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ABSTRACT 

The purpose of this research is to analyze Indonesian capital 

market -shariah based- reaction to Lehman Brothers bankruptcy 

announcement that indicated with abnormal return and cumulative 

abnormal return. This research explored the issue by applying the event 

study methodology for analyzing the market reactions. Samples of this 

research consist of 30 emitens that grouped in Jakarta Islamic Index. 

Abnormal return and cumulative abnormal return used to measure and 

analyze market reaction. One sample T-test and paired sample T-test is 

used in testing abnormal return and cumulative abnormal return 

differences during event period. 

The results of this research shows abnormal return for date of 

Lehman Brothers bankruptcy announcement negative and statistically 

significant. Further, this study found statistically significant differences 

cumulative abnormal return between event date and outside of event date. 

In other word, Lehman Brothers bankruptcy announcement containing the 

meaningful information (information content) for investor in Indonesian 

capital market -shariah based-. 

 

Key word : Lehman Brothers Bankruptcy announcement, in Indonesian 

capital market -shariah based-, and abnormal return 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem kapitalis yang digerakkan sektor keuangan (financially driven 

capitalism) tumbuh pesat luar biasa sejak awal dasawarsa 1980-an. Transaksi di 

sektor keuangan tumbuh ratusan kali lipat dibandingkan dengan nilai perdagangan 

dunia. Di negara-negara maju, lalu lintas modal bebas bergerak praktis tanpa 

pembatasan. Sementara itu, makin banyak saja negara berkembang yang 

mengikuti jejak untuk mengembangkan lalu lintas modal tanpa pembatasan 

tersebut. Jika pada tahun 1970-an hanya 20 persen emerging market countries 

yang mengembangkan lalu lintas modal mereka secara bebas, dewasa ini sudah 

meningkat dua kali lipat.  

Uang dan instrumen keuangan lainnya tak lagi sekadar sebagai 

pendukung sektor produksi riil, melainkan telah menjadi komoditas perdagangan. 

Itulah yang dewasa ini terjadi di Amerika Serikat dan negara maju lainnya karena 

sesama mereka terkait satu sama lain.  

Krisis finansial yang terjadi di Amerika Serikat saat ini tanda-tandanya 

telah ada sejak pertengahan 2006. waktu itu sudah teridentifikasi bawa subprime 

mortgage yang merupakan kredit kepemilikan rumah (KPR) bagi AS yang kurang 

layak akan mengalami default. Perlu diketahui, subprime mortgage mengalami 
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booming pada era 2000-2005. industri KPR di AS sangatlah besar, sekitar 10 

triliun dollar AS. Tiga perempat kredit perumahan di kemas menjadi mortgage-

backed securities (MBS) dan collateralized debt obligations (CDO). Bisnis  KPR 

subprime sangat menggiurkan dan ekspansif. KPR jenis ini tercatat 605 miliar 

dollar AS di tahun 2006 (10% dari total KPR), atau tumbuh hampir lima kali lipat 

dari tahun 2001. booming KPR ini juga terjadi karena di dukung oleh tingkat suku 

bunga perbankan yang pada kurun 2001-2005 memang cukup rendah sehingga 

mendorong warga subprime untuk mengajukan KPR. 

Bencana KPR subprime mulai terjadi ketika pada pertengahan 2005 

tingkat suku bunga melonjak yang menyebabkan nasabah KPR  subprime 

mengalami default. Mengingat bahwa KPR subprime mortgage juga 

diperdagangkan melalui penerbitan instrument derivatifnya (CDO, MBS, dan 

lainnya) di pasar modal, kasus default itu juga merugikan pasar keuangan di AS 

dan juga di dunia yang memiliki instrument derivative CDO dan MBS dari KPR 

subprime mortgage tersebut. Sejak itulah di mulai kasus kejatuhan bank investasi 

di AS dan Eropa yang kebetulan memegang instrument derivatif tersebut. Di 

mulai dari bangkrutnya bank raksasa Lehman Brothers dan perusahaan finansial 

raksasa Bear Stearns. Beberapa saat sebelumnya, pemerintah Amerika terpaksa 

mengambil alih perusahaan mortgage terbesar di Amerika; Freddie Mac dan 

Fannie Mae Sementara Merrill Lynch mengalami kondisi tidak jauh beda hingga 

harus di akuisisi oleh Bank of America. Terakhir perusahaan asuransi terbesar 

AIG (American International Group) menunjukkan gejala kritis yang sama.  
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Pemerintah Amerika Serikat terpaksa menyediakan dana talangan 

sebesar 700 milyar dolar sampai 1 triliun US dolar untuk mengatasi krisis yang 

hebat itu dan menyelamatkan bank-bank raksasa yang terpuruk. Intervensi negara 

Amerika terhadap sektor keuangan di negeri Paman Sam itu merupakan kebijakan 

yang bertentangan dengan faham pasar bebas (kapitalisme) yang dianut Amerika 

Serikat. Kebijakan bailout ini, tidak saja dilakukan pemerintah Amerika, tetapi 

juga bank sentral Eropa dan Asia turun tangan menyuntikkan dana untuk 

mendorong likuiditas perekonomian. 

Beberapa saat setelah informasi kebangkrutan Lehman Brothers, pasar 

keuangan dunia mengalami penurunan di tingkat terendah. Beberapa bank besar 

yang collapse dan runtuhnya berbagai bank investasi lainnya diAmerika Serikat  

segera memicu gelombang kepanikan di berbagai pusat keuangan seluruh dunia. 

Pasar modal di Amerika Serikat, Eropa dan Asia segera mengalami panic selling 

yang mengakibatkan jatuhnya indeks harga saham pada setiap pasar modal. Bursa 

saham di kawasan Asia seperti di Jepang, Hongkong, China, Asutralia, Singapura, 

India, Taiwan dan Korea Selatan, mengalami penurunan drastis 7 sampai dengan 

10 persen. Termasuk bursa saham di kawasan Timur Tengah, Rusia, Eropa, 

Amerika Selatan dan Amerika Utara. Tak terkecuali di AS sendiri, Para investor 

di Bursa Wall Street mengalami kerugian besar. 

Dalam menganalisa penyebab utama timbulnya krisis moneter 

tersebut, banyak para pakar ekonomi yang berpendapat bahwa kelemahan 

fundamental ekonomi (fundamental economic fragility) adalah merupakan 
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penyebab utama munculnya krisis ekonomi. “Ekonomi yang mengalami inflasi 

yang tidak terkawal, defisit neraca pembayaran yang besar, pembatasan 

perdagangan yang berkelanjutan, kadar pertukaran mata uang yang tidak 

seimbang, tingkat bunga yang tidak realistik, beban hutang luar negeri yang 

membengkak dan pengaliran modal yang berlaku berulang kali, telah 

menyebabkan kesulitan ekonomi, yang akhirnya akan memerangkapkan ekonomi 

negara ke dalam krisis ekonomi”. 

Sementara itu, menurut pakar ekonomi Islam, penyebab utama krisis 

adalah adanya ketidakseimbangan sektor moneter (keuangan) dan sektor riil yang 

dalam Islam dikategorikan dengan riba. Sektor keuangan berkembang cepat 

melepaskan dan meninggalkan jauh sektor riil. Bahkan ekonomi kapitalis, tidak 

mengaitkan sama sekali antara sektor keuangan dengan sektor riil. Tercerabutnya 

sektor moneter dari sektor riil terlihat dengan nyata dalam bisnis transaksi maya 

(virtual transaction) melalui transaksi derivatif yang penuh ribawi. Tegasnya, 

Transaksi maya sangat dominan ketimbang transaksi riil. Transaksi maya 

mencapai lebih dari 95 persen dari seluruh transaksi dunia. Sementara transaksi di 

sektor riil berupa perdagangan barang dan jasa hanya sekitar lima persen saja.  

Dalam tulisan Agustianto di sebuah seminar Nasional tahun 2007 di 

UIN Jakarta, disebutkan  bahwa volume transaksi yang terjadi di pasar uang 

(currency speculation and derivative market) dunia berjumlah US$ 1,5 trilliun 

hanya dalam sehari, sedangkan volume transaksi pada perdagangan dunia di 

sektor riil hanya US$ 6 trilliun setiap tahunnya (Rasio 500 : 6 ). Pakar manajamen 
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tingkat dunia, Peter Drucker, menyebut gejala ketidakseimbangan antara arus 

moneter dan arus barang/jasa sebagai adanya decopling, yakni fenomena 

keterputusan antara maraknya arus uang (moneter) dengan arus barang dan jasa. 

