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ABSTRAK 

 Kasus Covid-19 pertama kali di indonesia di umumkan pada tanggal 2 

Maret 2020, Adanya peristiwa pandemi virus corona (Covid-19) yang begitu cepat 

di indonesia tentu saja membawa dampak terhadap perekonomian Indonesia 

termasuk harga saham yang kian melemah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Pengaruh Pandemi Virus Corona (Covid-19) Terhadap Trading 

Volume Activity dan Indeks Harga Saham LQ45 ditinjau dari Perspektif Ekonomi 

Islam.  

Penelitian ini menggunkan Event Study Theory dan teori Sinyal (Signaling 

Theory), menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dimensi waktu data penelitian 

menggunakan time series dan data-data yang diperoleh berasal dari data sekunder. 

Dalam penelitian ini, yang akan dijadikan sampel adalah 45 perusahaan yang 

tergabung dalam Indeks LQ45 periode januari 2020 - juni 2020. Data diolah 

dengan paired sample t-test dengan menggunakan spss versi 17. 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat di tarik kesimpulan 

bahwa Pandemi Virus Corona (Covid-19) berpengaruh signifikan Terhadap 

Trading Volume Activity Dan Indeks Harga Saham LQ45 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,024 < 0,05 dan dalam perspektif ekonomi islam bahwa 

meminimalisir risiko dengan melakukan analisis fundamental saham serta 

memperoleh laba adalah suatu hal yang penting untuk dilaksanakan karena 

analisis fundamental saham dapat membantu keputusan pada investasi saham. 

 

Kata Kunci : Covid-19, Trading Volume Activity, Indeks Harga Saham, LQ45, 

Perspektif Islam, Analisis Fundamental. 
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ABSTRACT 

 The first Covid-19 case in Indonesia was announced on March 2, 2020, 

The existence of the corona virus pandemic (Covid-19) which was so fast in 

Indonesia of course had an impact on the Indonesian economy including weaker 

stock prices. This study aims to determine the effect of the Corona Virus 

Pandemic (Covid-19) on Trading Volume Activity and the LQ45 Stock Price 

Index from an Islamic Economic Perspective. 

 This study uses the Event Study Theory and Signaling Theory, uses 

quantitative research types, the time dimension of research data uses time series 

and the data obtained comes from secondary data. In this study, 45 companies that 

are included in the LQ45 Index for the period January 2020 - June 2020 will be 

sampled. Data were processed by paired sample t-test using SSS version 17. 

 Based on the results of the tests that have been carried out, it can be 

concluded that the Corona Virus Pandemic (Covid-19) has a significant effect on 

Trading Volume Activity and the LQ45 Stock Price Index with a significant level 

of 0.024 <0.05 and in an Islamic economic perspective that minimizes risk by 

doing Fundamental analysis of stocks and earning profits is an important thing to 

do because stock fundamental analysis can help decisions on stock investing. 

 

Keywords: Covid-19, Trading Volume Activity, Stock Price Index, LQ45, Islamic 

Perspective, Fundamental Analysis. 
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MOTTO 

 

                           

      

 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap 

diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan 

bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan” 

(QS. Al-Hasyr (28) : 18) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas 

dan memudahkan dalam memahami skripsi dan menghindari adanya multi 

tafsir atau bahkan adanya kesalahpahaman bagi pembaca, Maka perlu 

adanya uraian terhadap penegasan arti  dan makna dari beberapa istilah 

yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut 

diharapkan tidak ada kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari 

beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan 

proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. 

Adapun skripsi ini berjudul ”Analisis Pengaruh Pandemi Virus 

Corona (Covid-19) Terhadap Trading Volume Activity Dan Indeks 

Harga Saham LQ45 Dalam Perspektif  Ekonomi Islam” Dengan uraian 

sebagai berikut: 

1. Analisis adalah proses untuk mengetahui dan memahami fenomena 

suatu obyek dengan memanfaatkan informasi yang tersedia.
1
 

2. Pengaruh adalah suatu keadaan di mana ada hubungan timbal balik 

atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan 

apa yang dipengaruhi.
2
  

                                                             
1
Ridwansyah, Pendidikan Dasar Perbankan Syariah, (Lampung: Kumpulan Diklat 

Pembiayaan, 2009), H.03 
2
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke Delapan 

Belas Edisi IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 1045 
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3. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana 

meliputi daerah geografi yang luas, umumnya di klsifikasikan sebagai 

pandemi terlebih dahulu yang Pandemi penyakitnya cepat dari suatu 

wilayah ke wilayah tertentu.
3
 

4. Virus Corona (Covid-19) adalah Virus yang menyerang sistem 

pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada 

sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.
4
 

5. Trading Volume Activity merupakan ukuran besarnya volume saham 

tertentu yang diperdagangkan, mengindikasikan kemudahan dalam 

memperdagangkan saham tersebut
5
 Besar kecilnya TVA menunjukkan 

seberapa besar tingkat ketertarikan investor dalam berinvestasi 

terhadap saham perusahaan.
6
 

6. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan indeks yang 

mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat dipapan utama dan 

papan pengembangan bursa efek indonesia. Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) di BEI meliputi pergerakan-pergerakan harga untuk 

saham biasa dan saham preferen. IHSG merupakan value-

                                                             
3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke Delapan 

Belas Edisi IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 1045 
4
Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19. ( https://covid19.go.id di akses pada 1 juli 

2020, 19.00 WIB) 
5
Jogianto Hartono, “Teori Portofolio Dan Analisis Investasi”, (Yogyakarta : Bpfe, 2017), 

H.8. 
6
Muhammad Luky Junizar, Pengaruh Pengumuman Pembelian Kembali Saham (Buy 

Back) Terhadap Respon Pasar: Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI), Jurnal Akuntansi Diponegoro, Vol. 2, No. 3, 2013,h.3 

https://covid19.go.id/
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waghthedindeks, yaitu perhitungannya menggunakan nilai (value) 

kapitalisasi pasar.
7
 

7. LQ45 merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham 

yang memiliki liquiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta 

didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Indeks ini dibentuk 

hanya dari 45 saham-saham yang paling aktif diperdagangkan.
8
 

8. Ekonomi Islam adalah kumpulan tentang prinsip umum tentang prilaku 

ekonomi umat yang diambil dari Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi 

Muhammad SAW dan pondasi ekonomi tersebut dibangun atas dasar 

pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan 

waktu.
9
 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan memilih judul pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

Pada masa sekarang ini pasar modal semakin banyak mendapat 

perhatian baik dari kalangan investor, emiten maupun pemerintah, 

karena perannya yang sangat mendukung perekonomian. Dalam 

perkembangannya, fluktuasi harga saham di pasar modal dapat 

dipengaruhi oleh Peristiwa-peristiwa penting disuatu negara. Adanya 

peristiwa Pandemi wabah Covid-19 yang begitu cepat di indonesia, 

                                                             
7
Jogianto Hartono, “Teori Portofolio Dan Analisis Investasi”, (Yogyakarta : Bpfe, 2017), 

H.167. 
8
Jogianto Hartono, “Teori Portofolio Dan Analisis Investasi”, (Yogyakarta : Bpfe, 2017), 

H.171. 
9
Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 

2012) h. 10 



4 
 

tentu saja membawa dampak terhadap perekonomian Indonesia 

termasuk harga saham yang kian melemah. Selain itu Pandemi wabah 

Covid-19 juga dapat memberikan pandangan negatif dari para investor, 

sehingga pada saat terjadinya peristiwa ini dapat mengancam stabilitas 

negara serta mendapat respons negatif dari pelaku pasar. Maka hal ini 

menjadi alasan penulis mengambil judul “Analisis Pengaruh 

Pandemi Virus Corona (Covid-19) Terhadap Trading Volume 

Activity Dan Indeks Harga Saham LQ45 Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam” yang diharapkan dari judul ini mampu mengetahui 

seberapa besar pengaruhnya Pandemi wabah virus Corona Terhadap 

Volume Transaksi Dan Indeks Harga Saham ditinjau dari Perspektif 

Ekonomi Islam. 

2. Alasan Subjektif 

a. Judul yang diajukan dalam skripsi ini belum ada yang membahas, 

khususnya dilingkungan fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tentang “Analisis 

Pengaruh Pandemi Virus Corona (Covid-19) Terhadap Trading 

Volume Activity Dan Indeks Harga Saham LQ45 Dalam Persprktif 

Ekonomi Islam”. 

b. Referensi terkait dengan judul yang diteliti ini cukup menunjang, 

sehingga dapat mempermudah dalam penyelesaian penyusunan 

skripsi ini. 
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c. Pokok permasalahan ini relevan dengan disiplin ilmu yang 

dipelajari pada prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung. 

C. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan investasi di indonesia saat ini dilihat semakin baik, 

Pada masa sekarang ini pasar modal semakin banyak mendapat perhatian, 

baik dari kalangan investor, emiten maupun pemerintah, karena perannya 

yang sangat mendukung perekonomian.
10

 Selain itu sebagian masyarakat 

sudah mulai mempercayai pasar modal sebagai tempat untuk berinvestasi, 

hal ini ditandai dengan semakin tingginya keinginan masyarakat atas 

kepemilikan suatu saham yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Ditambah dengan banyaknya perusahaan yang telah terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Sampai saat ini sudah ada 694 perusahaan yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
11

 

Berdasarkan ajaran islam, kegiatan investasi dapat dikategorikan 

sebagai kegiatan ekonomi yang termasuk kegiatan muamalah, yaitu suatu 

kegiatan yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Sementara itu 

dalam kaidah fiqihnya disebutkan bahwa hukum asal kegiatan muamalah 

adalah mubah (boleh), kecuali ada larangannya dalam Al-qur‟an dan 

Hadist.  

