satunya harus mengetahui 

pengaruh terjadinya suatu peristiwa yang memiliki kandungan informasi dan 

dapat menyebabkan pasar saham bereaksi. Baik informasi fundamental 

perusahaan, informasi makroekonomi, ataupun informasi non makroekonomi, 

seperti bencana alam, serangan teroris, ataupun wabah penyakit. Peristiwa yang 

terjadi mengandung informasi-informasi yang dapat diserap oleh pasar saham 

akan digunakan oleh investor untuk mengatur strategi dalam mengambil 

keputusan berinvestasi. Munculnya informasi-informasi tersebut membuat pelaku 

pasar saham melakukan tindakan untuk memperoleh hasil yang lebih efisien. 

Karena pasar dapat dikatakan efisien jika proses penyesuaian tersebut berlangsung 

dengan cepat terhadap informasi mengenai suatu peristiwa.  
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Adaya kasus pneumonia pada akhir bulan Desember 2019 di Kota Wuhan, 

Provinsi Hubei, Cina, telah menggemparkan dunia. Kasus pneumonia tersebut 

juga menjadikan permasalahan kesehatan dan pandemi global. World Health 

Organization (WHO) telah menetapkan kasus pneumonia tersebut sebagai 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). 

Diketahui kasus pneumonia tersebut sebenarnya adalah novel coronavirus atau 

SARS-CoV-2 yang menyerang saluran pernapasan manusia dengan gejala seperti 

demam, lemas, batuk, sesak nafas, nyeri otot dan sendi, sakit kepala, menggigil, 

mual muntah, hidung tersumbat, flu, diare, hingga penyakit serius seperti SARS 

dan MERS (Safrizal dkk., 2020:02-04). 

Kota Wuhan Cina terdapat lebih dari 80.000 kasus yang terkonfirmasi 

Covid-19. Penyebaran virus corona sangat cepat menyebar ke seluruh penjuru 

dunia. Menurut WHO sampai 09 Maret 2020, terdapat 10 negara selain Cina 

dengan jumlah pasien Covid-19 terparah setelah Cina, 10 negara tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini. 

Tabel 1.1 10 Negara dan Pasien Covid-19 Terparah Setelah Cina 

No Negara Pasien Meninggal Kematian (%) 

1 Korea Selatan 7134 50 0,70 

2 Italia 5883 234 3,98 

3 Iran 5823 145 2,49 

4 Jerman 795 0 0,00 

5 Perancis 706 10 1,42 

6 Jepang 455 6 1,32 

7 Spanyol 430 5 1,16 

8 Swiss 264 2 0,76 

9 Amerika Serikat 213 11 5,16 

10 Inggris 210 2 0,95 

Sumber: Wartakota.tribunnews.com, 2020. 
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Adanya Covid-19 yang mewabah di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, 

pemerintah Indonesia melakukan upaya dengan mengevakuasi 238 warga negara 

Indonesia dan kru kapal dengan prosedur protokol yang ketat. Prosedur protokol 

evakuasi warga negara Indonesia tersebut tidak langsung dibawa ke Jakarta, 

namun sementara dibawa ke kepulauan Natuna untuk dikarantina dan dilakukan 

observasi kesehatan selama 14 hari. Pemerintah juga mengevakuasi warga negara 

Indonesia yang berada di kapal World Dream yang berdekatan dengan Batam 

Singapura yang berjumlah 188 dengan protokol kesehatan. Selain itu pemerintah 

juga mengevakuasi warga negara Indonesia yang berada di kapal Diamond 

Princess lewat bandara Kertajati Provinsi Jawa Barat dengan protokol kesehatan. 

Upaya pemerintah lainnya yaitu dengan menyediakan rumah sakit lebih dari 100 

dengan ruang isolasi, dan membentuk tim gabungan untuk menangani wabah 

Covid-19, serta menjaga ketat 135 pintu masuk ke Indonesia, baik daratan, lautan, 

maupun udara (Kompas.com, 2020). 

Covid-19 terdeteksi di Indonesia pada awal bulan Maret 2020. Diumumkan 

secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada 02 Maret 2020. Presiden Joko 

Widodo menyampaikan terdapat dua orang warga negara Indonesia (WNI) yang 

telah terkonfirmasi positif Covid-19. Kedua warga negara Indonesia (WNI) 

tersebut adalah seorang ibu yang berusia 64 tahun dan putrinya berusia 31 tahun 

yang telah berkontak langsung dengan seorang warga negara asing (WNA) dari 

Jepang yang telah dinyatakan positif Covid-19 di Malaysia. Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES) menetapkan kasus Covid-19 

sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) pada 03 Maret 2020. Kemudian pada 04 
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Maret 2020 Menteri Kesehatan dengan No.HK.01.07/MENKES/104/2020 

menetapkan bahwa virus corona dapat menimbulkan wabah penyakit 

(Kompas.com, 2020). 