Fenomena ketidakseimbangan itu di picu oleh maraknya bisnis spekulasi 

(terutama di dunia pasar modal, pasar valas dan properti), sehingga potret 

ekonomi dunia seperti balon saja (bubble economy). 

Dalam ekonomi Islam, jumlah uang yang beredar bukanlah variabel 

yang dapat ditentukan begitu saja oleh pemerintah sebagai variabel eksogen. 

Dalam ekonomi Islam, jumlah uang yang beredar ditentukan di dalam 

perekonomian sebagai variabel endogen, yaitu ditentukan oleh banyaknya 

permintaan uang di sektor riil atau dengan kata lain, jumlah uang yang beredar 

sama banyaknya dengan nilai barang dan jasa dalam perekonomian.  

Dalam ekonomi Islam, sektor finansial mengikuti pertumbuhan sektor 

riil, inilah perbedaan konsep ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, yaitu 

ekonomi konvensional, jelas memisahkan antara sektor finansial dan sektor riil. 

Akibat pemisahan itu, ekonomi dunia rawan krisis, khususnya negara–negara 

berkembang (terparah Indonesia). Sebab, pelaku ekonomi tidak lagi 

menggunakan uang untuk kepentingan sektor riil, tetapi untuk kepentingan 

spekulasi mata uang. Spekulasi inilah yang dapat menggoncang ekonomi berbagai 

negara, khususnya negara yang kondisi politiknya tidak stabil. Akibat spekulasi 

itu, jumlah uang yang beredar sangat tidak seimbang dengan jumlah barang di 

sektor riil.  
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Menurut Agustianto (2008) sistem keuangan dan perbankan Islam 

mempunyai keunggulan sistem yang lebih baik berbanding dengan sistem 

keuangan Barat yang berasaskan riba. Krisis keuangan yang sedang dihadapi oleh 

negara-negara Barat seperti USA dan UK memberikan kekuatan secara langsung 

dan tidak langsung kepada sistem finansial Islam yang berdasarkan Syariah. Atas 

dasar masalah tersebut, penulis menjadi tertarik untuk mengupas materi tentang 

peluang dan prospek sistem keuangan syariah dalam menjawab tantangan krisis 

yang melanda keuangan global dengan melihat dari sudut pandang pasar modal 

berbasis syariah Indonesia.  

Penulis akan mencoba menganalisa apakah salah satu komponen pasar 

modal Indonesia berbasis syariah (Jakarta Islamic Index) juga terkena dampak 

akibat pengaruh adanya krisis keuangan global yang berlandaskan kapitalis 

ribawi. Analisa yang dilakukan akan difokuskan kepada indeks bursa saham 

syariah atau pasar modal berbasis syariah Indonesia (Jakarta Islamic Index). 

Untuk melihat hal tersebut penulis akan menganalisa pergerakan harga saham 

dengan menggunakan ukuran abnormal return dan cumulative abnormal return di 

bursa saham Jakarta Islamic Index selama 7 hari sebelum, saat pengunguman, 

dan 7 hari sesudah peristiwa pengunguman bangkrutnya Lehman Brothers. 

Seperti yang diuraikan sebelumnya, mengapa penulis mengambil peristiwa 

pengunguman bangkrutnya Lehman Brothers sebagai acuan dalam penelitian, 

karena sesaat setelah peristiwa tersebut pasar modal dunia mengalami penurunan 

yang signifikan. Dan mengapa penulis mengambil Jakarta Islamic Index sebagai 
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obyek penelitian, dikarenakan kronologis penyebab krisis keuangan global dan 

jatuhnya Leman Brothers tidak terlepas dari peran adanya transaksi-transaksi 

yang bertentangan dengan syariah (spekulasi, gharar, riba, maisir, dan lain 

sebagainya) dan dalam pasar modal Indonesia berbasis syariah ada wacana untuk 

diberlakukannya ketentuan minimum holding period untuk menghindari transaksi-

transaksi yang bertentangan dengan syariah. Sehingga disini diasumsikan bahwa 

pelaku pasar atau para investor di Jakarta Islamic Index telah mengikuti 

ketentuan-ketentuan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini akan 

penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul : ” REAKSI PASAR MODAL 

INDONESIA BERBASIS SYARIAH TERHADAP PENGUMUMAN 

KEBANGKRUTAN BANK INVESTASI LEHMAN BROTHERS (STUDI 

KASUS : PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR  DI 

JAKARTA ISLAMIC INDEX)” 
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1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat 

diidentifikasi adalah apakah peristiwa pengumuman  kebangkrutan Lehman 

Brothers, yang merupakan peristiwa kepailitan terbesar sepanjang sejarah 

Amerika Serikat dan peristiwa tersebut memiliki kaitan dengan transaksi 

konvensional, mempengaruhi instrumen-instrumen pasar modal Indonesia 

berbasis syariah, dan apakah informasi tersebut memiliki kandungan informasi 

yang relevan dalam mengambil keputusan investasi. Kandungan informasi ini 

akan dilihat dari reaksi pasar atas pengumuman kebangkrutan Lehman Brothers, 

dimana reaksi tersebut akan diidentifikasikan dengan melihat pengaruh masuknya 

informasi pengumuman kebangkrutan terhadap abnormal return pada tanggal 

disekitar pengumuman. 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

  Adapun dalam penelitian ini akan dilakukan pembatasan-pembatasan 

agar hasil dari penelitian menjadi lebih terarah. Pembatasan tersebut antara lain: 

1. Dalam penelitian ini pengujian hanya dibatasi pada salah satu instrumen 

pasar modal Indonesia berbasis syariah yaitu Jakarta Islamic Index, yang 

terdiri dari tiga puluh sampel perusahaan. 

2. Untuk menguji reaksi pasar atas informasi pengumuman kebangkrutan  

Lehman Brothers, variabel penelitian dibatasi dengan menggunakan 

ukuran abnormal return, sesuai dengan pendapat Jogiyanto (2007) yang 
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menyatakan bahwa suatu informasi memiliki kandungan informasi di 

bursa jika terdapat abnormal return (AR) yang terjadi akibat masuknya 

informasi tersebut. 

3. Periode penelitian hanya dibatasi pada sekitar tanggal pengumuman (event 

period) untuk mengetahui ada atau tidaknya abnormal return (AR), dan 

pada enam puluh hari sebelum event period (estimation period) untuk 

mengetahui nilai alpha dan beta guna keperluan penghitungan expected 

return. Penentuan event period dapat dilihat di bab ketiga.   

1.2.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, secara singkat dapat dirumuskan 

pertanyaan-pertanyaan : 

1. Apakah event pengumuman bangkrutnya Lehman Brother akan berpengaruh 

terhadap perubahan harga saham perusahaan-perusahaan yang tergabung 

dalam Jakarta Islamic Index  secara signifikan? 

2. Apakah harga saham perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Jakarta 

Islamic Index antara saat di hari pengumuman bangkrutnya Lehman Brothers 

akan berbeda secara signifikan dengan saat di hari luar pengumuman, yang 

diukur dengan melihat cumulative average abnormal return nya? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian : 

1. Untuk mengetahui apakah event pengunguman bangkrutnya Lehman Brother 

akan mempengaruhi perubahan harga saham perusahaan-perusahaan yang 

tergabung dalam Jakarta Islamic Index secara signifikan. 

2. Untuk mengetahui Apakah harga saham perusahaan-perusahaan yang 

tergabung dalam Jakarta Islamic Index, yang diukur dengan melihat 

cumulative average abnormal return nya, antara saat di hari pengumuman 

bangkrutnya Lehman Brothers berbeda secara signifikan dengan saat di luar 

pengumuman. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, maka dapat diharapkan bermanfaat untuk : 

1. Bagi Bidang Akademis 

Sebagai tambahan acuan dan wawasan mengenai bagaimana pengaruh krisis 

keuangan global yang ditandai dengan bangkrutnya Lehman Brothers bagi 

para investor dalam menilai harga saham dan keputusannya dalam membeli 

atau menjual saham. 

2. Bagi Investor 

Sebagai acuan dalam pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual 

saham. Dan sebagai tambahan wawasan bagi para investor dalam menyikapi 

peristiwa-peristiwa ekonomi sebagai salah satu dasar untuk menilai suatu 

saham. 
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3. Bagi Penelitian Lebih Lanjut 

Sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut atau penelitian lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar pembahasan pada penulisan ini terbagi dalam beberapa 

bab, adalah sebagai berikut: 

 BAB I   Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang permasalahan, masalah penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II  Landasan Teori 

Menjelaskan tentang tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III  Metode Penelitian 

Berisi mengenai waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis data. 