                                                             
10

Andri Yuwono, “Reaksi Pasar Modal Di Bursa Efek Indonesia Terhadap Pengumuman 

Peristiwa Bencana Banjir Yang Melanda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2013”. Jurnal 

Nominal . Vol. 2  No. 2, Tahun 2013, Hal. 136 
11

Indonesia Stock Exchange “Profil Perusahaan  Tercatat” (On-Line) Tersedia Di: 

Https://Www.Idx.Co.Id/Perusahaan-Tercatat/Profil-Perusahaan-Tercatat/ (02 Juli 2020) 

https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/
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Dilihat dari sisi syariah islam, pasar modal adalah salah satu 

produk muamalah. Transaksi didalam pasar modal menurut prinsip syariah 

tidak dilarang (diperbolehkan) sepanjang tidak terdapat transaksi yang 

bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah islam. 

Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur‟an surat al-baqarah 275 yang 

menyatakan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. 

                         

                                    

                             

              

Artinya:  

orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya 

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum ada larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil 

riba), maka orang itu adalah pebghuni-penghuni neraka; mereka kekal 

didalamnya. 

Pasar modal memiliki peran penting dalam menunjang 

perekonomian suatu negara dikarenakan pasar modal memiliki dua fungsi 

sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Hal ini 
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membuktikan bahwa pasar modal dapat menjadi sarana masyarakat untuk 

berinvestasi dan meningkatkan penghasilan.
12

 

Dalam pasar modal, hal terpenting yang harus diketehui investor 

adalah harga saham. Harga saham adalah Harga suatu saham yang terjadi 

di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan 

ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di 

pasar modal.
13

 Harga saham yang ada di pasar selalu berfluktuasi, atau 

selalu berubah dari waktu ke waktu.
14

 Fluktuasi harga saham ditentukan 

oleh kekuatan penawaran dan permintaan jika penawaran lebih besar dari 

permintaan, pada umumnya kurs harga saham akan turun, sebaliknya jika 

permintaan lebih besar dari penawaran terhadap suatu efek maka harga 

saham cenderung naik. Dua unsur yang melekat pada setiap modal dan 

dana yang di investasikan adalah hasil (return) dan risiko (risk). Ada 

timbal balik antara hasil dan risiko, apabila hasil suatu jenis investasi 

tinggi maka risiko pun tinggi, begitu juga pada investasi saham yang pada 

umumnya memilik risiko yang tinggi dan hasil yang tinggi.
15

 

Dalam perkembangannya, fluktuasi harga saham di pasar modal 

dapat dipengaruhi beberapa faktor ekonomi dan non ekonomi. Peristiwa-

peristiwa penting atau isu-isu di negara Indonesia seperti Peristiwa 

                                                             
12

Abi Hurairah Moechdie Dan Haryajid Ramelan, Gerbang Pintar Pasar Modal (Jakarta: 

Pt. Capital Bridge Advisory, 2012), H. 45 
13

Jogianto. “Teori Portofolio Dan Analisis Investasi”, (Yogyakarta : Bpfe, 2008), Hal 167 
14

Irene Oktavia, Kevin Genjar S.N, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham”, 

Sinergitas Quadruple Helix: E-Business Dan Fintech Sebagai Daya Dorong Pertumbuhan 

Ekonomi Lokal, Hal. 115 
15

Verawaty Dan Andrian Noviardy, Muhammad Salindra, “Pengaruh Aksi Damai 212 

Terhadap Abnormal Return Saham Pada Kelompok Indeks Saham Lq-45”, Jurnal Ilmiah Mbia 

Vol.17 No.1 April 2018, Hal. 14 
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Bencana, Pandemi, peristiwa politik, kerusuhan politik, peperangan dan 

peristiwa lainnya juga dapat mempengaruhi harga saham di bursa efek 

karena peristiwa-peristiwa berkaitan sangat erat dengan kestabilan 

perekonomian suatu negara. Selain itu peristiwa Bencana juga dapat 

memberikan pandangan negatif dari para investor, sehingga pada saat 

terjadinya peristiwa bencana dapat mengancam stabilitas negara serta 

mendapat respons negatif dari pelaku pasar.
16

 

Pada tahun 2020 Indonesia bahkan di dunia di hebohkan dengan 

muncul virus jenis baru yang disebut sebagai Virus Corona atau dalam 

sebutan ilmiahnya disebut sebagai Covid-19. Kasus Covid-19 muncul 

pertama kali di Wuhan, Cina, pada akhir tahun 2019. Pandemi pandemi 

virus ini begitu cepat dari manusia ke manusia, dari satu Negara ke Negara 

lain, sehingga menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Masuknya 

kasus wabah Covid-19 ke Indonesia, diumumkan pada 2 Maret 2020. 

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah Pandemi wabah 

Covid-19 ini, antara lain dengan melakukan physical distancing, sosial 

distancing, menggunakan masker, meliburkan sekolah, melakukan work 

from home, dan sebagainya. Adanya Pandemi wabah Covid-19 yang 

begitu cepat ini, tentu saja membawa dampak terhadap perekonomian 

Indonesia. Indonesia melakukan pembatasan keluar rumah, sehingga 

                                                             
16

Andri Yuwono, “Reaksi Pasar Modal Di Bursa Efek Indonesia Terhadap Pengumuman 

Peristiwa Bencana Banjir Yang Melanda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2013”. Jurnal 

Nominal, Vol.2 No.2, Tahun 2013, Hal. 136 
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banyak sektor-sektor ekonomi tertentu yang terkena dampak negatif dari 

virus tersebut.
17

 

Angka kematian warga dunia akibat Covid-19 terus meningkat dan 

Word Health Organization (WHO) menyatakan bahwa Covid-19 

merupakan Pandemi karena Virus Corona telah menyebar secara luas di 

dunia. Dampak Covid-19 mengganggu mata rantai ekonomi dunia. 

Bahkan, menimbulkan krisis ekonomi di sejumlah negara jika tidak 

ditangani dengan cepat dan tepat. Dampak ekonomi pandemi juga 

diserukan Dana Moneter Internasional (IMF). Pandemi Covid-19 akan 

menyebabkan resesi global pada tahun 2020 yang bisa lebih buruk dari 

krisis keuangan global 2008. Investor mulai bersiap menarik aliran modal, 

terutama modal investasi di negara berkembang. Secara umum, 

pertumbuhan bisnis merosot karena kebijakan karantina, pembatasan 

perjalanan, dan pembatasan sosial yang diterapkan.
18

 

Wuhan merupakan tempat pertama kali ditemukan corona virus 

atau sekarang lebih dikenal dengan Covid-19 yang kemudian menyebar di 

seluruh dunia dalam waktu 2 bulan waktu pertama kalinya menyebar di 

Cina dengan menyebabkan berbagai penyakit yang terkadang pasien 

datang tanpa demam sekalipun. Pandeminya sangat cepat dan mematikan 

sehingga jumlah kasus baru, jumlah meninggal dunia dan jumlah orang 

                                                             
17

Ifa Nurmasari, “Dampak Covid-19 Terhadap Perubahan Harga Saham Dan  Volume 

Transaksi   (Studi Kasus Pada Pt. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk.)”. Jurnal Sekuritas (Saham, 

Ekonomi, Keuangan Dan Investasi).Vol. 3 No. 3 Mei 2020, Hal. 231 
18

Wirdatul Aini, (Https://Bebas.Kompas.Id/Baca/Riset/2020/03/25/Mitigasi-Ancaman-

Krisis-Ekonomi-Covid-19/, Diakses Pada 02 Juli 2020, pukul 19:48 WIB) 

 

https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/03/25/mitigasi-ancaman-krisis-ekonomi-covid-19/
https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/03/25/mitigasi-ancaman-krisis-ekonomi-covid-19/
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yang sembuh dari Covid-19 mengalami kenaikan, saat ini dari data yang 

ada, Covid-19 telah sangat menghawatirkan perkembangannya dengan 

4.215.317 kasus dan 284.674 orang yang meninggal dunia serta 1.506.231 

orang yang dinyatakan sembuh dari virus ini.
19

Pandemi ini terjadi juga di 

Indonesia dengan perkembangan dari data korban meninggal, 

perkembangan pertumbuhan kasus, pasien yang selamat sebanyak 15.438 

kasus Covid-19 di Indonesia, 1.028 orang yang meninggal akibat Covid-

19 kemudian korban yang dinyatakan sembuh sebanyak 3.287 orang. 

Banyak yang dirugikan dengan adanya pandemi ini, yang terasa sangat 

berdampak adalah kegiatan ekonomi dimana di dalamnya ada kegiatan 

berinvestasi, ada beberapa sektor diantaranya adalah pengaruh pada pasar 

saham, surat utang dan nilai emas, juga pada perdangangan karena masih 

megandalkan kegiatan ekspor-impor dari Cina.
20

 

Semakin meluasnya wabah corona ke berbagai belahan dunia 

menjadi ancaman serius bagi perekonomian global. Pandemi Covid-19 

yang semakin meluas akan memperlama periode jatuhnya perekonomian 

Asia Pasifik. Virus Corona kemudian muncul dan memberikan begitu 

banyak pengaruh dalam berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak 

dan begitu terasa adalah sektor ekonomi. Hal ini menjadi merupakan isu 

terkini.
21

 

 

                                                             
19

Worldometers, 2020 
20

Dini Selasi, “Dampak Pandemic Disease Terhadap Perkembangan Pasar Modal 

Syariah Di Indonesia”. Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 5 No. 5, Mei 2020 
21

Chairul Iksan Burhanuddin dan Muhammad Nur Abdi, “Ancaman Krisis Ekonomi 

Global Dari Pengaruh Pandemi Virus Corona (Covid-19)”AKMEN, Vol. 17 N0. 1 Maret 2020 
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Tabel 1.1 

Data IHSG periode januari-maret 2020 

Periode IHSG 

Januari 6.300 

Februari 6.300 

2 maret 5.361 

9 Maret 5.136 

12 maret 4.895 

24 maret 3.937 

 

Berdasarkan data tabel 1.1 perkembangan IHSG ketika di awal 

tahun 2020, sejauh itu menunjukan sinyal yang positif dan baik. IHSG 

sendiri pada awal tahun 2020 (sebelum masuknya Virus Covid-19 ke 

indonesia) menyentuh nilai hampir 6,300
22

 sampai Pada tanggal 2 maret 

2020 presiden jokowi mengumumkan kasus positif pertama Covid-19 di 

indonesia Pada hari itu IHSG ditutup 91 poin (1,67%) ke level 5.361 

seiring berjalannya waktu, jumlah penderita covid-19 di indonesia 

semakin bertambah. Pengaruhnya terhadap pasar modal semakin besar. 

