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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Investasi merupakan salah satu kegiatan penting dalam perekonomian 

suatu negara maupun di dalam suatu perusahaan. Melalui investasi taraf hidup 

masyarakat di dalam suatu negara dapat meningkat seiring dengan peningkatan 

aktivitas usaha serta terbukanya berbagai peluang usaha baru sehingga dapat 

mengurangi tingkat penggangguran, meningkatkan daya beli masyarakat, 

meningkatkan pendapatan nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Namun masyarakat harus bijak dalam memilih jenis investasi. 

 Keputusan memilih jenis investasi yang akan dilakukan merupakan 

keputusan bidang finansial yang paling penting bagi investor individual maupun 

perusahaan. Setiap jenis investasi selalu mengandung dua unsur yang tidak dapat 

dipisahkan, yakni  unsur pendapatan (Return) dan resiko (Risk). Kedua unsur 

tersebut ada dalam berbagai bentuk investasi. 

Bentuk investasi ada beberapa macam, yaitu investasi dalam bentuk asset 

nyata seperti tanah, pabrik, bangunan, dan mesin. Investasi dalam bentuk asset 

keuangan yang berupa kontrak yang ditulis dalam bentuk surat utang atau saham. 

Investasi dalam bentuk saham dilakukan di pasar modal dengan melakukan 

perdagangan saham melalui prosedur yang telah diatur oleh pemerintah dan 

lembaga yang berwenang. Hingga saat ini saham merupakan efek yang paling 

banyak diperjual belikan di pasar modal, padahal untuk melakukan investasi 

banyak surat berharga atau efek yang bisa dibeli di pasar modal.  

Pasar modal didefinisikan sebagai tempat dengan sistem terorganisir yang 

mempertemukan pihak pemilik dana atau investor (pembeli efek) dengan 

pengguna dana (penjual efek) yang dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung. Selain saham, pasar modal di Indonesia yang bernama Bursa Efek 

Indonesia juga memperjual belikan efek berupa surat pengakuan utang, surat 

berharga komersial, obligasi, tanda bukti utang, unit pernyataan kontrak investasi 

kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif (turunan) dari saham 
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atau obligasi. Investor saham di pasar modal Indonesia tahun 2014 mencapai 

466.250 orang (pusatis.com). Investor tersebut aktif dalam jual beli saham, 

karena saham lebih dikenal di Indonesia. Kualitas saham dipengaruhi oleh harga 

saham dan perubahannya. 

Perubahan harga saham di pasar modal sangat menarik karena akan 

menentukan investor dalam hal pendapatan investasi (Return) dari perubahan 

harga efek yang berupa gain atau loss. Gain akan diperoleh apabila selisih harga 

jual dengan beli adalah positif, dengan kata lain harga jual lebih besar daripada 

harga beli. Investor akan mendapat loss apabila selisih harga jual dengan beli 

adalah negatif, dengan kata lain harga jual lebih kecil daripada harga beli. 

Perubahan harga saham dipengaruhi banyak faktor, diantaranya adalah 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam 

perusahaan, seperti kinerja, kondisi perusahaan, dan prospek perusahaan yang 

akan datang. Adapun faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar 

perusahaan yang meliputi berbagai informasi dan situasi, seperti situasi politik, 

ekonomi, sosial, keamanan dan kondisi pasar. 

Harga saham salah satu indikator keberhasilan pengelolaan perusahaan 

dan harga saham sifatnya berubah-ubah atau berfluktuasi setiap saat dan selalu 

mengalami pasang surut tergantung oleh banyaknya penawaran dan permintaan 

atas saham tersebut serta beberapa faktor lain yang mempengaruhinya. Namun, 

pada prinsipnya semakin baik prestasi perusahaan dalam menghasilkan suatu 

keuntungan, maka akan meningkatkan permintaan saham perusahaan tersebut, 

sehingga akan meningkatkan harga saham itu sendiri. Misalnya kondisi 

perusahaan sangat berpengaruh terhadap harga dan volume perdagangan saham, 

jika kinerja perusahaan tersebut mengalami peningkatan, maka secara otomatis 

harga dan volume perdagangan saham akan meningkat. 