BAB IV Analisis dan Pembahasan 

Berisi mengenai gambaran umum obyek penelitian. Lalu dibahas pula mengenai 

hasil dari pengujian hipotesa dan pembahasan mengenai hasil penelitian. 

BAB V  Kesimpulan dan Saran 

Berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian. Pada bab ini akan terjawab 

masalah penelitian. Selain itu bab ini juga berisikan saran yang diberikan 

berdasarkan hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pasar Modal 

2.1.1 Pengertian 

 Pengertian pasar modal secara umum menurut keputusan menteri 

keuangan RI no. 1548/KMK/1990 tentang peraturan pasar modal adalah suatu 

sistem keuangan  yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank 

komersial dan  semua lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan 

surat-surat  berharga yang beredar. Dalam arti sempit (Sunariyah, 2000), pasar 

modal adalah suatu pasar  (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna 

memperdagangkan saham-saham,  obligasi-obligasi, dan surat berharga lainnya 

dengan memakai  jasa para perantara pedagang efek. Di lihat dari  pengertian 

akan pasar modal diatas, maka jelaslah bahwa pasar modal juga  merupakan salah 

satu cara bagi perusahaan dalam mencari dana dengan  menjual hak kepemilikkan 

perusahaan kepada masyarakat. 

Sebagai sumber dana eksternal, pasar modal mempunyai pengertian 

abstrak yang mempertemukan dua kelompok yang saling berhadapan tetapi 

kepentingannya untuk saling mengisi, yakni calon pemodal di satu pihak dan 

emiten yang membutuhkan dana jangka menengah atau panjang di pihak lain, 

atau dengan kata lain pasar modal adalah tempat (dalam artian abstrak) 
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bertemunya penawaran dan permintaan dana jangka menengah dan jangka 

panjang. Oleh karena itu, fungsi pasar modal adalah mengalokasikan secara 

efisien arus dana dari unit ekonomi yang mempunyai surplus tabungan (saving 

surplus unit) kepada unit ekonomi yang mempunyai defisit tabungan. 

Bertemunya pihak yang memerlukan modal jangka panjang dengan 

pihak yang bersedia menawarkan modal tersebut disebabkan karena di satu pihak 

banyak perusahaan yang memerlukan dana jangka panjang dalam jumlah yang 

besar dan di pihak lain banyak anggota masyarakat mempunyai dana menganggur 

meskipun dalam jumlah yang tidak besar. Untuk dapat memanfaatkan dana 

tersebut perusahaan menawarkan surat-surat berharga dalam bentuk saham dan 

obligasi melalui pasar modal. 

 

2.1.2 Peranan dan Manfaat Pasar Modal 

Peran dan Manfaat pasar modal antara lain: 

a. Pasar Modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien 

Investor dapat melakukan investasi pada beberapa perusahaan melalui 

pembelian efek-efek yang baru ditawarkan ataupun yang diperdagangkan di Pasar 

Modal. Sebaliknya, perusahaan dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan 

menawarkan instrumen keuangan jangka panjang melalui Pasar Modal tersebut. 

Sehingga efisien di sini berarti bahwa semua pihak atau pelaku pasar modal bisa 

mendapatkan tujuannya masing-masing dengan tepat, baik itu bagi pihak yang 

menyalurkan dana maupun bagi pihak yang membutuhkan dana. 
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b. Pasar Modal sebagai alternatif investasi 

Pasar Modal memudahkan alternatif berinvestasi dengan memberikan 

keuntungan dengan sejumlah risiko tertentu. Alternatif investasi tersebut dapat 

berupa pembelian saham emiten, investasi obligasi, investasi reksa dana, dan lain 

sebagainya. 

c. Memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan                   

berprospek baik 

Perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek yang baik, sebaiknya 

tidak hanya dimiliki oleh sejumlah orangorang tertentu saja, karena penyebaran 

kepemilikan secara luas akan mendorong perkembangan perusahaan menjadi 

lebih transparan. Dengan transaparansi inilah para investor bisa dengan cermat 

dalam berinvestasi untuk memiliki perusahaan yang memiliki kinerja yang baik. 

Proses transparansi ini juga bisa di dukung dengan adanya pasar modal, dimana 

ada ketentuan di bursa efek yang mewajibkan emiten-emitennya transparan dalam 

menyajikan informasi-informasi yang berkaitan dengan emiten bersangkutan, 

contohnya publikasi laporan keuangan. 

d. Pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan 

Keikutsertaan masyarakat dalam kepemilikan perusahaan mendorong 

perusahaan untuk menerapkan manajemen secara lebih profesional, efisien dan 

berorientasi pada keuntungan, sehingga tercipta suatu kondisi “good corporate 

governance” serta keuntungan yang lebih baik bagi para investor 
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e. Peningkatan aktivitas ekonomi nasional 

Dengan keberadaan Pasar Modal, perusahaan-perusahaan akan lebih 

mudah memperoleh dana, sehingga akan mendorong perekonomian nasional 

menjadi lebih maju, yang selanjutnya akan menciptakan kesempatan kerja yang 

luas, serta meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah. 

 

2.1.3 Pasar Modal yang Efisien 

Masalah pasar modal yang efisien adalah salah satu tema yang cukup 

penting. Jogiyanto (2007) membagi definisi pasar efisien menjadi beberapa 

definisi, yaitu: 

 

1. Definisi pasar efisien didasarkan pada nilai intrinsik sekuritas. 

Maksudnya adalah suatu pasar dikatakan efisien bila nilai-nilai 

sekuritasnya tidak menyimpang dari nilai-nilai intrinsiknya atau nilai-

nilai fundamentalnya. Dalam konteks seperti ini, maka efisiensi pasar 

diukur dari seberapa jauh harga-harga sekuritas menyimpang dari nilai 

intrinsiknya. (Beaver 1989). 
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2. Definisi pasar efisien berdasarkan akurasi dari ekpektasi harga 

Maksud dari definisi tersebut adalah bahwa pasar dikatakan efisien 

jika dengan menggunakan informasi yang tersedia, investor-investor 

secara akurat dapat mengekpektasi harga dari sekuritas bersangkutan. 

Seperti yang pernah dikemukakan oleh Farma (1970), “suatu pasar 

sekuritas dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas mencerminkan 

secara penuh informasi yang tersedia.” 

3. Definisi efisiensi pasar berdasarkan distribusi informasi. 

Definisi pasar ini hampir sama dengan definisi efisiensi pasar 

sebelumnya. Akan tetapi pada definisi efisiensi pasar ini tidak 

mengabaikan distribusi dari informasinya. Definisi pasar efisien yang 

sesuai di kelompok ini adalah seperti yang dikemukakan oleh Beaver 

(1989) bahwa “pasar dikatakan efisien terhadap suatu sistem 

informasi, jika dan hanya jika harga-harga sekuritas bertindak seakan-

akan setiap orang mengamati sistem informasi tersebut.” 

4. Definisi efisiensi pasar didasarkan pada proses dinamik. 

Definisi efisiensi pasar yang didasarkan pada proses yang dinamik 

mempertimbangkan distribusi informasi yang tidak simetris dan 

menjelaskan bagaimana harga-harga akan menyesuaikan karena 

informasi tidak simetris tersebut. Jadi pasar dikatakan efisien jika 
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penyebaran informasi ini dilakukan secara cepat sehingga informasi 

menjadi simetris, yaitu setiap orang memilki informasi ini. 

 

   Suad Husnan (1998) berpendapat bahwa pasar modal yang efisien 

adalah pasar modal yang harga sekuritasnya telah mengandung semua informasi 

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

semakin efisien pasar modal tersebut. Apabila pasar modal efisien dan semua 

informasi bisa diakses secara mudah dan dengan biaya yang murah untuk semua 

pihak di pasar modal, maka harga yang terbentuk adalah harga keseimbangan, 

sehinga tidak ada seorang pun yang memperoleh abnormal return dengan 

memanfaatkan informasi yang dimilikinya. 

   Fama (1970) dalam Jogiyanto (2007) mengatakan bahwa pasar modal 

yang efisien adalah suatu pasar sekuritas yang harga sekuritasnya mencerminkan 

secara penuh informasi yang tersedia. Pengertian ini menekankan pada dua hal 

yaitu full effect dan information available. Full effect diartikan sebagai harga 

sekuritas yang secara akurat mencerminkan informasi yang ada. Sedangkan 

information available harus secara akurat dapat mengekspektasikan harga dari 

sekuritas yang bersangkutan. 