Pada perdagangan 9 maret 2020 IHSG ditutup turun hingga 6,5% ke level 

5.136. sampai pada perdagangan 12 Maret 2020 IHSG sempat mengalami 

penurunan lebih dari 5% terkoreksi 258 poin atau 5,01% ke level 4.895. 

IHSG terus merosot dengan penurunan yang cukup parah pada tanggal 24 

Maret 2020 IHSG sudah menyentuh level 3.937 padahal di awal tahun 

(sebelum terjadi covid-19) IHSG berada di level 6.300 an.
23

 

 

                                                             
22

Andreas kiky, “Manajemen Risiko Terhadap Black Swan Event Maret 2020 Di 

Indonesia. Studi Kasus Efek Covid-19 Terhadap Pasar Modal Indonesia”. Jurnal Bina 

Manajemen, Vol.8 N0. 2, Maret 2020, hal 90     
23

Indonesia Stock  Exchange Tersedia Di: Https://Www.Idx.Co.Id (04  Agustus 2020) 

https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/
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Tabel 1.2 

Data Volume Perdagangan periode januari-maret 2020 

 

Periode TVA (Trading Volume Activity 

Januari 6.250,82 

Februari 6.731,93 

Maret 7.163,21 

April 7.962,22 

 

Berdasarkan pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Transaksi 

perdagangan saham meningkat di tengah pandemi Covid-19. Di januari 

2020, rata-rata volume perdagangan mencapai 6.250,82 juta dan rata-rata 

nilai perdagangan Rp 6.397,29 miliar. Sementara di bulan februari 2020, 

rata-rata volume perdagangan saham mencapai 6.731,93 juta dan rata-rata 

nilai perdagangannya mencapai Rp 6.587,67 miliar. Adapun maret 2020 

(setelah pengumuman Covid-19 di indonesia), rata-rata volume 

perdagangan meningkat hingga 7.163,21 juta dan rata-rata nilai 

perdagangannya pun ikut terkerek menjadi Rp 7.912,54 miliar. Transaksi 

perdagangan bursa setelah adanya Pandemi Covid-19 cenderung lebih 

ramai jika di bandingkan sebelum terjadi Pandemi virus Covid-19 di April 

2020 misalnya, rata-rata volune perdagangan mencapai 7.969,2 juta 

dengan rata-rata nilai Rp 6.844,44 miliar. 

Covid-19 telah merebak pada hampir seluruh negara tujuan 

Ekspor-Impor Indonesia. Pandemi Covid-19 tentu akan berdampak pada 

prekonomian indonesia seperti transportasi, jasa, perdagangan, dan 

keuangan. Kenerja IHSG menurun 10,75% pada pekan kedua maret (09-

13 maret 2020) di bandingkan pekan sebelumnya (02-06 maret 2020). 
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Demikian juga dengan kapitalisasi pasar yang menurun sebesar 10.68% 

pada periode tersebut. Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) terus melemah seiring dengan meningkatnya jumlah 

orang yang terinfeksi Virus Covid-19. IHSG terus berfluktuasi tajam dan 

cenderung mengalami penurunan. Pelemahan IHSG diikuti dengan anjlok 

nya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan juga terjadi perubahan pada 

Volume perdagangan saham, kondisi ini tentu sangat menghawatirkan 

investor dan para pelaku usaha.
24

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH 

PANDEMI VIRUS CORONA (COVID-19) TERHADAP TRADING 

VOLUME ACTIVITY DAN INDEKS HARGA SAHAM LQ45 

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” agar mengetahui Analisis 

Pengaruh Pandemi Virus Corona (Covid-19) Terhadap Trading Volume 

Activity Dan Indeks Harga Saham LQ45 ditinjau dari Perspektif Ekonomi 

Islam. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24

Rio Charistiawan, (http://investor.id/opinion/menata-insentif-dampak-pandemi-covid-

19, diakses pada 02 juli 2020, 21:58) 

 

http://investor.id/opinion/menata-insentif-dampak-pandemi-covid-19
http://investor.id/opinion/menata-insentif-dampak-pandemi-covid-19
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D. Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang akan 

diteliti agar permasalahan yang dikaji dalam penelitian yang akan 

dilakukan terarah dan tidak menyimpang dari apa yang menjadi tujuan, 

maka peneliti membatasi masalah pada penelitian ini. Adapun masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini menggunakan Variabel Independen yaitu Pengaruh 

Pandemi Virus Corona (Covid-19) serta Variabel Dependen yaitu 

Trading Volume Activity dan Indeks Saham LQ45. 

2. Penelitian ini mengkaji Dalam Perspektif Ekonomi Islam mengenai 

Pengaruh Pandemi Virus Corona (Covid-19) Terhadap Trading 

Volume Activity dan Indeks Harga Saham LQ45. 

3. Penelitian Ini Mengolah Data Trading Volume Activity Dan Indeks 

Saham Sebelum Pandemi Virus Corona (Covid-19) Yaitu Pada Periode 

Bulan Januari-Maret Dan Mengolah Data Trading Volume Activity 

Dan Indeks Saham Saat Pandemi Virus Corona (Covid-19) Yaitu Pada 

Periode Bulan Maret-Juni. Pada Pandemi Virus Corona Peneliti 

Menggunakan Data Harga Saham Sebelum Pandemi Virus Corona 

(Covid-19) Yaitu Pada Periode Bulan Januari-Maret Dan Data Harga 

Saham Saat Pandemi Virus Corona (Covid-19) Yaitu Pada Periode 

Bulan Maret-Juni. 
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E. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:   

1. Bagaimana Pengaruh Pandemi Virus Corona (Covid-19) Terhadap 

Trading Volume Activity dan Indeks Harga Saham LQ45? 

2. Bagaimana Pengaruh Pandemi Virus Corona (Covid-19) Terhadap 

Trading Volume Activity dan Indeks Harga Saham LQ45 Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam? 

F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pandemi Virus Corona (Covid-19) 

Terhadap Trading Volume Activity dan Indeks Harga Saham LQ45. 

2. Untuk mengetahui Pengaruh Pandemi Virus Corona (Covid-19) 

Terhadap Trading Volume Activity dan Indeks Harga Saham LQ45 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pengetahuan dan penelitian reaksi pandemi virus corona 

(Covid-19) terhadap pasar modal pada Trading Volume Activity Dan 

Indeks Harga Saham LQ45 ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam dan 

juga menambah litelatur dilingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Islam UIN Raden Intan Lampung, Khususnya pada jurusan Perbankan 

Syariah. 
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2. Bagi Investor, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran 

didalam pengambilan keputusan investasi selama terjadi pandemi, 

sehingga untuk waktu yang akan datang investor diharapkan dapat 

lebih peka menyikapi persoalan peristiwa-peristiwa dalam negri. 

3. Bagi pihak lain, diharapkan dapat memberikan pemahaman serta 

informasi tentang pasar modal bagi investor dan masyarakat umum 

agar tertarik untuk berinvestasi di pasar modal. 

H. Tinjauan Pustaka 

Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada 

penulisan ini adalah: 

1. Hasil Penelitian yang dilakukan Ifa Nurmasari yang berjudul “Dampak 

Covid-19 Terhadap Perubahan Harga Saham Dan  Volume Transaksi   

(Studi Kasus Pada PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk). Adapun 

teknik penelitian menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan 

jenis penelitian Sekunder. Metode analisis data menggunakan uji 

paired sample t-test dan diolah dengan menggunakan SPSS versi 20. 

Hasil penelitian ini menerangkan bahwa Pada PT. Ramayana ini, 

Dengan adanya kasus covid-19 menyebabkan harga saham mengalami 

penurunan dan mengalami peningkatan volume transaksi saham yang 

signifikan karena adanya kasus yang di akibatkan oleh covid-19. 

Peningkatan volume transaksi saham ini terjadi karena meningkatnya 

aktivitas jual beli saham pada PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk. 

Peningkatan volume transaksi saham ini, tidak diikuti dengan 
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peningkatan harga saham. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa 

banyak investor yang menjual sahamnya, karena kekhawatiran investor 

akan mengalami kerugian yang di akibatkan oleh dampak pandemi 

wabah covid-19.   Kelebihan pada riset ini yaitu memaparkan secara 

jelas dan lengkap harga saham dan volume perdagangan saham 

sebelum pengumuman covid-19 sampai dengan setelah pengumuman 

covid-19 sehingga pembaca dapat melihat perbandingan harga saham 

dan voulume perdagangannya. Namun pada riset ini terdapat 

kekurangan yaitu pada riset ini tidak menjelaskan perkembangan 

covid-19 yang terjadi di indonesia sehingga pembaca tidak dapat 

mengetahuiapakah pada saham PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk 

melemah seiring dengan meningkatnya jumlah orang yang terinveksi 

virus covid-19. 

2. Hasil Penelitian yang dilakukan Dini Selasi yang berjudul “Dampak 

Pandemic Disease Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah Di 

Indonesia”. Adapun teknik metode penelitian kualitatif naratif dan data 

primernya library (pustaka). Hasil penelitian ini menerangkan 

bahwapasar modal syariah yang mengalami goncangan atau pengaruh 

adanya pandemi ini sehingga semua kegiatan di pasar modal syariah 

berubah baik dari kebijakan atau ketentuan seperti pasar modal syariah 

melakukan trading halt, adanya perubahan jam perdagangan bursa, 

adanya perubahan pada sistem auto rejection, terjadi penurunan atau 

nilai IHSG melemah dalam beberapa waktu yaitu di bawah 5% akan 
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tetapi masih ada beberapa perusahaan go public baru yang melantai di 

bursa. Kelebihan pada riset ini yaitu memaparkan secara jelas 

peristiwa dan kebijakan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia 

sejak awal tahun Januari sampai dengan maret 2020 terjadi perubahan 

sehingga pembaca dapat mengetahui solusi dan tindakan dari BEI 

terhadap perkembangan pasar modal syariah yang mulai melemah 

seiring semakin kuatnya kejadian pandemi Covid-19 di Indonesia. 