Volume perdagangan saham juga dipengaruhi oleh beberapa faktor selain 

faktor saham itu sendiri, juga faktor jumlah saham. Semakin besar jumlah saham 

yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, maka volume perdagangan saham 

semakin besar pula. Jumlah saham yang beredar dapat berubah dengan berbagai 

cara antara lain, dengan melakukan company listing, pembagian saham bonus, 
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pemberian dividen saham, konversi dari obligasi konversi, penggunaan hak opsi, 

waran serta dengan melakukan stock split. Sehingga dapat menambah informasi 

yang berguna bagi investor secara kontinyu dalam berinvestasi di pasar modal. 

Pasar modal merupakan pasar yang rentan terhadap perubahan-perubahan 

lingkungan yang dapat mengganggu stabilitas politik dan iklim investasi. Adanya 

perubahan perilaku ekonomi dapat mempengaruhi keputusan investor. Tidak 

terkecuali dengan perubahan bulan yang sekaligus merupakan event keagaman 

yang rutin dilaksanakan. Bulan Ramadhan merupakan bulan yang mewajibkan 

seluruh umat muslim yang sudah dewasa untuk berpuasa tidak terkecuali dengan 

umat muslim di Indonesia, dimana masyarakat Indonesia mayoritas beragama 

muslim dan Indonesia merupakan negara dengan jumlah umat muslim terbesar di 

dunia. Makanan dan minuman merupakan produk utama yang tidak boleh 

dikonsumsi saat berpuasa.  

Industri makanan dan minuman tumbuh dan berkembang cukup baik di 

Indonesia. Berikut adalah grafik nilai penjualan produk makanan dan minuman 

tahun 2012-2014: 

 

Gambar 1.1 

Grafik Nilai Penjualan Produk Makanan Minuman Tahun 2008-2015 

Gabungan pengusaha makanan dan minuman (GAPMMI) menyatakan 

bahwa nilai penjualan pada tahun 2012 tumbuh hingga mencapai Rp 734,5 triliun. 

Kemudian pada tahun 2013 nilai penjualan tumbuh 10% mencapai Rp 770 triliun. 
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Besarnya potensi pasar, terutama dari masyarakat middle class income mendorong 

kenaikan pembelanjaan konsumen terhadap produk makanan dan minuman. 

Kemudian pada tahun 2014 nilai penjualan produk makanan dan minuman 

tumbuh sebesar 6% menjadi Rp 797 triliun. Dari data tersebut setiap tahunnnya 

nilai penjualan terus meningkat hal ini dikarenakan daya beli masyarakat yang 

cukup baik, pertumbuhan retail modern yang pesat dan meningkatnya middle 

class income. Studi AC Nielsen menunjukan 48% dari total belanja middle class 

income di Indonesia adalah untuk produk makanan dan minuman. (GAPMMI)  

(www.gapmmi.or.id) 

Meningkatnya penjualan pada perusahaan makanan dan minuman di 

Indonesia sebelum dan sesudah bulan Ramadhan ini tidak diikuti dengan kenaikan 

harga saham dari tahun ke tahun. Sebagian besar perusahaan makanan dan 

minuman yang ada di bursa efek sebelum dan sesudah bulan Ramadhan 

mengalami kenaikan dan penurunan harga saham. Berikut merupakan harga 

saham makanan dan minuman sebelum dan sesudah bulan Ramadhan mulai dari 

tahun 2012 sampai 2014.  

Gambar 1.2 

Harga Saham Sub Sektor Makanan dan Minuman Sebelum dan Sesudah 

Bulan Ramadhan 2012-2014 

 
Sumber : Data Diolah. 

 

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat terlihat terjadi kenaikan harga saham sub 

sektor makanan periode sebelum bulan Ramadhan pada tahun 2013 jika 
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dibandingkan tahun 2012, lalu mengalami penurunan kembali pada tahun 2014 

jika dibandingkan tahun 2013. Hal tersebut juga berlaku pada periode setelah 

bulan Ramadhan dimana terjadi kenaikan pada tahun 2013 jika dibandingkan 

tahun 2012, lalu mengalami penurunan kembali pada tahun 2014 jika 

dibandingkan tahun 2013.  