  Sharpe (1997) mengatakan bahwa pasar modal yang efisien 

(sempurna) adalah pasar tempat setiap harga sekuritas sama dengan nilai investasi 

sepanjang waktu. Definisi yang sama untuk pasar yang efisien adalah dengan 
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memperhatikan seperangkat informasi tertentu, jika melaluinya tidak 

dimungkinkan untuk memperoleh laba tidak normal dengan cara memanfaatkan 

informasi tersebut untuk membuat keputusan membeli atau menjual. 

  Menurut Fama (1970) hipotesis pasar yang efisien menyatakan bahwa 

suatu pasar saham akan efisien jika informasi tersedia bagi investor secara luas 

dan murah. Pasar modal yang efisien adalah pasar modal yang harga sekuritasnya 

mencerminkan semua informasi yang relevan. 

Bentuk pasar modal yang efisien dibagi menjadi 3 langkah: 

1. Bentuk efisien yang lemah (Weak Form Efficiency) 

Suatu keadaan dimana harga-harga mencerminkan semua informasi 

sejauh pada catatan harga di waktu lalu. Bentuk pasar modal ini 

merupakan bentuk yang paling tidak efisien. Harga saham belum 

sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia. 

2. Bentuk efisien setengah kuat (Semi Strong Form Efficiency) 

Suatu keadaan dimana harga-harga tidak hanya mencerminkan harga-

harga diwaktu lalu, tetapi juga semua informasi yang dipublikasikan. 

Para peneliti telah menguji keadaan dengan melihat peristiwa-

peristiwa tertentu seperti penerbitan saham baru, pengumuman laba 

dan dividen, perkiraan tentang laba perusahaan, perubahan pendekatan 
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akuntansi dan merger. Kebanyakan informasi ini dapat cepat dan tepat 

dicerminkan dalam harga saham. 

3. Bentuk efisien yang kuat (Strong Form Efficiency) 

Suatu keadaan dimana harga tidak hanya mencerminkan semua 

informasi yang dipublikasikan tetapi juga informasi yang bisa 

diperoleh dari informasi fundamental tentang perusahaan dan 

perekonomian. Dalam keadaan semacam ini pasar modal akan seperti 

rumah lelang dan ideal. Harga saham selalu wajar dan tidak ada 

investor yang mampu memperoleh perkiraan-perkiraan yang lebih baik 

dengan harga saham. 

 

2.2 Pasar Modal Berbasis Syariah 

  Dilihat dari sisi syariah, pasar modal adalah salah satu sarana atau 

produk muamalah. Transaksi didalam pasar modal, menurut prinsip hukum 

syariah tidak dilarang atau dibolehkan sepanjang tidak terdapat transaksi yang 

bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah. Diantara yang 

dilarang oleh syariah adalah transaksi yang mengandung bunga dan riba. 

Larangan transaksi bunga (riba) sangat jelas, karena itu transaksi dipasar modal 

yang didalamnya terdapat bunga (riba) tidak diperkenankan oleh Syariah. Hal ini 

diperkuat dengan ketentuan prinsip pasar modal syariah yang dikeluarkan oleh 
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Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Secara resmi Badan Pengawas Pasar 

Modal (Bapepam) meluncurkan prinsip pasar modal syariah pada tanggal 14 dan 

15 Maret 2003 dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Bapepam 

dengan Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).  

        Dalam melakukan transaksi keuangan termasuk investasi berdasarkan 

prinsip syariah haruslah menjauhi hal-hal berikut ini (Setiawan, 2005): 

    1. Riba. 

    2. Uang bukan komoditi, tetapi sebagai alat tukar saja. 

    3. Gharar atau ketidakpastian. 

    4. Maisir, yaitu tindakan berjudi atau gambling 

    5. Dalam setiap hasil harus menanggung resiko terhadap hasil tersebut. 

Syariah juga melarang transaksi yang didalamnya terdapat spekulasi 

dan mengandung gharar atau ketidakjelasan yaitu transaksi yang didalamnya 

dimungkinkan terjadinya penipuan (khida’). Termasuk dalam pengertian ini: 

melakukan penawaran palsu (najsy); transaksi atas barang yang belum dimiliki 

(short selling/bai’u maalaisa bimamluk); menjual sesuatu yang belum jelas (bai’ul 

ma’dum); pembelian untuk penimbunan efek (ihtikar) dan menyebarluaskan 

informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk 

memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang (insider trading). Dengan adanya 

berbagai ketentuan dan pandangan syariah seperti diatas, maka investasi tidak 

dapat dilakukan terhadap semua produk pasar modal karena diantara produk pasar 

modal itu banyak yang bertentangan dengan syariah. Oleh karena itu investasi di 
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pasar modal harus dilakukan dengan selektif dan dengan hati-hati (ihtiyat) supaya 

tidak masuk kepada produk non halal. Sehingga hal inilah yang mendorong 

islamisasi pasar modal. 

Di pasar modal, larangan syariah di atas harus diimplementasikan 

dalam bentuk aturan main yang mencegah praktek spekulasi, riba, gharar dan 

maysir. Salah satunya adalah dengan menetapkan minimum holding period atau 

jangka waktu memegang saham minimum. Dengan aturan ini, saham tidak bisa 

diperjualkan setiap saat, sehingga meredam motivasi mencari untung dari 

pergerakan harga saham semata. 

Dalam perjalanannya, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia 

telah mengalami kemajuan, sebagai gambaran setidaknya terdapat beberapa 

perkembangan dan kemajuan pasar modal syariah yang patut dicatat diantaranya 

adalah telah diterbitkan 6 (enam) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan industri pasar modal. Adapun ke 

enam fatwa dimaksud adalah: 

1.  No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham 

2.  No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Investasi Untuk Reksa Dana Syariah 

3.  No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah 

4.  No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah 

Mudharabah; 

Reaksi Pasar Modal Indonesia..., Antonio Vivaldi, Ak.-Ibs, 2009



 
 

 

22 

5.  No.40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman 

Umum Penerapan Prinsip syariah di Bidang Pasar Modal; 

6.  No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah. 

Dari enam fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tersebut dapat disimpulkan bahwa 

instrumen-instrumen yang termasuk di dalam pasar modal Indonesia berbasis 

syariah secara umum antara lain saham syariah, reksa dana syariah, dan obligasi 

syariah. 

Berkaitan dengan instrumen-instrumen pasar modal tersebut 

Bapepam-LK menerbitkan aturan tentang Daftar Efek Syariah, yaitu daftar yang 

berisikan efek-efek atau surat berharga berkategori syariah (sukuk/obligasi dan 

saham). DES diterbitkan oleh Bapepam-LK secara periodik dan insidentil. DES 

periodik diterbitkan berdasarkan laporan keuangan tahunan (LKT) dan laporan 

tengah tahunan (LKTT) didukung dengan data-data terkait contohnya kuesioner. 

Untuk penerbitan DES yg didasarkan pada penelaahan LKT biasanya terbit 

sekitar bulan mei, dan yang berdasarkan LKTT, DES terbit sekitar bulan 

November.  Selain itu, Bapepam-LK juga menerbitkan DES insidentil, yang 

diterbitkan apabila ada emiten baru yang melakukan initial public offering (IPO) 

saham atau sukuk, atau emiten lama yang melakukan corporate action. Untuk 

penelaahan LKT dan LKTT dalam rangka penerbitan DES kriteria yang 

digunakan adalah kriteria yang diatur dalam peraturan nomor II.K.1 ttg Kriteria 

dan Penerbitan DES, yang diterbitkan oleh Bapepam-LK. 
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2.3 Saham 

2.3.1 Pengertian 

  Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau 

badan dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas. Wujud saham berupa 

selembar kertas yang menerangkan siapa pemiliknya. Akan tetapi, sekarang ini 

sistem tanpa warkat sudah dilakukan di Bursa Efek Jakarta dimana bentuk 

kepemilikan tidak lagi berupa lembaran saham yang diberi nama pemiliknya tapi 

sudah berupa account atas nama pemilik atau saham tanpa warkat. Jadi 

penyelesaian transaksi akan semakin cepat dan mudah karena tidak melalui surat, 

formulir, dan prosedur yang berbelit-belit. 

 

2.3.2 Jenis-jenis Saham 

Saham yang umum dikenal adalah saham biasa, tetapi jenis saham ada 

2 yaitu : 

• Saham biasa 

Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling 

terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan 

apabila perusahaan tersebut dilikuidasi karena pemilik saham biasa ini tidak 

memiliki hak-hak istimewa. Pemilik saham biasa juga tidak akan memperoleh 

pembayaran dividen selama perusahaan tidak memperoleh laba. Setiap pemilik 
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saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham / RUPS dengan 

ketentuan one share one vote. Pemegang saham biasa memiliki tanggung jawab 

terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi sahamnya dan memiliki hak 

untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain. 