Namun pada riset ini juga terdapat kekurangan yaitu tidak 

dijelaskannya peristiwa dan kebijakan yang efektiv yang dapat 

dilakukan oleh BEI  untuk mengendalikan pasar modal syariah agar 

tetap stabil karena dari semua kebijakan yang telah di jelaskan IHSG 

tetap mengalami penurunan. 

3. Hasil Penelitian yang dilakukan Hartanto yang berjudul “Dampak 

Covid-19 terhadap Pergerakan Nilai Tukar Rupiah dan Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG)” Adapun teknik penelitian menggunakan 

metode kuantitatif dan menggunakan jenis penelitian Sekunder. 

metode analisis data melalui desk study dan analisis kuantitatif model 

multiple linear regression. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa 

pandemi covid-19 berdampak secara nyata terhadap fluktuasi nilai 

tukar Rp/US$ dan fluktuasi IHSG. Kelebihan pada riset ini yaitu 

pembaca dapat mengetahui sejauhmana dampak Covid-19 dan 

perubahan IHSG terhadap perubahan Nilai Tukar Rupiah/US$ dan 

kaitannya perubahan Nilai Tukar Rupiah/US$ terhadap IHSG. Namun 
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pada riset ini juga terdapat kekurangan yaitu tidak akuratnya Prediksi 

estimasi perkiraan outbreak dan berakhirnya Pandemi pandemi Covid-

19 di Indonesia oleh penulis.  

4. Hasil Penelitian yang dilakukan Catur Kumala Dewi dan Rina 

Masithoh yang berjudul “JKSE And Trading Activities Before After 

Covid-19 Outbreak” Adapun teknik penelitian menggunakan metode 

kuantitatif dan menggunakan jenis penelitian Sekunder. Metode 

analisis data diuji dengan menggunakan Paired Sample t Test. Hasil 

penelitian ini menerangkan bahwa: 

a. IHSG sebelum dan setelah Covid-19 terjadi beda signifikan dimana 

hasil dari IHSG setelah Covid-19 lebih kecil (menurun tajam) jika 

dibandingkan dengan IHSG sebelum terjadi Covid-19. 

b. Trading volume sebelum dan setelah Covid-19 tidak ada beda 

secara signifikan dimana trading volume setelah lebih besar 

daripada trading volume sebelum Covid-19. 

Kelebihan pada riset ini yaitu memaparkan secara jelas dan 

lengkap dampak covid-19 terhadap indeks harga saham gabungan 

(IHSG) And Trading Activities yang terus mengalami perubahan 

seiring dengan perkembangan wabah covid-19 di indonesia. 

Namun pada riset ini juga memiliki kekurangan yaitu pada riset ini 

tidak dijelaskan secara rinci mengenai nama-nama perusahaan 

yang menjadi populasi penelitian yaitu sebanyak 612 emiten dan 

perkembangan setiap sahamnya, sehingga investor/pembaca tidak 
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dapat mengetahui perusahaan mana saja yang mengalami 

pemerosotan harga saham dan perubahan pada volume 

perdagangannya. 

5. Hasil Penelitian yang dilakukan Andreas Kiky yang berjudul 

“Manajemen Risiko Terhadap Black Swan Event Maret 2020 Di 

Indonesia. Studi Kasus Efek Covid-19 Terhadap Pasar Modal 

Indonesia”. Adapun teknik penelitian menggunakan metode kuantitatif 

dan menggunakan jenis penelitian Sekunder. penelitian ini 

menerangkan bahwa Event study dan juga Wilcoxon Signed Test 

mengkonfirmasi bulan Maret terdapat pergerakan yang tidak biasa dari 

IHSG. Korelasi antara IHSG, Nilai Tukar dan juga jumlah pasien 

COVID-19 juga sangat erat. Kelebihan pada riset ini adalah pemaparan 

secara jelas tentang Black Swan Event (covid-19) yang terjadi sangat 

berdampak pada pasar modal indonesia. Namun terdapat kekurangan 

dari penelitian ini yaitu tidak adanya secara scientific pengukuran dari 

event black swan itu sendiri dan hasil manajemen risiko yang hanya 

berfokus pada cara menangani covid-19 bukan manajemen resiko 

untuk meminimalisir dampak dari black swan event terhadap pasar 

modal indonesia. 

6. Hasil Penelitian yang dilakukan Hasna Firda Dyah Ayu Larasati dan 

Kariyam, yang berjudul “Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas 

Terhadap Harga Saham Menggunakan Metode Regresi Komponen 

Utama” adapun teknik penelitian menggunakan metode kuantitatif dan 
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menggunakan jenis penelitian Sekunder. metode analisis data melalui 

AnalisisRasio Profitabilitas. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa 

Penurunan nilai saham disebabkan karena kepanikan investor yang 

semakin tinggi setelah kasus virus Covid-19 menyerang ke Indonesia. 

Banyak investor yang mempertimbangkan untuk tidak 

mempertahankan sahamnya. Oleh karena itu banyak investor yang 

memutar otak untuk mencari opsi investasi yang optimal dalam 

keadaan yang tidak pasti ini. Kelebihan pada riset ini yaitu 

menjelaskan perhitungan rasio profitabilitas yang jelas sehingga 

pembaca dapat memahami harga saham, ROA, ROE, dan PER pada 

riset ini. Namun kekurangan pada riset ini yaitutidak menjelaskan 

manajemen yang harus dilakukan pemerintah (BEI) ataupun 

perusahaan untuk menaikan nilai ROA, ROE, dan PER yang 

mempunyai pengaruh positif terhadap kenaikan harga saham. 

7. Hasil Penelitian yang dilakukan Septiana Na‟afi, yang berjudul 

“Efektifitas Kebijakan OJK Terkait Buyback Saham Terhadap 

Perubahan IHSG Di Masa Pandemi Covid-19” adapun teknik 

penelitian menggunakan metode kualitatif dan menggunakan jenis 

penelitian Sekunder. metode analisis data melalui Analisis Deskriptif . 

Hasil penelitian ini menerangkan bahwa efektivitas kebijakan stimulus 

OJK tentang buyback saham terhadap perubahan IHSG di masa 

pandemi covid-19, berdampak pada perubahan IHSG namun ke-

efektivan kebijakan tersebut belum cukup signifikan, dilihat dari data 
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grafik perubahan IHSG mulai terlihat pada rentang waktu 26 Maret 

2020 hingga 29 Mei 2020 sebesar 10,12% setelah beberapa BUMN 

dan swasta yang melakukan buyback saham namun sebelumnya sejak 

Januari hingga dikeluarkannya kebijakan stimulus OJK tentang 

buyback saham terjadi penurunan sebesar 47,71% hal tersebut dapat 

dilihat dari grafik serta keterbukaan informasi melalui media terkait 

emiten. Meskipun tujuan dari kebijakan belum tercapai maksimal 

namun kebijakan buyback saham meminimalisir penurunan harga 

saham yang lebih drastis lagi. Perlunya koordinasi antara emiten, OJK, 

dan Self Regulatory Organization (SRO) yang intensif agar mampu 

menopang indeks harga saham gabungan bergerak kearah yang lebih 

positif. Kelebihan pada riset ini yaitu menerangkan secara jelas 

Efektifitas Kebijakan OJK Terkait Buyback Saham di masa pandemi 

dengan menyajikan grafik sebelum dan sesudah buyback yang 

dilakukan sehingga pembaca dapat memahami efektifitas kebijakan 

OJK, meskipun kenaikan belum mengungguli pada masa sebelum 

pandemic covid-19 namun dapat sedikit meredam penurunan harga 

saham. Namun terdapat pula kekurangan pada riset ini yaitu tidak 

menjelaskan perusahaan-perusahaan yang melakukan buyback 

sehingga akan membuat pembaca/investor lebih mudah melihat ke 

efektivan kebijakan buyback untuk menjaga kesetabilan harga saham 

perusahaan. 
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8. Hasil Penelitian yang dilakukan M. Hasan Rifa‟i dan Junaidi yang 

berjudul ”Pengaruh Peristiwa Pandemi Covid-19 Terhadap Indeks 

Harga Saham Gabungan” adapun teknik penelitian menggunakan 

metode kualitatif dan menggunakan jenis penelitian Sekunder, Jenis 

penelitian ini menggunakan studi peristiwa (Event Study). Lokasi 

penelitian ini dilakukan di Galeri Investasi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Islam Malang, Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Metode pemilihan atau pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik 

pemilihan atau pengambilan sampel dengan pertimbangan-

pertimbangan dan kriteria tertentu. Hasil penelitian ini menerangkan 

bahwa Berdasarkan hasil uji paired sample t-Test menunjukkan nilai t 

Index Harga Saham Gabungan sebelum dan sesudah Pandemi Covid-

19 tahun 2020 t hitung sebesar 8,176 dengan sig.t 0,000 < α 0.05 maka 

H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya dengan metode paired sample test 

membuktikan bahwa Nilai Indeks Harga Saham Gabungan pada Bursa 

Efek Indonesia terdapat perbedaan yang signifikan dengan probabilitas 

yang cukup tinggi pada peristiwa sebelum dan sesudah pandemi covid-

19 tanggal 02 Maret 2020. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

dalam pengujian ini terdapat perbedaan IHSG antara sebelum dan 

sesudah pandemi covid-19. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kiky (2020). Hasil penelitiannya 
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menunjukkan bahwa memang setelah pengumuman, IHSG menurun 

secara signifikan dan kehilangan hampir 50% dari nilai awal di 

Desember 2019. Kelebihan dari penelitian ini yaitu peneliti 

menjelaskan secara rinci pengaruh pandemi covid-19 terhadap Indeks 

Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia disertai dengan 

analisis data yang jelas. Kekurangan dari penelitian ini yaitu Penelitian 

ini hanya menggunakan IHSG dalam menganalisis reaksi pasar modal 

terhadap pandemi covid-19 tahun 2020 yaitu Index Harga Saham 

Gabungan dan Dalam penelitian ini menggunakan periode waktu h-7 

sampai h+7 hal ini untuk mengurangi pengaruh-pengaruh lain. Tetapi 

pengaruh diluar penelitian masih mungkin terjadi sehingga 

berpengaruh terhadap hasil penelitian. 