Jumlah dan total perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia mulai hari 

pertama hingga 9 Maret 2020 sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Jumlah dan Total Perkembangan Kasus Covid-19 di Indonesia 

Tanggal Jumlah Kasus Covid-19 

02 Maret 2020 2  

03 Maret 2020 - 

04 Maret 2020 - 

05 Maret 2020 - 

06 Maret 2020 2  

07 Maret 2020 - 

08 Maret 2020 2 

09 Maret 2020 13 

Total Kasus Covid-19 19 

Sumber: Kompas.com, 2020 

Munculnya Covid-19 telah mengakibatkan kerugian dalam banyak hal, 

yaitu dalam bidang kesehatan, keagamaan, politik, sosial budaya, dan yang paling 

utama pada bidang perekonomian. Jika perekonomian negara terdampak tentu saja 

pasar saham juga ikut terdampak, karena pasar saham telah menjadi bagian dari 

aktivitas perekonomian suatu negara dan pasar saham memiliki peran penting 

dalam mendorong pertumbuhan perekonomian negara. Perkembangan pasar 

saham juga dapat berkontribusi positif terhadap kemajuan ekonomi suatu negara. 

Akibat adanya wabah Covid-19 banyak investor asing yang melepaskan saham-

sahamnya. Hal tersebut terjadi karena efek dari ekonomi makro dengan adanya 

wabah Covid-19 yang menjadikan ketidakpastian, sehingga menyebabkan 

kerugian pada beberapa instrumen investasi (Kontan.co.id, 2020). 
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Pasca pengumuman kasus pertama Covid-19, IHSG ditutup menurun 91,46 

poin (1,68%) menjadi 5.361,25. Indeks LQ45 menurun 20,21 poin (2,3%) menjadi 

859,33. Penutupan IHSG diikuti dengan gerakan investor asing dengan menjual 

sahamnya, total jual bersih asing sebesar Rp 291,15 miliar. Frekuensi 

perdagangan saham terjadi sebanyak 508.021 kali transaksi dengan jumlah saham 

yang diperdagangkan sebanyak 6,52 miliar lembar saham senilai Rp 6,91 triliun. 

Saham yang naik sebanyak 158 saham, penurunan saham sebanyak 236 saham, 

dan saham yang tidak bergerak nilainya sebanyak 138 saham (Tepo.co, 2020). 

Kondisi pasar saham sulit untuk diprediksi setelah terjadinya suatu 

peristiwa, maka investor harus selalu memonitor kondisi pasar saham. Pasar 

saham dapat berpengaruh terhadap peristiwa yang mengandung informasi, sebab 

informasi-informasi tersebut dapat menyebabkan reaksi pada pasar saham dan 

mempengaruhi pengambilan keputusan investor dalam berinvestasi di pasar 

saham. Adanya informasi-informasi tersebut juga dapat berguna untuk 

meminimalisir hal-hal yang kurang pasti, sehingga memudahkan investor dalam 

mengambil keputusan. Untuk mengetahui reaksi pasar saham terhadap peristiwa 

pengumuman pandemi Covid-19, dapat menggunakan metode event study. Event 

study merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari reaksi 

pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan.  

Menurut penelitian dari Pitaloka dkk. (2020) mengenai pengaruh peristiwa 

pandemi Covid-19 terhadap pasar modal, menunjukkan bahwa adanya peristiwa 

pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap pasar modal dan mempengaruhi 

investor dalam mengambil keputusan berinvestasi. Kemudian menurut penelitian 
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dari Devi dkk. (2020) mengenai dampak peristiwa pandemi Covid-19 terhadap 

kinerja keuangan perusahaaan di BEI, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

yang signifikan rasio likuiditas dan rasio leverage. Namun, perusahaan public 

rasio profitabilitas dan rasio aktivitas jangka pendeknya berbeda secara signifikan 

antara sebelumnya dan selama pandemi Covid-19. Sektor barang konsumsi 

mengalami kenaikan rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas jangka 

pendek tetapi mengalami penurunan rasio leverage. Sebaliknya, sektor properti, 

real estat dan sektor konstruksi bangunan, keuangan, perdagangan, jasa, dan 

investasi mengalami penurunan rasio likuiditas dan profitabilitas. 