• Saham Preferen 

Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik 

gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan 

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

pada 3 (tiga) hal yaitu ada klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, dividen tetap 

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

dengan saham biasa. Saham preferen lebih aman dibandingkan dengan saham 

biasa karena memiliki hak klaim terhadap kekayaan perusahaan dan pembagian 

dividen terlebih dahulu Akan tetapi saham preferen mempunyai kelemahan yaitu 

sulit untuk diperjualbelikan seperti saham biasa, karena jumlahnya yang sedikit. 

 
 

2.3.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham 

   Dilihat dari sudut pandang pemegang saham ada tiga kategori faktor 

yang mempengaruhi harga saham (Anggraeni & Sugiharto, 2004): 
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• Faktor fundamental 

Merupakan faktor yang dapat memberikan informasi mengenai kinerja 

perusahaan dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi  atas harga saham 

tersebut. Faktor ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian - kejadian 

yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan 

perusahaan. Contohnya seperti pertumbuhan pendapatan (revenue growth), rasio 

laba terhadap saham yang beredar (earning per share-EPS), rasio harga saham 

terhadap laba perlembar saham (price earning ratio), rasio hutang perseroan (debt 

ratio), margin pendapatan bersih (net profit margin), dan lain sebagainya. 

• Faktor teknis 

Merupakan informasi kepada investor untuk mengambil keputusan 

yang berkaitan mengenai kapan pembelian saham dilakukan dan kapan saham 

tersebut dijual atau ditukar dengan saham lain sehingga dapat memperoleh 

keuntungan yang maksimal, seperti perkembangan kurs, keadaan pasar modal, 

dan sebagainya. Analisa teknikal dapat menggunakan berbagai model dan dasar 

misalnya, untuk pergerakan harga digunakan metode seperti misalnya Indeks 

Kekuatan Relatif, Indeks pergerakan rata-rata, regresi, korelasi antar pasar, siklus 

ataupun dengan cara klasik yaitu menganalisa pola grafik. 
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• Faktor sosial, ekonomi, dan politik 

Meliputi faktor mengenai tingkat inflasi, kebijaksanaan moneter 

pemerintah, kondisi perekonomian nasional dan keadaan politik suatu negara, dan 

lainnya. 

 

2.4 Return Saham 

Menurut Brigham et al. (1999), pengertian dari return adalah 

“measure the financial performance of an investment”. Pada penelitian ini, return 

digunakan pada suatu investasi untuk mengukur hasil keuangan suatu perusahaan. 

Horne dan Wachoviz (1998) mendefinisikan return sebagai:“Return as benefit 

which related with owner that includes cash dividend last year which is paid, 

together with market cost appreciation or capital gain which is realization in the 

end of the year”.  

Menurut Jones (2000) “return is yield dan capital gain (loss)”. (1) 

Yield, yaitu cash flow yang dibayarkan secara periodik kepada pemegang saham 

(dalam bentuk dividen), (2) Capital gain (loss), yaitu selisih antara harga saham 

pada saat pembelian dengan harga saham pada saat penjualan. Hal tersebut 

diperkuat oleh Corrado dan Jordan (2000) yang menyatakan bahwa ”Return from 

investment security is cash flow and capital gain/loss”. Berdasarkan pendapat 

yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan return saham adalah 
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keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan saham investor atas investasi yang 

dilakukannya, yang terdiri dari dividen dan capital gain/loss. 

Dividen merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada 

pemegang saham dalam suatu periodik tertentu. Capital gain/loss dalam suatu 

periode merupakan selisih antara harga saham semula (awal periode dengan 

harganya di akhir periode). Bila harga saham pada akhir periode lebih tinggi dari 

harga awalnya, maka dikatakan investor memperoleh capital gain, sedangkan bila 

yang terjadi sebaliknya maka investor dikatakan memperoleh capital loss. 

Pengembalian atas saham yang diperdagangkan di pasar keuangan 

terdiri dari dua bagian. Pertama normal atau expected return dari saham yang 

sudah di prediksi oleh pemegang saham. Kedua adalah uncertain atau risky return 

pada saham. Berdasarkan dari teori Factor Models (Ross 2003), dimana 

announcement dibagi menjadi dua bagian yaitu expected part dan surprise, 

dimana expected part itu informasi yang biasa pasar gunakan untuk ekspektasi 

return dari saham dan surprise adalah informasi yang mempengaruhi return 

saham yang tidak diantisipasi. Misalkan perusahan melakukan suatu 

pengumuman, tentunya investor akan melakukan forecast.  Jika perkiraan 

investor tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya maka informasi tersebut bisa 

dikatakan surprise. 
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2.4.1 Jenis Return  

Menurut Jogiyanto (2007) return saham dibedakan menjadi dua: (1) 

return realisasi merupakan return yang telah terjadi, (2) return ekspektasi 

merupakan return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa yang 

akan datang. Berdasarkan pengertian return, bahwa return suatu saham adalah 

hasil yang diperoleh dari investasi dengan cara menghitung selisih harga saham 

periode berjalan dengan periode sebelumnya dengan mengabaikan dividen, maka 

dapat ditulis rumus: Ross et al. (2003) 
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Rit  =  return individual saham i pada periode t 

Pt  =  closing price pada periode t 

Pt-1  =  closing price pada periode t-1 

 

  Selain return saham terdapat juga return pasar (Rm) yang dapat 

dihitung dengan rumus: Jogiyanto (2003) 
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2.4.2 Expected Return (Market Model) 

  Perhitungan expected return bisa melalui tiga cara diantaranya: 

1. Mean-adjusted Model 

Model disesuaikan rata-rata (Mean-adjusted Model) ini menganggap bahwa 

return ekspektasi bernilai konstan yang sama dengan rata-rata return realisasi 

sebelumnya selama periode estimasi (estimation period). 

2. Market Model 

Perhitungan return ekspektasi dengan model pasar (market model) ini 

dilakukan dengan dua tahap, yaitu: 

• Membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data 

realisasi selama periode estimasi 

• Menggunakan model ekspektasi ini untuk mengestimasi return 

ekspektasi di periode jendela 

Model ekpektasi dapat dibentuk menggunakan teknik regresi OLS (Ordinary 

Least Square) dengan persamaan: 

 

Expected Return (Market Model) 

 

mtiiit RRE .)( βα +=  

 

E(Rit) = Expected return untuk saham i pada periode t 

Rmt  = market return pada periode t 
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Koefisian α  dan β  diperoleh dari perhitungan persamaan regresi runtut 

waktu antara return saham (Rit) dengan return pasar (Rm). 

3. Market-Adjusted Model 

Model disesuaikan-pasar (market-adjusted model) menganggap bahwa 

penduga yang terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah return 

indeks pasar pada saat tersebut. Dengan menggunakan model ini, maka tidak 

perlu menggunakan periode estimasi untuk membentuk model estimasi, 

karena return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks 

pasar. Misalnya pada hari pengumuman peristiwa, return indeks pasar adalah 

sebesar 18%. Dengan metode disesuaikan-pasar (market-adjusted method) ini, 

maka return ekpektasi semua sekuritas di hari yang sama tersebut adalah sama 

dengan return indeks pasarnya, yaitu sebesar 18% tersebut. Jika return suatu 

sekuritas pada hari pengumuman peristiwa adalah 35%, maka besarnya 

abnormal return yang terjadi adalah 17% (35%-18%). 

 

2.4.3 Abnormal Return 

  Studi peristiwa menganalisis return tidak normal (abnormal return) 

dari sekuritas yang mungkin terjadi di sekitar pengunguman dari suatu peristiwa. 