9. Hasil Penelitian yang dilakukan Monita Khoiriah dan Moh. Amin yang 

berjudul “Pengaruh Sebelum Dan Saat Adanya Pandemi Covid-19 

Terhadap Saham LQ45 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020” adapun 

teknik penelitian menggunakan metode kualitatif dan menggunakan 

jenis penelitian Sekunder, Penelitian   ini juga menggunakan   populasi  

saham  yang  masuk  dalam LQ-45  yang  telah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2020. Dan pengambilan sampelnya menggunakan 

metode  purposive sampling, Hasil penelitian ini menerangkan bahwa 

Dari hasil uji Paired Samples t-Test menunjukkan bahwa average 

abnormal return (AAR) antara sebelum dan saat peristiwa pandemi 

covid-19  berpengaruh terhadap 45 saham teratas dalam Bursa Efek 
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Indonesia (LQ-45). Dibuktikan dengan nilai Sig. (2-tailed) sebesar 

0.000, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0.005. Kelebihan dari 

penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan 2 variabel dalam 

menganalisis reaksi pasar modal terhadap pandemi covid-19 tahun 

2020 yaitu AAR dan ATVA dan Dalam penelitian ini menggunakan 

periode waktu h-5 sampai h+5 hal ini untuk mengurangi pengaruh-

pengaruh lain sehingga berpengaruh terhadap hasil penelitian. 

Kekurangan dalam penelitian ini yaitu Objek penelitian tidak terlalu 

banyak di teliti sehingga terbatas dalam mencari referensi atau 

literatur. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan beberapa penelitian sebelumnya 

yaitu terletak pada variabel independen atau bebas dimana penelitian 

yang sekarang terfokus pada variabel Trading Volume Aktivity dan 

Indek Harga Saham Gabungan. Yang dimana pada penelitian 

sebelumnya hanya dibahas satu variabel nya saja, serta objek 

penelitian, populasi, sampel, dan tahun penelitian atau jangka periode 

juga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, 

yang akan dijadikan sampel adalah 33 Saham Syariah yang terdaftar 

pada Indeks LQ45 yaitu perusahaan dengan tingkat kapitalisasi 

terbesar dan terlikuid pada periode januari 2020-juni 2020. 
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I. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antara 

variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah di deskripsikan. 

Berdasarkan teori-teori yang dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis 

secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang 

hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel 

tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. 

 

 

Gambar 1:1 

Kerangka pemikiran dalam penelitian 

Keterangan:  

Kerangka pemikiran pada gambar 1:1 menunjukan keterkaitan antara 

variabel bebas yaitu Pandemi Virus Corona (Covid-19) (x1), dengan 

variabel terikat yaitu Trading Volume Activity (Y1) dan Indeks Harga 

Saham (Y2) sebagai variabel dependen di tinjau dari perspektif Ekonomi 

Islam. 

 

 

 

 

Pandemi  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Event Study theory 

Event Study Theory merupakan penelitian yang mengamati 

dampak dari pengumuman informasi terhadap harga sekuritas. 

Penelitian event study umumnya berkaitan dengan seberapa cepat 

suatu informasi yang masuk ke pasar dapat tercermin dari harga 

pasar.
25

 

Studi peristiwa (event study) menggambarkan sebuah teknik riset 

keuangan empiris yang memungkinkan seorang pengamat menilai 

dampak dari suatu peristiwa terhadap harga saham perusahaan. 

Seorang analisis pasar modal mungkin hendak menguji dampak dari 

kebijakan perubahan dividen terhadap harga saham. Misalnya, sebuah 

studi peristiwa mungkin akan menguantifikasi hubungan antara 

perubahan dividen dengan imbal hasil saham. Dengan menggunakan 

hasil dari studi seperti itu bersamaan dengan berbagai alat yang 

superior untuk memprediksi perubahan dividen, maka secara prinsip 

seorang analisis laba perdagangan yang superior. 

Event study dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi 

(information content) dari suatu pengumuman dan dapat juga 
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 Urham Fahmi, Manajemen Keuangan Perusahaan Dan Pasar Modal (Jakarta: Mitra 

Wacana Media,2014), h. 25 
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digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. 

Pengujian kandungan informasi dan pengujian efisiensi pasar bentuk 

setengah kuat merupakan bentuk 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 ditunjukan 

dengan adanya perubahan harga dari sekuritas bersangkutan.
26

 

Beberapa kemungkinan yang sering digunakan untuk mendeteksi 

apakah pasar merespon suatu peristiwa adalah dengan menggunakan 

pendekatan volume perdagangan saham dan return saham. 

2. Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Pencetus teori sinyal ini adalah Spence yang melakukan penelitian 

dengan judul Job Market Signaling pada tahun 1973. Teori sinyal 

didasarkan adalah teori yang membahas tentang naik turun nya harga 

di pasar seperti harga saham, obligasi dan sebagainya. Sehingga akan 

memberikan pengaruh kepada pengambilan keputusan investor. 

Tanggapan para investor terhadap sinyal positif dan negatif adalah 

sangat mempengaruhi kondisi pasar. Mereka akan beraksi dengan 

berbagai cara dalam menaggapi sinyal tersebut. Seperti memburu 

saham yang dijual murah atau melakukan tindakan dalam bentuk tidak 

beraksi seperti “wait and see” atau tunggu dan lihat dulu 

                                                             
26 Bodie, et al. Investasi, (Jakarta, Salemba Empat,2006). hlm.490 
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perkembangan yang ada baru kemundian mengambil tindakan. Dan 

untuk dipahami, keputusan wait and see bukan suatu yang tidak baik 

atau salah namun itu dilihat sebagai reaksi investor untuk menghindari 

timbulnya resiko yang besar.
27

 

Signaling Theory adalah informasi mengenai perusahaan 

merupakan sinyal bagi investor, dalam keputusan berinvestasi. Sinyal 

dapat berupa informasi bersifat financial maupun non-financial yang 

menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik darapada 

berusahaan lain. Informasi merupakan unsur penting bagi infestor dan 

pelaku bisnis karena informasi pada hakikatnya menyajikan 

keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat 

ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup 

sesuatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang 

lengkap, revelan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh 

investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil 

keputusan investasi. Informasi yang dipublikasikan sebagai sesuatu 

pengumuman kan memberikan sinyal bagi investor dalam 

pengambilan keputusan investasi. jika pengumuman tersebut 

mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada 

waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar.
28

 

Teori sinyal memberikan informasi bagaimana seharusnya sebuah 

perusahaan memberikan sinyal kepada investor. Sinyal ini mengenai 
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Wacana Media,2014), h. 21 
28

 Sugiono, Metodologi Penelitian Bisnis, (Bandung:Alfabeta, 2010), h.570. 
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apa yang sudah dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk 

merealisasikan keinginan calon investor. Sinyal dapat berupa informasi 

atau promosi yang menyatakan perushaan tersebut lebih baik dari 

perusahaan lain.  

3. Pasar Modal  

a. Pengertian Pasar Modal 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang 

pasar modal yang merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan 

profesi yang berkaitan dengan efek.
29

 Pasar modal secara umum 

adalah suatu sistem keuangan yang terorganisir, termasuk di 

dalamnya adalah bank-bank komersil dan lembaga perantara di 

bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang 

beredar.
30

 Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar 

(tempat yang berupa gedung) yang disiapkan guna 

memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi dan jenis surat 

berharga lainnya dengan memakai  jasa para perantara pedagang 

efek.
31

 Pasar Modal merupakan tempat bagi investor untuk 

menanamkan investasinya dengan resiko yang ditanggung untuk 

mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Pasar modal juga 
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merupakan tempat bagi perusahaan yang ingin mendapatkan dana 

segar dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

Dengan adanya dua kepentingan ini maka pasar modal merupakan 

sarana dalam mempertemukan dua pihak untuk mencapai 

kesepakatan.
32

  

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pasar modal adalah pasar untuk berbagi instrumen keuangan 

jangka panjang seperti saham, obligasi, waran dan berbagai produk 

turunan (derivatif) seperti opsi, futures dan lain-lain yang memiliki 

usia jatuh tempo lebih dari satu tahun. 

Kehadiran pasar modal memperbanyak pilihan investasi 

bagi investor, yang dapat juga diartikan menjadi kesempatan untuk 

memperoleh imbal hasil (return) semakin besar sesuai dengan 

karakteristik investasi yang dipilih.
33

 Pasar modal (capital market) 

adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang 

yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas 

(saham), instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar 

modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun 

institusi lain (misalnya pemerintah) dan sarana bagi kegiatan 

berinvestasi.
34

 Arti Pasar modal yang secara formal sebagai pasar 

untuk berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang 
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yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang maupun 

modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public 

authorities, maupun perusahaan swasta.
35

 

b. Karakteristik Pasar Modal   

Pasar modal tidak hanya sebatas wadah, tempat, gedung dan 

jenis fisik lainnya melainkan berupa penyediaan mekanisme yang 

memberikan ruang dan peluang untuk melakukan transaksi, untuk 

Pasar modal memiliki karakteristik sebagai berikut:
36

 

1. Membeli prospek yang akan datang. Karakter investasi yang 

memberikan keuntungan prospek yang akan datang (expected 

return), semua investor yang memegang sekuritas didasarkan 

pengharapan dimasa datang baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang.  

2. Mengharapkan keuntungan yang tinggi dengan resiko yang 

tinggi. Hal ini sejalan dengan teori investasi yang memberikan 

expected return tinggi yang mengandung risk yang tinggi.   