Kenaikan dan penurunan harga saham pada industri makanan dan 

minuman di Indonesia sebelum dan sesudah bulan Ramadhan ini tidak diikuti 

dengan kenaikan volume perdagangan dari beberapa perusahaan makanan dan 

minuman yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sebagian besar  perusahaan makanan 

dan minuman yang ada di bursa efek sebelum dan sesudah bulan Ramadhan 

mengalami penurunan volume perdagangan. Berikut merupakan volume 

perdagangan sebelum dan sesudah bulan Ramadhan mulai dari tahun 2012 sampai 

2014. 

Gambar 1.3 

Volume Perdagangan Sub Sektor Makanan dan Minuman  

Sebelum dan Sesudah Bulan Ramadhan 2012-2014 

 

Sumber : Data Diolah. 

 

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat terlihat terjadi penurunan volume 

perdagangan saham perusahaan sub sektor makanan periode sebelum bulan 

Ramadhan pada tahun 2013 jika dibandingkan tahun 2012, lalu mengalami 

penurunan kembali pada tahun 2014 jika dibandingkan tahun 2013. Hal tersebut 
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juga berlaku pada periode setelah bulan Ramadhan dimana terjadi penurunan pada 

tahun 2013 jika dibandingkan tahun 2012, lalu mengalami penurunan kembali 

pada tahun 2014 jika dibandingkan tahun 2013.  

Perkembangan harga dan volume perdagangan saham di pasar modal 

merupakan suatu indikator penting untuk mempelajari tingkah laku pasar yaitu 

investor. Naiknya volume perdagangan saham dapat menambah informasi yang 

berguna bagi investor secara kontinyu dalam periode perdagangan dimana saat 

volume perdagangan saham dalam jumlah kecil yang menyebabkan harga jatuh. 

Semakin tinggi minat atau permintaan saham semakin mendorong kenaikan harga 

saham. 

Dampak yang timbul pada saat hari raya keagamaan, libur sekolah, tahun 

baru, dan Ramadhan dalam kalendar, menyebabkan kenaikan serta penurunan dari 

harga dan volume yang terjadi. Hal tersebut yang menyebabkan investor tarik-ulur 

dalam menginvestasikan dana ke dalam perusahaan. Terutama bulan Ramadhan, 

dimana pada bulan ini semua harga kebutuhan pokok akan meningkat bahkan 

hingga dua kali lipat dari harga semua yang diikuti oleh kenaikan barang 

kebutuhan lainnya. Gaya hidup masyarakat Indonesia yang terjadi di bulan 

Ramadhan sangat kuat didominasi oleh kultur dan kebiasaan umat muslim yang 

dilaksanakan pada bulan Ramadhan dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri. 

Salah satunya adalah semakin tingginya konsumsi masyarakat menjelang 

Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri telah banyak dibicarakan di berbagai media 

massa dan elektronik. Fenomena meningkatnya konsumsi masyarakat di bulan 

Ramadhan diterangi menjadi suatu fenomena yang menyebabkan return di bulan 

Ramadhan yang berbeda dengan bulan di luar Ramadhan. Jadi, dapat dikatakan 

bahwa Ramadan dan Idul Fitri dimungkinkan memberi dampak pada aktivitas di 

lantai bursa. 

Penelitian menganai Ramadhan Effect telah dilakukan di negara-negara 

berpenduduk mayoritas muslim dengan menunjukkan hasil yang bervariasi. Hasil 

penelitian Shah, Ahmed (2014) menunjukkan bahwa faktor agama tidak 

berhubungan dengan pasar keuangan dan pasar tetap sama selama bulan 

Ramadhan sebagai bulan-bulan lainnya. Penelitian yang dilakukan Darwis 



 