Abnormal return atau excess return merupakan kelebihan dari return yang 

sesungguhnya terjadi terhadap return normal. 
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  Return normal merupakan return ekspektasi (return yang diharapkan 

oleh investor). Dengan demikian abnormal return adalah selisih antara return 

sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi, dirumuskan sebagai berikut: 

 

 Abnormal Return 

 

)( ititit RERAR −=  

ARit = abnormal return saham i pada periode t 

Rit  = actual return saham i pada periode t 

E(Rit) = expected return saham i pada periode t 

 

2.4.4 Risiko dan Return Saham 

  Dalam berinvestasi, selalu terdapat hal yang tidak dapat dihindari yaitu 

adanya risiko. Menurut Reilly et al. (2000) risiko dapat diartikan “Risk is the 

uncertainty that an investment will earn its expected rate of return” dari 

pengertian tersebut dinyatakan bahwa risiko merupakan ketidaktentuan atas 

investasi yang akan diperoleh terhadap imbal hasil yang diharapkan. Sedangkan 

Sharpe (1999) menyatakan “Risk is the think for measuring of actual return 

deviation to expected return”. Jones (2000) mendefinisikan “Risk is defind as the 

change that actual return on an investment will be different from the expected 

return” . Risiko merupakan perubahan dimana return aktual dari investasi akan 

berbeda-beda terhadap imbal hasil yang diharapkan. 
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Menurut Scott et al. (2006) “Risk the chance that an out come other 

than expected will occur”. Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa 

risiko adalah penyimpangan yang terjadi antara actual return dari yang telah 

diperkirakan sebelumnya yaitu imbal hasil yang diharapkan (expected return). 

 

2.4.5 Hubungan Risiko dan Return Saham 

Secara teknis, semakin besar hasil pengembalian yang diharapkan 

maka risiko yang dihadapi oleh investor juga semakin besar. Hal tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 2.1. 

Gambar 2.1 Gambar 2.1 Gambar 2.1 Gambar 2.1 Trade Trade Trade Trade ––––off Risk and Returnoff Risk and Returnoff Risk and Returnoff Risk and Return    

 

 

    

Gambar 2.1 menunjukan adanya hubungan positif antara risiko dan 

return. Garis vertikal dalam gambar 2.1 menunjukan besarnya tingkat hasil yang 

diharapkan yang layak, sedangkan garis horizontal memperlihatkan risiko yang 

ditanggung investor. Titik Rf pada gambar menunjukan return bebas risiko (risk-
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free rate). Rf  pada gambar di atas menunjukan satu pilihan investasi yang 

menawarkan return sebesar Rf dengan risiko sebesar nol (0). Sedangkan titik Er 1 

pada gambar menunjukkan satu pilihan investasi yang menawarkan return sebesar 

Er 1 dengan risiko sebesar β 1. Kesimpulan dari pola hubungan antara risiko dan 

return adalah, bahwa risiko dan return mempunyai hubungan yang searah dan 

linier. Artinya semakin tinggi risiko suatu aset semakin tinggi pula return dari 

aset tersebut, demikian juga sebaliknya. 

 

2.5 Krisis Keuangan Global 2008 

  Sejak tahun 1925, di Amerika Serikat sudah ada Undang-undang 

Mortgage. Peraturan yang berkaitan dengan sektor properti, termasuk kredit 

pemilikan rumah. Semua warga AS --asalkan memenuhi syarat tertentu-- bisa 

mendapatkan kemudahan kredit kepemilikan properti, seperti KPR. 

Kemudahan pemberian kredit terjadi ketika harga properti di AS 

sedang naik. Kegairahan pasar properti membuat spekulasi di sektor ini 

meningkat. Para penyedia kredit properti memberikan suku bunga tetap selama 

tiga tahun. Hal itu membuat banyak orang membeli rumah dan berharap bisa 

menjual dalam tiga tahun sebelum suku bunga disesuaikan. 

Permasalahannya, banyak lembaga keuangan pemberi kredit properti 

di Amerika Serikat menyalurkan kredit kepada penduduk yang sebenarnya tidak 

layak mendapatkan pembiayaan. Mereka adalah orang dengan latar belakang non-

income non-job non-activity (NINJA) yang tidak mempunyai kekuatan ekonomi 
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untuk menyelesaikan tanggungan kredit yang mereka pinjam. Untuk membiayai 

kredit ini para perusahaan ini umumnya juga meminjam dari pihak lain dengan 

jangka waktu kredit yang pendek sekitar 1-2 tahun, padahal kredit yang dibiayai 

merupakan kredit perumahan jangka panjang sampai 20 tahun. Sehingga terjadi 

ketimpangan (mismatch) kredit. Dan bencana mulai tampak di depan mata ketika 

The Fed, mulai Juni 2004, bertahap menaikkan bunga hingga mencapai 5,25% 

pada agustus 2007 (Hermawan, 2008). 

Situasi tersebut memicu terjadinya kredit macet di sektor properti 

(subprime mortgage). Selanjutnya, kredit macet di sektor properti mengakibatkan 

efek domino ambruknya lembaga-lembaga keuangan besar di Amerika Serikat. 

Pasalnya, lembaga pembiayaan sektor properti pada umumnya meminjam dana 

jangka pendek dari pihak lain, termasuk lembaga keuangan. 

Jaminan yang diberikan perusahaan pembiayaan kredit properti adalah 

surat utang, mirip subprime mortgage securities, yang dijual kepada lembaga-

lembaga investasi dan investor di berbagai negara. Padahal, surat utang itu 

ditopang oleh jaminan debitor yang kemampuan membayar KPR-nya rendah. 

Dengan banyaknya tunggakan kredit properti, perusahaan pembiayaan 

tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada lembaga-lembaga keuangan, baik 

bank investasi maupun asset management. Hal itu mempengaruhi likuiditas pasar 

modal maupun sistem perbankan. 

Setelah itu, terjadi pengeringan likuiditas lembaga-lembaga keuangan 

akibat tidak memiliki dana aktiva untuk membayar kewajiban yang ada. 
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Ketidakmampuan bayar kewajiban tersebut membuat lembaga keuangan lain 

yang memberikan pinjaman juga terancam bangkrut. 

Kondisi yang dihadapi lembaga-lembaga keuangan besar di Amerika 

Serikat juga mempengaruhi likuiditas lembaga keuangan lain, yang berasal dari 

Amerika Serikat maupun di luar Amerika Serikat. Terutama lembaga yang 

menginvestasikan uangnya melalui instrumen lembaga keuangan besar di 

Amerika Serikat. Di sinilah krisis keuangan global bermula. 

Kebangkrutan Lehman Brothers apabila dilihat dari sisi aset 

merupakan yang terbesar dalam sejarah kepailitan AS. Perusahaan yang berkantor 

pusat di Seventh Avenue, di antara 49th dan 50th Streets yang diasosiasikan 

sebagai persimpangan jalan dunia karena besarnya kapital dan luasnya 

operasional mereka, memiliki aset tak kurang dari USD 126 miliar. 

Maka tak heran ketika Lehman Brothers dan beberapa perusahaan 

papan atas pailit, ekonomi Amerika Serikat pun turut terkena dampak yang 

signifikan. Para investor di Wall Street mengalami kerugian besar. Bahkan, New 

York Times menyebutnya sebagai kerugian paling buruk sejak peristiwa 9/11.   

Bangkrutnya Lehman Brothers langsung mengguncang bursa saham di 

seluruh dunia. Bursa saham di kawasan Asia seperti di Jepang, Hongkong, China, 

Asutralia, Singapura, India, Taiwan dan Korea Selatan, mengalami penurunan 

drastis 7 sampai dengan 10 persen. Termasuk bursa saham di kawasan Timur 

Tengah, Rusia, Eropa, Amerika Selatan dan Amerika Utara. 
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2.6 Riset Akuntansi 

Menurut Accounting Principle Board (APB) statement No.4, 

akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi 

kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang 

dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai 

dasar memilih diantara beberapa alternatif. 

Dalam riset akuntansi secara garis besar ada tiga cara metodologi 

penelitian yang dipilih, yaitu (Harahap, 2007): 

1. Metode Kuantitatif 

Menggunakan rumus-rumus statistik dalam mengidentifikasi dan mengolah 

variabel yang muncul dari problema yang akan dijawab. Metode ini tepat jika 

variabel atau permasalahan yang akan diteliti dapat diukur, dikuantitatifkan, 

data yang akan diperlakukan tersedia dan dapat dibuktikan. Disini diarahkan 

pada upaya melihat hubungan antar variabel. 

2. Metode Kualitatif 

Menggunakan narasi dan penguraian tentang variabel yang akan dibahas tanpa 

melakukan pengukuran. Hal ini cocok untuk membahas topik-topik yang 

sukar menentukan indikator kuantitatif atau mengukur variabelnya, data 

belum tersedia, dan teorinya belum established.  

3. Campuran Kuantitatif dan Kualitatif 

Metode ini mengabungkan dua metode diatas, yaitu sebagian menggunakan 

metode kuantitatif dan sebagian menggunakan metode kualitatif. 
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 Mulanya akuntansi sebagaimana ilmu pengetahuan lainnya belum 

tersentuh oleh akademisi, peneliti, dan scientist lainnya, namun kemudian hal ini 

berubah total. Akuntansi telah menjadi perbincangan dan menjadi bahan riset dan 

penelitian para akademisi, universitas, dan organisasi profesi lainnya. Oleh karena 

itu, lahirlah paradigma yang sering disederhanakan sebagai pola, model yang 

sudah diterima umum. 