3. Mengutamakan kemampuan analisis. Analisis dalam pasar 

modal sangat penting karena dapat menentukan return dan 

resiko dalam berinvestasi. Keharusan untuk memaksimalkan 

analisis teknikal dan fundamental untuk melihat prospek 

dimasa depan. 
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4. Mengandung unsur spekulasi. Pasar modal memiliki nilai 

spekulasi tinggi karena pengaruh dari luar maupun dalam. 

Khususnya dalam investor yang mengharapkan capital gain 

karena jangka pendek setiap saat harga dapat naik dan turun 

dengan tidak terdeteksi. 

c. Instrumen di Pasar Modal  

Bentuk instrumen di pasar modal disebut efek, yaitu diantaranya:  

1. Saham  

Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan dimana 

pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham (shareholder 

atau stakeholder). Bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat 

dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila meraka sudah 

tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut 

Daftar Pemegang Saham (DPS).  

2. Obligasi  

 Obligasi adalah tanda bukti perusahaan memiliki utang 

jangka panjang kepada masyarakat diatas jangka waktu 3 tahun. 

Pihak pemilik obligasi disebut bondholder dan pemegang akan 

menerima kupon yang dibayarkan setiap 3 bulan atau 6 bulan 

sekali.
37

 

3. Bukti Right  
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Bukti Right merupakan hak untuk membeli saham pada 

harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Hak membeli 

tersebut dimiliki oleh pemilik saham lama, harga tertentu disini 

berarti harganya sudah ditetapkan yang disebut haraga 

pelaksanaan atau harga tebusan (strike price atau exercise 

price).  

4. Waran  

Waran adalah hak untuk membeli saham pada harga 

tertentu pada jangka waktu tertentu. Waran tidak saja dapat 

diberikan kepada pemegang saham lama tetapi dapat diberikan 

kepada pemegang obligasi.  

5. Indeks Saham dan Indeks Obligasi   

Indeks Saham dan Indeks Obligasi adalah angka indeks 

yang diperdagangkan untuk tujuan spekulasi dan melindungi 

nilai. Perdagangan yang dilakukan tidak memerlukan 

penyerahan barang secara fisik, melainkan hanya perhitungan 

untung rugi dari selisih antara harga beli dan harga jual. 

d. Pelaku Pasar Modal  

Para pemain utuma yang terlibat di pasar modal dan 

lembaga panunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi 

antara pemain utama dalah sebagai berikut:  

1. Emiten : perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-

surat berharga atau melakukan emisi di bursa.  
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2. Investor : pemodal yang akan membelikan atau menanamkan 

modalnya di perusahaan yang melakukan emisi.  

3. Lembaga penunjang : fungsi lembaga penunjang ini antara lain 

turut serta mendukung beroprasinya pasar modal, sehingga 

mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan 

berbagai kegiatan. 

4. dengan pasar modal. Lembaga penunjang yang memegang 

peran penting didalam mekanisme pasar modal adalah :   

a) Penjaamin emisi, lembaga yang menjamin terjualnya 

saham/obligasi sampai batas waktu tertentu dan 

memperoleh dana yang diinginkan emiten.  

b) Perantara pedagang efek (palang), perantara dalam jual beli 

efek, yaitu perantara antara penjual (emiten) dengan 

pembeli (investor).  

c) Penanggung (guarantor), lembaga penengah antara pemberi 

kepercayaan dengan penerima kepercaya.  

d) Wali amanat, jasa wali amanatdiperlukan sebagian wali 

dari pemberi amanat (investor).  

e) Biro Adminitrasi Efek, memperlihatakan catatan tentang 

pemilik saham.  

f) Perusahaam pengelolaan dana,  mengelola surat-surat 

berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan 

keingnan investor. 
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e. Jenis Pasar Modal   

Penjualan saham (termasuk jenis sekuritas lain) kepada 

masyarkat dilakukan dengan beberapa cara. Umumnya penjualan 

dilakukan sesuai dengan jenis ataupun bentuk pasar modal dimana 

sekuritas tersebut diperjual-belikan.
38

 Jenis-jenis pasar modal 

tersebut ada beberapa macam, yaitu :  

a) Pasar Perdana (Primary Market) 

Pasar perdana adalah  “penawaran saham dari perusahaan 

yang menerbitkan saham (emiten) kepada pemodal selama waktu 

yang ditetapkan oleh pihak sebelum saham tersebut 

diperdagangkan di pasar sekunder”. Pengertian tersebut 

menunjukan, bahwa pasar perdana merupakan pasar modal yang 

memperdagangkan saham-saham atau sekuritas lainnya yang 

dijual untuk pertama kalinya (penawaran umum) sebelum saham 

tersebut dicatat di bursa. 

b) Pasar Sekunder (Secondary Market)  

Pasar sekunder didefinisikan sebagi perdagangan saham 

setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Jadi, pasar 

sekunder dimana saham dan sekuritas lainya diperjual-belikan 

secara luas, setelah melalui masa penjualan di pasar perdana. 

Harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh permintaan dan 
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penaawaran antara pembeli dan penjual. Besarnya permintaan dan 

penawaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor lainya ;  

(a) faktor internal perusahaan, yang berhubungan dengan 

kebijakan internal pada suatu perusahaan beserta kinerja yang 

telah dicapai. 

(b) faktor eksternal perusahaan, yaitu hal-hal diluar kemampuan 

perusahaan atau diluar kemampuan manajemen untuk 

mengendalikan.  

c) Pasar Ketiga (Third Market)  

Pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham atau 

sekuritas lainya di luar bursa (over the counter market).  Jadi 

dalam pasar ketiga ini tidak memiliki pusat lokasi 

perdagangan yang dinamakan floor trading (lantai bursa). 

Operasi yang ada pada pasar ketiga beru pemusataan 

informasi yang disebut “Trading information”. Informasi 

yang diberikan dalam pasar ini meliputi : harga-harga saham, 

jumlah transaksi, dan keterangan lainya mengenai surat 

berharga yang bersangkutan. Dalam sistem perdagangan ini 

pialang dapat bertindak dalam kedudukan sebagai pedagang 

efek maupun sebagai perantara pedagang.  
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d) Pasar Keempat (Fourth Market)  

Pasar keempat merupakan bentuk perdagngan efek 

antara pemodal atau dengan kata lain pengalihan daham dari 

satu pemegang saham ke pemegang lainnya tanpa melalui 

perantara pedagang efek. Bentuk transaksi perdagangan 

semacam ini biasanya dilakukan dalam jumlah besar (block 

sale). Meskinpun transaksi pengalihan saham tersebut terjadi 

secara langsung antara pemodal yang satu dengan pemodal 

yang lain, mekanisme kerja dalam pasar modal menghendaki 

pelaporan terhadap transaksi block sale tersebut kepada bursa 

ekef indonesia secara terbuka. Jadi, pada akhirnya transaksi 

antra pemodal tersebut juga harus dicatatkan pula di bursa 

efek. 

f. Manfaat  Pasar Modal  

Pasar modal banyak memberikan manfaat antara lain:  

1.Menyediakan sumber pendanaan atau pembiayaan (jangka 

panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi 

sumber dana secara optimal.   

2.Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus 

memungkinkan upaya diversifikasi. Menyediakan indikator utama 

(leading indicator) bagi tren ekonomi negara.  

3.Memungkinkan Pandemi kepemilikan perusahaan sampai lapisan 

masyarakat menengah.   
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4.Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik Memberikan 

kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dengan prospek yang 

baik.   

6.Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan 

risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, 

dan diversifikasi investasi.  

7. Membina iklim keterbukaan dunia usaha dan memberikan akses 

kontrol sosial.   

8.Mendorong pengelolaan perusahaan dengan iklim terbuka, 

pemanfaatan manajemen profesional dan penciptaan iklim 

berusaha yang sehat.
39

 

g. Fungsi Pasar Modal 

pasar modal hakikatnya mempunyai dua fungsi pasar yaitu :   

1. Lembaga perantara yang menunjukkan peran penting dalam 

menunjang perekonomian karena pasar modal dapat 

menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak 

yang mempunyai kelebihan dana.  

 2. Mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, karena 

dengan adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan dana 

(investor) dapat memilih alternatif investasi yang memberikan 

return yang optimal. 
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4. Indeks Saham 

Indeks Saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan 

keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih 

berdasarkan kriteria dari metedologi tertentu serta di evaluasi secara 

berkala. Tujuan atau manfaat dari indeks saham antara lain:
40

 

a) Mengukur Sentimen Pasar 

Indeks adalah sebagai alat untuk mengukur sentimen pasar 

atau kepercayaan investor. Perubahan nilai yang tercermin dalam 

satu indeks dapat dijadikan indikator yang merefleksikan opini 

kolektif dari seluruh pelaku pasar.  

b) Menjadikan Produk Investasi Pasif Seperti Reksa Dana Indeks Dan 

ETF Indeks Serta Produk Turunan 

Indeks juga dapat digunakan sebagai acuan/basis produk 

investasi (Index Tracking Products). Investasi pada reksa dana 

indeks atau ETF yang menggunakan acuan indeks tertentu 

memastikan bahwa portofolio yang dikelola oleh manajer investasi 

sesuai dengan indeks tersebut. Investor dapat memilih indeks yang 

sesuai dengan eksposur maupun profil risiko yang di harapkan. 

 Selain itu indeks saham juga dapat digunakan untuk produk 

turunan seperti kontrak berjangka, opsi, dan waran terstruktur. 

c) Benchmark Bagi Portofolio Aktif 
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Indeks saham dapat digunakan sebagai Benchmark bagi 

portofolio aktif. Dalam suatu portofolio investasi perlu ditentukan 

Benchmark yang paling sesuai dengan mandat atau profil risiko 

investasi tersebut, sehingga dapat mengukur kinerja produk 

investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Pemilihan indeks 

yang tepat sebagai Benchmark sangat menentukan risiko dan 

kinerja manajer investasi yang diharapkan dan portofolio aktif. 