Dalam berinvestasi pada pasar saham investor pasti dihadapkan dengan 

adanya risiko investasi. Risiko adalah bentuk ketidakpastian keadaan yang akan 

terjadi di masa mendatang dengan keputusan yang telah diambil berdasarkan 

berbagai pertimbangan pada saat ini. Risiko investasi merupakan besarnya deviasi 

antara return yang diharapkan (expected return) dengan return yang 

sesungguhnya (actual return). Semakin besar perbedaannya, maka semakin besar 

risiko investasi tersebut. Risiko investasi diakibatkan oleh menurunnya nilai suatu 

investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar, seperti risiko dapat terjadi 

dengan adanya kondisi perekonomian yang tidak stabil karena pengaruh dari 

faktor ekonomi, kerusuhan, dan perubahan politik (Suryani, 2019). Menurut 

penelitian dari Suputra (2021) mengenai pengaruh Covid-19 terhadap risiko 

saham, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan risiko saham yang signifikan 

antara sebelum dan saat krisis pandemi Covid-19 tahun 2020. Kemudian menurut 

penelitian dari Sunaryo (2021) mengenai pengaruh Covid-19 terhadap tingkat 
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pengembalian dan risiko, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat 

pengembalian dan risiko investasi yang signifikan antara sebelum dan kondisi 

mulai Covid-19. Sedangakan menurut penelitian dari Neukirchen dkk. (2021) 

mengenai pengaruh Covid-19 terhadap risiko, menunjukkan terdapat perbedaan 

risiko yang signifikan dari pasar saham Eropa dan Amerika namun pada pasar 

saham Asia mengalami perbedaan risiko tidak signifikan setelah merebaknya 

pandemi Covid-19. 

Harapan investor dalam berinvestasi pada pasar saham yaitu memperoleh 

return dari modal yang diinvestasikan oleh investor di masa mendatang.  Return 

saham adalah selisih antara harga jual saham dengan harga beli dalam periode 

tertentu. Return saham sebagai hasil dari investasi dihitung dari selisih harga 

saham periode berjalan dengan periode sebelumnya dan mengabaikan devidennya 

(Kefi dkk., 2020). Menurut penelitian dari Amuthan (2020) mengenai pengaruh 

Covid-19 terhadap return saham, menunjukkan bahwa terdapat  perbedaan return 

yang signifikan antara sebelum dan selama pandemi Covid-19. Kemudian 

menurut penelitian dari Kefi dkk. (2020) mengenai pengaruh Covid-19 terhadap 

return saham, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan return yang signifikan 

antara sebelum dan selama pandemi Covid-19. Sedangkan menurut penelitian dari 

Darmayanti dkk. (2020) mengenai pengaruh Covid-19 terhadap harga dan return 

saham, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan harga saham yang signifikan, 

namun tidak terdapat perbedaan return yang signifikan antara sebelum dan setelah 

pengumuman kasus pertama Covid-19. 
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Likuiditas menjadi perhatian investor sebagai bahan dalam melihat reaksi 

pasar terhadap sebuah informasi yang ada pada pasar saham. Likuiditas saham 

merupakan jumlah transaksi saham atau seberapa sering suatu saham 

diperdagangkan pada periode tertentu. Likuiditas saham dapat diukur 

menggunakan volume transaksi saham. Likuiditas saham dapat dikatakan sebagai 

kemampuan untuk membeli ataupun menjual saham dengan cepat dan dalam 

volume yang tinggi tanpa berdampak pada harga dan tanpa menimbulkan biaya 

transaksi yang tinggi (Margareta, 2016). Menurut penelitian dari Lowardi dan 

Abdi (2021) mengenai pengaruh Covid-19 terhadap kinerja keuangan, likuiditas, 

dan solvabilitas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan perbedaan 

yang signifikan terhadap kinerja keuangan, terdapat pengaruh negatif dan 

perbedaan yang tidak signifikan terhadap likuiditas perusahaan, dan terdapat 

pengaruh positif dan perbedaan yang signifikan terhadap solvabilitas antara 

sebelum dan selama pandemi Covid-19. Kemudian menurut penelitian dari 

Sukendri (2021) mengenai pengaruh Covid-19 terhadap likuiditas dan kecukupan 

modal, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan likuiditas dan kecukupan modal 

bank milik pemerintah antara sebelum dan masa terjadinya wabah Covid-19. 