 Ritzer seperti yang dikutip Belkaoui (1985) dalam Harahap (2007) 

mendefinisikan paradigma sebagai berikut: 

” Paradigma merupakan ciri mendasar dari suatu yang menjadi perbincangan 

(subject matter) dalam wilayah science. Disini dibahas apa yang akan 

dipelajari, apa yang akan dipermasalahkan, bagaimana ia harus ditanya, dan 

aturan apa yang harus diikuti dalam menerjemahkannya untuk mendapat 

jawaban”.  

 Pada tahun 1977, sebenarnya SOATATA (Statement on accounting 

theory and theory acceptance) yang dikeluarkan AAA (American Accounting 

Association) telah mengidentifikasikan tiga bidang untuk membahas teori 

akuntansi yaitu (1) pendekatan klasik atau inductive approach, (2) decision 

usefulness approach, dan (3) information/economic approach. Ritzer kemudian 

memperluas domain ini dengan enam paradigma akuntansi sebagai berikut: 
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• The Anthropological/ Inductive Paradigm 

Dalam paradigma ini disebutkan bahwa akuntansi mengutamakan 

hubungan accountability diantara berbagai pihak yang berkepentingan. 

Akuntansi dianggap sebagai media atau alat untuk memberikan 

pertanggungjawaban kepada pihak lain. Dalm riset maka yang menjadi 

perhatiannya adalah praktik akuntansi yang berlaku serta sikap 

manajemen terhadap praktik itu sebagai alat pertanggungjawaban. 

Teori yang dipakai: historical cost accounting, bookkeeping technique, 

dan lain sebagainya. 

• The True Income/ Deductive Paradigm 

Akuntansi dianggap sebagai alat ukur yang tepat untuk menilai laba, 

maka idealnya laba harus diukur dengan menggunakan dasar atau 

standar yang tunggal, karena dengan pendekatan ini akan memenuhi 

kepentingan semua pihak. Oleh karena itu current price lebih 

bermanfaat daripada historical accounting terutama dalam 

pengambilan keputusan. Dalam riset yang menjadi perhatian adalah 

konstruksi teori akuntansi berdasarkan konsep kaku yang normatif dan 

rasional serta perumusan konsep yang ideal dalam menghitung laba di 

luar model historical accounting.  

Teori yang dipakai: price level adjusted atau current purchasing 

power accounting, present value accounting, dan lain sebagainya. 
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• The Decision Usefulness/ Decision Model Paradigm 

Dalam paradigma ini menganggap bahwa akuntansi adalah media atau 

alat dalam proses pengambilan keputusan sehingga teori akuntansi 

harus menggunakan konsep yang mendukung proses pengambilan 

keputusan yang tepat. Disinilah antara lain dianggap “current cash 

equivalent” sebagai alat ukur yang ideal. Sehingga akuntansi 

dipergunakan untuk membimbing, membuat kebijaksanaan mengenai 

kriteria legalitas dividen, pemberian kredit, penilaian pada investasi, 

membantu tugas pemerintah, dan menghitung pajak. Yang menjadi 

perhatian adalah bagaimana agar informasi akuntansi berguna dalam 

membuat model keputusan. 

Teori yang dipakai: EOQ (Economic Order Quantity), capital 

budgeting, balance scorecard, dan lain sebagainya. 

• The Decision Usefulness/ Aggregate Market Behavior Paradigm 

Dalam paradigma ini disebut bahwa yang menjadi sorotan akuntansi 

adalah tentang reaksi pasar terhadap data dan angka-angka akuntansi. 

Akuntansi mempengaruhi kelompok perilaku (aggregate behavior), 

sehingga yang harus menjadi sorotan atau pegangan dalam penilaian 

isi informasi dan data akuntansi serta prosedur yang dipakai dalam 

menghasilkan angka dan data itu adalah kaitan antara informasi 
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dengan reaksi pasar. Yang menjadi perhatian disini ialah respon dari 

aggregate market terhadap variabel akuntansi.  

Teori yang dipakai: capital market efficiency atau efficient market 

hypothesis (EMH), teori ini menyebutkan bahwa informasi akuntansi 

memengaruhi harga pasar saham di bursa. Dengan kata lain harga 

saham di bursa digambarkan oleh semua informasi yang tersedia bagi 

publik. 

• The Decision Usefulness/ Decision Maker/ Individual User Paradigm 

Akuntansi dianggap mempunyai pengaruh pada perilaku individu 

bukan reaksi pasar seperti diatas. Disini dianggap bahwa ada 

hubungan antara informasi atau data akuntansi lainnya dengan 

pemakai informasi individual pada pengambilan keputusan. Fokus 

perhatian dalm konsep ini adalah bagaimana respon individu pemakai 

laporan terhadap variabel akuntansi. Disini dianggap bahwa 

penggunaan data akuntansi mendorong perilaku manusia (human 

behavior). Sehingga dalam riset selalu dikaji sampai dimana 

kecukupan pengungkapan informasi, sikap (respon) pada isu pelaporan 

informasi keuangan, kegunaan laporan keuangan bagi individu 

tertentu, dan lain sebagainya. 

Teori yang dipakai: behavioral accounting theory, psychology, dan 

lain sebagainya. 
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• The Information/ Economics Paradigm 

Dalam paradigma ini disebutkan bahwa kerangka dalam menentukan 

nilai suatu perubahan dalam system informasi untuk pengambil 

keputusan individu harus melihat nilai ekonomis atau cost benefit nya. 

Dalam kerangka ini diyakini bahwa individu perlu menghitung 

kegunaan yang diharapkannya dari suatu sistem informasi khusus. 

Yang menjadi perhatian adalah informasi sebagai komoditi ekonomi, 

dan untuk memperoleh sejumlah informasi tersangkut masalah pilihan 

ekonomis. Artinya dalam memilih suatu informasi harus menggunakan 

kriteria cost benefit dalam struktur decision theory dan economic 

theory. 

Teori yang dipakai: the economic theory of choice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaksi Pasar Modal Indonesia..., Antonio Vivaldi, Ak.-Ibs, 2009



 
 

 

42 

2.7 Studi Peristiwa 

    Menurut Jogiyanto (2007), “studi peristiwa merupakan studi yang 

mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya 

dipublikasikan sebagai suatu pengunguman”. 

   Dari definisi diatas, event study dapat digunakan untuk menguji 

kandungan informasi (information content) dari suatu pengumuman dan dapat 

juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Pengujian 

kandungan informasi dan pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat 

merupakan dua pengujian yang berbeda. Mengenai pengujian-pengujian tersebut, 

Jogiyanto (2007) menjabarkan sebagai berikut: 

Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi 

dari suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi 

(information content), maka diharapkan pasar akan bereaksi pada 

waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar 

ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas 

bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return 

sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal 

return. Jika digunakan abnormal return, maka dapat dikatakan bahwa 

suatu pengumuman yang mempunyai informasi akan memberikan 

abnormal return kepada pasar. Sebaliknya yang tidak mengandung 

informasi tidak memberikan abnormal return kepada pasar seperti 

tampak pada gambar 2.2 berikut: 
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Gambar 2.2 

Kandungan Informasi Suatu Pengumuman 

 

Peristiwa   Reaksi Pasar Terhadap        Hasil  

     Kandungan Informasi      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan 

Pengujian kandungan informasi hanya menguji reaksi dari pasar, tetapi 

tidak menguji seberapa cepat pasar itu bereaksi. Jika pengujian 

melibatkan kecepatan reaksi dari pasar untuk menyerap informasi 

yang diumumkan, maka pengujian ini merupakan pengujian efisiensi 

pasar secara informasi (informationally efficient market) bentuk 

setengah kuat. Pasar dikatakan efisien bentuk setengah kuat jika 

investor bereaksi dengan cepat (quickly) untuk menyerap abnormal 

return untuk menuju ke harga keseimbangan yang baru. Jika investor 
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menyerap abnormal return dengan lambat, maka pasar dikatakan tidak 

efisien bentuk setengah kuat. 