7 

 

menunjukan hasil tidak terdapat pengaruh Volume perdagangan yang terjadi pada 

saham LQ45 terhadap return saham LQ45 selama bulan Ramadhan. Sedangkan 

hasil penelitian Suhadak, Hidayat (2015) menunjukan hasil abnormal return 

tidak berbeda secara signifikan antara bulan Ramadhan dan trading volume 

activity menunjukan hasil secara signifikan antara bulan Ramadhan. Penelitian 

sebelumnya yang dilakukan Hamedakrami, Garkaz & Alirezamehrazin (2012) 

mengatakan bahwa Ada perbedaan yang signifikan dalam abnormal return antara 

Ramadhan dengan sebelum dan setelah Ramadhan. Itu berarti bahwa efek bulan 

signifikan kembali normal.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berpendapat bahwa terdapat 

reaksi atas informasi di bulan Ramadhan yang harus diperhatikan oleh berbagai 

pihak dalam mempelajari reaksi pasar modal Indonesia, khususnya pada industri 

makanan dan minuman. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh 

mengenai “Analisis Perbandingan Kinerja Saham Industri Makanan dan 

Minuman Sebelum dan Sesudah Bulan Ramadhan Periode 2012-2014”  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, dapat 

diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan 

sesudah bulan Ramadhan pada saham industri makanan dan minuman 

periode 2012-2014? 

2. Apakah terdapat perbedaan volume perdagangan yang signifikan sebelum 

dan sesudah bulan Ramadhan pada saham industri makanan dan minuman 

periode 2012-2014? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan 

informasi yang relevan mengenai kinerja saham dengan menguji analisis 

Abnormal Return dan Volume Perdagangan. Disamping itu maksud penulis 

menyusun skripsi adalah sebagai syarat menempuh gelar Sarjana Ekonomi 
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program studi Manajemen pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama Bandung. 

Tujuan dari penelitian ini akan menjawab seluruh pertanyaan yang ada 

pada rumusan permasalahan antara lain: 

1. Menganalisis perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan 

sesudah bulan Ramadhan pada saham industri makanan dan minuman 

periode 2012-2014.  

2. Menganalisis terdapat perbedaan volume perdagangan yang signifikan 

sebelum dan sesudah bulan Ramadhan pada saham industri makanan dan 

minuman periode 2012-2014. 

 

1.4   Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini secara langsung maupun tidak langsung diharapkan 

dapat berguna bagi: 

1. Penulis 

Dapat menambah wawasan sehingga dapat lebih memahami kaitan antara 

teori dan aplikasinya, khususnya dalam menganalisis kinerja saham di 

industri makanan dan minuman sebelum dan sesudah bulan ramadhan. 

2.  Bagi investor 

Memberikan pemikiran dan referensi bagi investor untuk mengevaluasi 

saham industri makanan dan minuman di bulan Ramadhan dan untuk 

menambah pengetahuan mengenai kinerja saham di industri makanan dan 

minuman sehingga menjadi pertimbangan investor dalam berinvestasi. 

3. Penelitian Lain 

Sebagai informasi tambahan dalam menunjang kegiatan menuntut ilmu di 

perguruan tinggi dan juga sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan pihak-

pihak yang berminat mendalami masalah pada dunia pasar modal 

khususnya kinerja saham. 
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1.5    Metodologi Penelitian 

  Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

studi peristiwa (event study). Menurut Jogiyanto (2015:623), pendekatan event 

study adalah:   

“Merupakan studi peristiwa 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.”  

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian komparatif. Penelitian komparatif menurut Nazir (2009:63), yaitu: 

“Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin 

mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan 

menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau pun munculnya 

suatu fenomena tertentu.” 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan uji beda atau paired sample t-test. 

 

 1.6   Lokasi dan Waktu Penelitian  

  Penelitian dilakukan pada perusahaan industri makanan dan minuman yang 

listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian (2012-2014) yang 

telah go public, dimana sumber data saham di peroleh dari internet melalui situs 

www.idx.co.id dan www.finance.yahoo.com. Penelitian ini dilakukan di kampus 

Universitas Widyatama yang berlokasi di Jalan Cikutra no 204A Bandung 40125. 

Adapun waktu penelitian dimulai bulan Mei 2015 sampai dengan Desember 2015, 

dalam rangka memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun skripsi. 

http://www.idx.co.id/
http://www.finance.yahoo.com/