Sebagai contoh ketika investor memiliki mandat untuk 

menginvestasikan saham-saham disektor keuangan maka indeks 

Benchmark yang lebih tepat digunakan adalah indeks sektor 

keuangan, bukan indeks harga saham gabungan. 

d) Produksi Dalam Mengukur Dan Membuat Model Pengembalian 

Investasi (Return) Risiko Sitematis, Dan Kinerja Yang Disesuaikan 

Dengan Risiko 

Capital Aset Pricing Model (CAMP) mendefinisikan Beta 

sebagai risiko sistematis terhadap risiko pasar. Portofolio pasar 

pada CAMP berisikan seluruh efek berisiko. Indeks komposit 

seperti IHSG biasanya digunakan sebagai proksi untuk portofolio 

pasar, yang kemudian dapat digunakan untuk menghitung risiko 

sistematis dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko (risk-

adjusted performance) suatu portofolio. 

e) Proksi untuk kelas aset pada lokasi aset 
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Karena indeks saham berisi profil risiko dan pengembalian 

investasi (return) atas sekelompok saham, maka indeks saham 

dapat dijadikan proksi pada alokasi aset. 

5. Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) 

a. Pengertian Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

IHSG pertama kali diperkenalkan pada tanggal 1 April 

1983 dengan hari dasar perhitungan tanggal 10 Agustus 1982 pada 

nilai 100. IHSG adalah indeks yang mengukur kinerja harga semua 

saham yang tercatat di Papan Utama dan Papan Pengembagan 

Bursa Efek Indonesia.
41

 

Indeks berfungsi sebagai indikator trend pasar, artinya 

pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, 

apakah pasar sedang aktif atau lesu. Dengan adanya indeks, kita 

dapat mengetahui trend pergerakan harga saham saat ini, apakah 

sedang naik, stabil atau turun. Pergerakan indeks menjadi indikator 

penting bagi para investor untuk menentukan apakah mereka akan 

menjual, menahan atau membeli suatu atau beberapa saham. 

Karena harga-harga saham bergerak dalam hitungan detik dan 

menit, maka nilai indeks pun bergerak turun naik dalam hitungan 

waktu yang cepat pula. Demikian juga dengan indeks saham dari 

waktu ke waktu.  
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Pergerakan nilai indeks akan menunjukan perubahan situasi 

pasar yang terjadi. pasar yang sedang terjadi transaksi aktif, 

ditunjukan dengan indeks harga saham yang mengalami kenaikan. 

Keadaan stabil ditunjukan dengan harga indeks saham yang tetap, 

sedangkan pasar yang lesu ditunjukkan dengan indeks harga saham 

yang mengalami penurunan.  

Karena waktu dasar merupakan komponen yang penting 

dalam penentuan indeks harga saham, maka untuk menentukan 

waktu dasar harus dilakukan dengan benar karena akan dipakai 

sebagai patokan. Waktu dasar dipilih pada saat situasi stabil. Pada 

saat situasi tidak stabil, misalkan pada saat indeks harga tinggi, 

untuk penentuan indeks harga selanjutnya hasilnya kurang valid, 

karena akan menunjukan bahwa indeks harga cenderung terus 

menerus menurun. Sebaliknya jika penentuan waktu dasar pada 

saat sedang lesu, indeks harga saham akan cenderung menunjukan 

peningkatan. Situasi pasar secara umum baru dapat diketahui jika 

kita mengetahui Indeks Harga Saham Gabungan. 

6. Indeks LQ45 

Indeks LQ45 merupakan sebuah indeks yang dihitung dengan 

metode rata-rata tertimbang 45 saham perusahaan terdaftar yang paling 

liquid di perdagangkan di Bursa Efek Indonesia
42

. Indek LQ45 

diluncurkan pada bulan Februari 1997 dengan menggunakan basis data 
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pada 12 juli 1994. Indek LQ45 mencakup sedikitnya 70% kapitalisasi 

pasar saham dan nilai perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, di 

ukur dalam denominasi rupiah, dan di publikasikan sepanjang jam 

perdagangan bursa. Proses seleksi emiten yang dimasukan dalam 

perhitungan LQ45 adalah: 

a. Bursa Efek memilih 60 saham biasa dengan nilai rata-rata transaksi 

tertinggi di pasar reguler dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. 

b. Dari 60 saham tadi, dipilih 45 saham terbaik dengan 

mempertimbangkan nilai transaksi, kapitalisasi pasar, jumlah hari 

diperdagangkan dan frekuensi transaksi di pasar reguler dalam 

kurun waktu 12 bulan terakhir. 

c. Saham yang masuk perhitungan indeks LQ45 harus masuk juga 

dalam perhitungan IHSG. 

d. Saham sudah tercatat setidaknya 3 bulan di BEI 

e. Saham harus memiliki kondisi keuangan yang sehat, prospek 

pertumbuhan, dan memiliki frekuensi perdagangan dan transaksi 

yang tinggi dipasar reguler. 

Setiap 6 bulan, Bursa Efek Indonesia akan meninjau 

pergerakan saham yang ada dalam daftar. Apabila terdapat saham 

yang tidak memenuhi kriteria diatas, maka saham tersebut akan 

diganti pada periode pemilihan saham berikutnya. Pergantian 

daftar saham yang masuk dalam indeks LQ45 dilakukan setiap 

bulan Februari dan Agustus. 
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Untuk menjamin keadilan dalam memilih saham, Bursa 

Efek Indonesia dapat meminta pertimbangan pihak lain seperti 

Otoritas Jasa Keuangan, Institusi Pendidikan (Universitas), dan 

Konsultan Saham Independen yang profesional.
43

 

7. Trading Volume Activity 

Volume perdagangan merupakan suatu instrumen yang dapat 

digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap informasi 

melalui parameter volume saham yang diperdagangkan di pasar.  

Volume perdagangan adalah jumlah lembar saham yang 

diperdagangan pada periode tertentu. Volume perdagangan saham 

adalah jumlah lembar saham yang diperdagangkan secara harian.
44

 

Volume perdagangan saham merupakan salah satu indikator yang 

digunakan dalam analisis teknikal pada penilaian harga saham dan 

suatu instrumen yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar 

modal terhadap informasi melalui parameter pergerakan aktivitas 

volume perdagangan saham di pasar. Oleh karena itu, perusahaan yang 

berpotensi tumbuh dapat berfungsi sebagai berita baik dan pasar 

seharusnya bereaksi positif. Volume perdagangan saham yang besar 

mengindikasikan bahwa saham tersebut aktif diperdagangkan. Apabila 

suatu saham aktif diperdagangkan, maka dealer tidak akan lama 

menyimpan saham tersebut sebelum diperdagangkan. Hal ini 

mengakibatkan menurunnya tingkat bid-ask spread.  
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Volume perdagangan saham berpengaruh negatif terhadap bid ask 

spread, trading volume activity (TVA) sebagai ukuran yang 

mencerminkan kegiatan perdagangan saham. Besar kecilnya trading 

volume activity (TVA) menunjukkan seberapa besar tingkat 

ketertarikan investor dalam berinvestasi terhadap saham perusahaan.
45

 

8. Virus Corona (Covid-19) 

Virus Corona baru atau novel coronavirus (nCoV) adalah jenis 

virus corona baru yang menimbulkan penyakit yang bernama Covid-

19. WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) 

secara resmi mendeklarasikan virus corona (Covid-19) sebagai 

pandemi pada tangal 9 maret 2020. Artinya, Virus Corona telah 

menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan 

tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit 

tapi lebih pada Pandeminya yang meluas. 

Sampai saat ini sudah 216 Negara yang terkena pandemi Covid-19. 

Sebanyak 11.046.917 jiwa terkonfirmasi terinfeksi virus covid-19 ini, 

dan 526.465 jiwa yang meninggal dunia. Di indonesia sendiri per 

tanggal 05 juli 2020 sudah di temukan sebanyak 64.958 jiwa 

terkonfirmasi positif virus corona, 29.919 dinyatakan sembuh dan 

3.241 jiwa dinyatakan meninggal dunia.
46
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9. Saham Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

a. Dasar Hukum Jual Beli Saham Syariah 

Aturan dan norma jual beli saham tetap mengacu kepada 

pedoman jual beli barang pada umumnya, yaitu terpenuhinya 

rukun, syarat, aspek, „an-taradhin, serta terhindar dari unsur 

maysir, ghoror, riba, dan najasyi, Allah SWT berfirman dalam 

surah An-nisa ayat 29: 

                       

                           

 

Artinya: “Hay orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama suka di antara kamu” (Qs. An-Nisa ayat 29) 

 Dilihat dari perkembangannya saham syariah di Indonesia 

juga diperkuat dengan adanya fatwa-fatwa ulama kontemporer 

tentang hak jual beli saham. Dalam kumpulan fatwa Dewan 

Syariah Nasional Saudi Arabia yang diketahui oleh Syekh Abdul 

Aziz Ibn Abdilah Ibn Baz Jilid 13 bab jual beli, tentang hukum jual 

beli saham yang dinyatakan sebagai berikut: 
47

 

Artinya: “Jika saham yang diperjualbelikan tidak serupa dengan 

uang secara utuh apa adanya, akan tetapi hanya representasi dari 
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sebuah aset seperti tanah, mobil pabrik dan sejenisnya, dan hal 

tersebut merupakan sesuatu yang telah diketehui oleh penjual dan 

pembeli, maka diperbolehkan hukumnya untuk diperjualbelikan 

dengan harga tunai maupun tangguh, yang dibayarkan secara 

kontan maupun beberapa kali pembayaran, berdasarkan keumuman 

dalil tentang bolehnya jual beli”
48

. Untuk di Indonesia, fatwa 

Dewan Syariah Nasional Indonesia No. 40/DSN-MUI/2003 juga 

telah memutuskan akan bolehnya jual-beli saham . kegiatan emiten 

atau perusahaan yang bertentangan dengan prinsip hukum syariah 

Islam yang tidak diperkenankan seperti : 1)Usaha perjudian dan 

permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. 

2)Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk 

perbankan dan asuransi konvensional. 3)Usaha yang memproduksi, 

mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman 

yang tergolong haram. 4)Usaha yang memproduksi, mendistribusi 

serta menyediakan barang-barang atau pun jasa yang merusak 

moral dan bersifat mudarat. 