Sedangkan menurut penelitian dari Zulfitra dan Tumanggor (2020) mengenai 

pengaruh Covid-19 terhadap harga dan likuiditas, menunjukkan bahwa terdapat 

dampak signifikan harga saham index LQ45, index consumer goods, index 

manufacture, index finance dan terdapat dampak signifikan likuiditas saham index 

consumer goods dan index manufacture sedangkan index LQ45 dan index finance 
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tidak terdapat dampak likuiditas yang signifikan antara sebelum dan selama 

pandemi Covid-19. 

Dalam penelitian ini pengumuman Covid-19 di Indonesia diuji kandungan 

informasi dalam pasar saham di Indonesia. Jika pengumuman Covid-19 di 

Indonesia berisi informasi yang dapat mempengaruhi pasar saham, maka pasar 

saham akan bereaksi. Reaksi tersebut ditunjukkan dengan adanya perbedaan risiko 

investasi, return saham, dan likuiditas saham yang terdaftar dalam indeks LQ45 

antara sebelum dan setelah pengumuman Covid-19 di Indonesia. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil 

yang berbeda antara penelitian satu dan lainnya, maka dari itu peneliti melakukan 

replikasi dan penelitian kembali mengenai pengaruh pengumuman Covid-19 di 

Indonesia terhadap pergerakan pasar saham. Penelitian ini adalah pengembangan 

dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suputra (2021) dengan berpijak 

pada saran dari Suputra (2021) peneliti memperbanyak sampel penelitian dengan 

menggunakan seluruh saham yang tergabung dalam indeks LQ45, karena pandemi 

Covid-19 tidak hanya berdampak pada perusahaan perbankan saja, melainkan 

berdampak besar juga pada industri diluar perusahaan perbankan. Kemudian 

peneliti mengubah periode penelitian selama 10 hari, yaitu 5 hari sebelum dan 5 

hari setelah pengumuman Covid-19 di Indonesia, terhitung mulai dari tanggal 24 

Februari 2020 sampai 09 Maret 2020, yaitu H-5 sampai H+5 setelah dikurangi 

hari libur di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan event date pada tanggal 02 Maret 

2020. Selain itu, peneliti juga menambahkan variabel return saham mengacu dari 
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penelitian Sunaryo (2021) dan Kefi dkk. (2020) dan juga menambahkan variabel 

likuiditas saham mengacu dari penelitian Sukendri (2021). 

Berdasarkan informasi pada latar belakang, maka peneliti mengangkat judul 

penelitian ini “Analisis Perbandingan Risiko Investasi, Return Saham, dan 

Likuiditas Saham Sebelum dan Setelah Pengumuman Covid-19 di 

Indonesia”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Agar penelitian ini berfokus pada pokok permasalahan, maka ruang lingkup 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Objek penelitian ini adalah saham-saham yang tergabung dalam indeks 

LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari risiko investasi, return 

saham, dan likuiditas saham. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup di atas, maka rumusan 

masalah disusun sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan risiko investasi sebelum dan setelah 

pengumuman Covid-19 di Indonesia? 

2. Apakah terdapat perbedaan return saham sebelum dan setelah pengumuman 

Covid-19 di Indonesia? 

3. Apakah terdapat perbedaan likuiditas saham sebelum dan setelah 

pengumuman Covid-19 di Indonesia? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui terdapatnya perbedaan risiko investasi sebelum dan 

setelah pengumuman Covid-19 di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui terdapatnya perbedaan return saham sebelum dan setelah 

pengumuman Covid-19 di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui terdapatnya perbedaan likuiditas saham sebelum dan 

setelah pengumuman Covid-19 di Indonesia. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kegunaan bagi 

pihak-pihak yang terkait. Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Civitas Akademika 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaca 

dalam menambah wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan pada 

bidang ekonomi, khususnya pada bidang keilmuan yang berkaitan dengan 

pasar saham. 

2. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan penulis 

mengenai perbandingan risiko investasi, return saham, dan likuiditas saham 

sebelum dan setelah pengumuman Covid-19 di Indonesia. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya mengenai reaksi pasar saham saat dipengaruhi oleh 

adanya suatu peristiwa yang telah terjadi. 

4. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai alat bantu dalam mengambil 

keputusan berinvestasi pada pasar saham, khususnya pada saat dipengaruhi 

oleh adanya suatu peristiwa yang telah terjadi. 

5. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan masyarakat mengenai perbandingan risiko investasi, return 

saham, dan likuiditas saham sebelum dan setelah pengumuman Covid-19 di 

Indonesia.  