 

 

 

 

 

                                                             
48

Muhammad Heykal dan Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta: Kencana, 

2012), h. 225 



49 
 

B. HIPOTESIS 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Jadi hipotesis 

juga dapat dinyatakan teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum 

jawaban yang empiris. 

Sebagai teori dasar untuk menghitung hipotesis dalam penelitian 

ini, peneliti mengkaji Trading Volume Activity Sebelum Pandemi Virus 

Corona (Covid-19) dan saat Pandemi Virus Corona (Covid-19) 

berdasarkan pada data penelitian terdahulu yang diteliti sebelumnya oleh 

Ifa Nurmasari “Dampak Covid-19 Terhadap Perubahan Harga Saham dan 

Volume Transaksi (Studi Kasus Pada PT. Ramayana Lestari Sentosa,Tbk.) 

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:terdapat 

perbedaan signifikan antara volume transaksi pada PT. Ramayana Lestari 

Sentosa, Tbk. sebelum dan sesudah diumumkannya kasus pertama covid-

19 di Indonesia, juga menunjukkan perbedaan nilai rata-rata volume 

transaksi pada PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk. sebelum dan sesudah 

diumumkannya kasus pertama covid-19 di Indonesia sebesar 

10.605.996,774 besarnya nilai ini negatif, yang artinya sebelum 

pengumuman kasus pertama covid-19 di Indonesia mempunyai nilai rata-

rata lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata volume transaksi sesudah 
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pengumuman. Nilai ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata volume 

transaksi saham pada perusahaan Ramayana yang disebabkan oleh adanya 

kasus covid-19.  

Peneliti mengkaji Trading Volume Activity Sebelum Pandemi 

Virus Corona (Covid-19) dan saat Pandemi Virus Corona (Covid-19) 

berdasarkan pada data penelitian terdahulu yang diteliti sebelumnya oleh 

Catur Kumala Dewi dan Rina Masithoh “JKSE And Trading Activities 

Before After Covid-19 Outbreak” Hipotesis dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: Hasil perhitungan trading volume setelah 

Covid-19 diperoleh tanda negatif untuk korelasi sebesar -0,302 artinya 

trading volume setelah Covid-19 lebih kecil daripada sebelum Covid-19. 

Hal ini diperkuat dengan hasil paired sample statistics dengan mean untuk 

trading volume setelah Covid-19 sebesar 48.484.036,67lembar saham 

sedangakan mean untuk trading volume sebelum Covid-19 sebesar 

38.804.386,67. Paired sample test memberikan informasi nilai t trading 

volume sebesar 3,219 dengan taraf signifikan 0,003 untuk uji dua arah 

dimana lebih kecil dari alpha (0,05/2=0,025) artinya terdapat perbedaan 

trading volume yang signifikan sebelum dan setelah Covid-19. 

Peneliti mengkaji Trading Volume Activity Sebelum Pandemi 

Virus Corona (Covid-19) dan saat Pandemi Virus Corona (Covid-19) 

berdasarkan pada data penelitian terdahulu yang diteliti sebelumnya 

olehMonita Khoiriah dan Moh. Amin “Pengaruh Sebelum dan Saat 

Adanya Pandemi Covid-19 Terhadap Saham LQ-45 di Bursa Efek 
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Indonesia Tahun 2020” Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: Hasil pengujian menggunakan Wilcoson Signed Ranks Test 

(Tabel lampiran) menyimpulkan bahwa hasil uji TVA (trading volume 

activity)  sebelum dan saat selama pandemi Covid-19 menunjukkan hasil 

sebesar 0,000 yang artinya ada pengaruh antara sebelumnya dan saat 

adanya pandemi covid-19. 

Peneliti mengkaji Indeks Harga Saham LQ45 Sebelum Pandemi 

Virus Corona (Covid-19) dan saat Pandemi Virus Corona (Covid-19) 

berdasarkan pada data penelitian terdahulu yang diteliti sebelumnya oleh 

Dini Selasi “Dampak Pandemic Disease Terhadap Perkembangan Pasar 

Modal Syariah Di Indonesia” Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut:Penguatan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) masih 

meguat pada bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2020 tetapi 

terjadi perubahan, penurunan atau nilai IHSG melemah dalam beberapa 

waktu yaitu di bawah 5%, IHSG mulai melemah seiring semakin kuatnya 

kejadian pandemi Covid-19 di Indonesia. 

Peneliti mengkaji Indeks Harga Saham LQ45 Sebelum Pandemi 

Virus Corona (Covid-19) dan saat Pandemi Virus Corona (Covid-19) 

berdasarkan pada data penelitian terdahulu yang diteliti sebelumnya oleh 

Hartanto “Dampak Covid-19 terhadap Pergerakan Nilai Tukar Rupiah dan 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)” Hipotesis dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut:hasil model persamaan yang dibangun untuk 

melihat pengaruh Covid-19 terhadap pergerakan IHSG. Uji F dengan 
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tingkat keyakinan 95% nilai F < 0,05 menunjukkan bahwa model cukup 

baik dalam menjelaskan dampak C-19 terhadap pergerakan IHSG. 

Meskipun nilai R tidak terlalu tinggi (0,48), namun dapat dimaknai pula 

bahwa dampak C-19 terhadap fluktuasi IHSG cukup signifikan 

sebagaimana tersirat dalam koefisien variabel C-19. Tanda minus pada 

koefisien C-19 berimplikasi bahwa semakin tinggi kasus C-19 berdampak 

kepada penurunan IHSG. Hal ini berarti, semakin tinggi kasus C-19, maka 

Indeks Harga Saham Gabungan akan semakin terkoreksi. Besarnya 

koefisien variabel C-19 sebesar -0,03 berarti bahwa setiap ada kenaikan 

1% kasus C-19, akan menyebabkan koreksi terhadap Indeks Harga Saham 

Gabungan sebesar 0,03%. Temuan ini mendorong keyakinan bahwa 

upaya-upaya memitigasi Pandemi Kasus Covid-19 menjadi sangat penting 

agar pasar saham di Indonesia tidak semakin memburuk. 

Peneliti mengkaji Indeks Harga Saham LQ45 Sebelum Pandemi 

Virus Corona (Covid-19) dan saat Pandemi Virus Corona (Covid-19) 

berdasarkan pada data penelitian terdahulu yang diteliti sebelumnya oleh 

M. Hasan Rifa‟i, Junaidi dan  Arista Fauzi Kartika Sari “Pengaruh 

Peristiwa Pandemi Covid-19 Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan” 

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:Berdasarkan 

hasil uji paired sample t-Test menunjukkan nilai t Index Harga Saham 

Gabungan sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19 tahun 2020 t hitung 

sebesar 8,176 dengan sig.t 0,000 < α 0.05 Artinya dengan metode paired 

sample test membuktikan bahwa Nilai Indeks Harga Saham Gabungan 
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pada Bursa Efek Indonesia terdapat perbedaan yang signifikan dengan 

probabilitas yang cukup tinggi pada peristiwa sebelum dan sesudah 

pandemi covid-19 tanggal 02 Maret 2020. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dalam pengujian ini terdapat perbedaan IHSG antara 

sebelum dan sesudah pandemi covid-19.  

Peneliti mengkaji Indeks Harga Saham LQ45 Sebelum Pandemi 

Virus Corona (Covid-19) dan saat Pandemi Virus Corona (Covid-19) 

berdasarkan pada data penelitian terdahulu yang diteliti sebelumnya 

olehIfa Nurmasari “Dampak Covid-19 Terhadap Perubahan Harga Saham 

dan Volume Transaksi (Studi Kasus Pada PT. Ramayana Lestari 

Sentosa,Tbk.) Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut:Pada PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk. mengalami penurunan 

harga saham yang signifikan karena kasus covid-19 yang terjadi di 

Indonesia. Untuk mencegah Pandemi covid-19 ini, pemerintah meminta 

masyarakat untuk selalu tinggal di rumah. Tentu saja hal ini menyebabkan 

masyarakat mengurangi pembelian barang-barang pada Ramayana, dan 

menyebabkan penurunan omset pada Ramayana. Penurunan pendapatan 

ini, bahkan menyebabkan beberapa karyawan mengalami PHK. Bagi 

investor, tentu saja hal ini menjadi hal yang merugikan, karena investor 

berpeluang besar tidak mendapatkan dividend dan bisa mengalami capital 

loss.  

Peneliti mengkaji Indeks Harga Saham LQ45 Sebelum Pandemi 

Virus Corona (Covid-19) dan saat Pandemi Virus Corona (Covid-19) 
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berdasarkan pada data penelitian terdahulu yang diteliti sebelumnya oleh 

Andreas Kiky “Manajemen Risiko Terhadap Black Swan Event Maret 

2020 Di Indonesia. Studi Kasus Efek Covid-19 Terhadap Pasar Modal 

Indonesia” Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut:Penelitian ini menyebabkan banyak dampak signifikan pada 

berbagai bisnis di Indonesia. Pandemi ini pertama kali diumumkan oleh 

pemerintah pada Maret 2020 dan sebagai hasilnya, Indeks Harga Saham 

Gabungan di Indonesia bergerak menuju tren turun. Untuk menyelidiki 

masalah ini hasil menerapkan studi peristiwa dan uji non-parametrik 

(Wilcoxon Signed Rank Test) pada yang diamati IHSG di bulan Desember 

2019 hinga maret 2020. Hasilnya menegaskan bahwa memang setelah 

pengumuman, IHSG menurun secara signifikan dan kehilangan hampir 

50% dari nilai awal di Desember 2019. Penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa acara ini tidak dapat dianggap sebagai hitam acara swan karena 

IHSG bergerak bertahap menurun sejak Februari 2020. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1 : Terdapat perbedaan signifikan antara Trading Volume Activity 

Sebelum Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan saat Pandemi Virus 

Corona (Covid-19). 

H2 : Terdapat perbedaan signifikan antara Indeks Harga Saham Sebelum 

Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan saat Pandemi Virus Corona 

(Covid-19). 
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