Pengujian efisiensi pasar secara informasi bentuk setengah kuat 

seharusnya dilakukan setelah pengujian kandungan informasi dan 

urutannya dapat dilihat dalam gambar 2.3 berikut: 

Gambar 2.3 

Efisiensi Pasar Secara Informasi 

Peristiwa Reaksi Pasar Terhadap  Kecepatan Reaksi    Efisiensi Pasar 

  Kandungan Informasi     Secara Informasi 

 

     

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan 

Efisiensi pasar bentuk setengah kuat yang hanya ditinjau dari 

informasi yang dipublikasikan ini disebut dengan efisiensi pasar secara 

informasi (informationally efficient market). Pengujian untuk 

efisiensipasar secara informasi ini tidak memperhatikan kecanggihan 

dari pelaku pasar dalam menginterpretasikan dan menganalisis 
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informasi lebih lanjut. Hal ini dikarenakan pelaku pasar yang canggih 

akan menganalisis lebih dalam informasi yang diterima supaya mereka 

dapat mengambil keputusan yang tepat sehingga tidak dibodohi oleh 

pasar. Efisiensi pasar seperti ini disebut dengan efisiensi pasar 

keputusan (decisionally efficient market) yang dapat dilihat di gambar 

2.4 berikut: 

Gambar 2.4 

Efisiensi Pasar Secara Informasi Dan Secara Keputusan 

Pengujian Kandungan            Pengujian Efisiensi               Pengujian Efisiensi 

          Informasi                            Secara Informasi                     Pasar Secara Keputusan 

Peristiwa            Reaksi Pasar                      Kecepatan  Nilai        Ketepatan     Efisiensi Pasar 

                                  Reaksi            Ekonomis        Reaksi    Secara Keputusan

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan 
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Gambar 2.4 menunjukkan bahwa efisiensi pasar secara keputusan 

lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan efisiensi pasar secara 

informasi. Ini berarti bahwa pasar yang efisien bentuk setengah kuat 

secara informasi belum tentu efisien secara keputusan. Sebaliknya 

pasar yang efisien secara keputusan juga merupakan pasar yang efisien 

secara informasi. Gambar 2.4 menunjukkan untuk pengujian efisiensi 

pasar secara keputusan akan melibatkan empat buah faktor, yaitu 

abnormal return, kecepatan reaksi, nilai ekonomis, dan keteapatan 

reaksi. Untuk menguji kandungan informasi suatu pengunguman 

hanya melibatkan sebuah faktor saja yaitu faktor abnormal return. 

Untuk pengujian efisiensi pasar secara informasi hanya melibatkan 

dua faktor saja, yaitu abnormal return dan kecepatan reaksi. 

 

2.7.1 Prosedur Event Study 

Menurut Mackinlay (1997) yang dikutip oleh Muhammad Hasanudin 

dan Sutapa (2004), ada beberapa langkah dalam melakukan prosedur event study: 

1. Langkah awal dalam studi peristiwa adalah mendefinisikan peristiwa yang 

menjadi perhatian dan menentukan event window. Event window merupakan 

periode selama harga surat berharga perusahaan-perusahaan yang terkait 

dengan peristiwa akan diperiksa. 
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2. Sesudah dilakukan identifikasi peristiwa, kemudian menentukan kriteria 

seleksi perusahaan dalam studi ini. Kriteria ini terkait dengan permasalahan 

penelitian yang dibentuk sebelumnya.  

3. Langkah terakhir adalah melakukan penilaian efek dari peristiwa dengan 

melakukan pengukuran dan analisis abnormal return dan cumulative 

abnormal return. 

2.8 Periode Pengamatan  

Periode pengamatan disebut juga periode jendela (window period). 

jangka waktu pengamatan terbagi ke dalam dua periode pengamatan, yaitu: 

periode estimasi dan event window. Periode estimasi dimanfaatkan untuk 

menghitung imbal hasil saham dari sampel dalam keadaan normal. Yang 

dimaksud dengan keadaan normal adalah tidak terjadi suatu peristiwa tertentu 

yang berpengaruh terhadap sampel saham pada periode estimasi. Periode estimasi 

ini diambil berdekatan dengan event window, dengan asumsi bahwa nilai 

ekspektasi dari investor tidak akan terlalu jauh berbeda antara periode estimasi 

dan periode event window. Event Window dimanfaatkan untuk menghitung 

abnormal return dari sampel pada saat peristiwa berlangsung. Periode ini 

merupakan periode di dekat peristiwa tersebut terjadi. Periode pengamatan (event 

window) dalam penelitian ini diambil selama 15 hari disekitar tanggal 

pengumuman, yaitu 7 hari sebelum tanggal pengumuman bangkrutnya Lehman 
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Brothers (pre event window), 1 hari saat pengunguman bangkrutnya Lehman 

Brothers (event date), dan 7 hari setelah tanggal pengunguman bangkrutnya 

Lehman Brothers (post event period). Pengambilan periode ini dilakukan untuk 

menghindari confounding effect dari adanya peristiwa lain, pengunguman dividen, 

merger, dan lain-lain, karena pengambilan periode yang terlalu panjang ataupun 

terlalu pendek akan menyebabkan pengaruh yang bias. 

Gambar 2.5 Periode Pengamatan 

 Estimation period  Event period 

 

  t-67           t-7           t0           t+7 

  Sumber: Olahan 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan periode estimasi selama 60 

hari, dalam teorinya tidak ada patokan untuk lamanya periode estimasi (t) yang 

akan digunakan. Karena keterbatasan sampel, beberapa penelitian menggunakan 

periode estimasi kurang dari 100 hari. Menurut Jogiyanto (2007): Minimum 

lamanya periode estimasi juga tergantung dari minimum jumlah observasi yang 

harus digunakan di dalam regresi untuk membentuk model estimasinya. Tetapi 

perlu diingat bahwa semakin sedikit jumlah observasi yang digunakan, semakin 

buruk kualitas dari model yang dibentuk dan sebaliknya semakin banyak jumlah 

observasinya, semakin baik kualitas dari model ekspektasinya. 

Reaksi Pasar Modal Indonesia..., Antonio Vivaldi, Ak.-Ibs, 2009



 
 

 

49 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

2.9.1 Penelitian Event Study (Menguji Reaksi Pasar) Dengan Ukuran 

Abnormal Return 

  Beberapa penelitian dengan menggunakan event study yang digunakan 

untuk mengamati efisiensi pasar modal di PT. Bursa Efek Jakarta, antara lain 

dilakukan oleh Anwar (2004) mengenai Studi Peristiwa Reaksi Pasar Terhadap 

Pemilihan umum Tanggal 5 April 2004 Pada Bursa Efek Jakarta. Hasil yang 

diperoleh adalah adanya positive average abnormal return yang signifikan pada 

saat dan disekitar pemilihan umum, adanya negative average abnormal return 

pada saat sebelum dan sesudah pemilihan umum, adanya perbedaan rata-rata 

aktivitas volume perdagangan yang signifikan pada saat dan disekitar pemilihan 

umum, dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata aktivitas 

volume perdagangan sebelum dan sesudah pemilihan umum. 

  Ghoniyah, Mutamimah, dan Widayati (2006) meneliti Pengaruh 

Pengumuman Penerbitan Obligasi Syariah Terhadap Pasar Modal Indonesia. Dari 

penelitian ini didapatkan bahwa Tidak terdapat perbedaan signifikan pada 

Abnormal Return dan volume perdagangan (TVA) pada saat sebelum dan sesudah 

pengunguman terhadap 9 sampel perusahaan terpilih, sehingga dapat disimpulkan 

pengunguman penerbitan obligasi syariah tidak memiliki kandungan informasi 

yang berarti bagi investor. 
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  Susilo, Djiwanto, Jaryono (2001) dalam penelitiannya menguji 

Dampak Publikasi Laporan Keuangan Terhadap Perilaku Return Saham Di Bursa 

Efek Jakarta. Penelitian ini menyimpulkan tidak ada perbedaan abnormal return 

sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan. Hal ini mungkin disebabkan 

pada hari publikasi ada suatu peristiwa lain yang lebih berpengaruh terhadap 

perilaku return saham, sehingga pelaku saham kurang merespon publikasi laporan 

keuangan. 

 

2.9.2 Penelitian Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Kebangkrutan  

Beberapa penelitian yang mengamati reaksi pasar atau reaksi harga 

saham atas peristiwa pengumuman kebangkrutan satu atau sejumlah perusahaan, 

antara lain dilakukan oleh Cheng dan Mcdonald (1996) dengan judul Industry 

Structure and Ripple Effect (Stock Market Reaction) of Bankruptcy 

Announcements. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pengumuman 

kebangkrutan sejumlah perusahaan yang tergolong dalam dua jenis struktur 

industri ( penerbangan dan perkereta-apian) terhadap perusahaan-perusahaan yang 

memiliki jenis industri yang sama. Penelitian dilakukan dengan cara melihat 

reaksi harga saham perusahaan-perusahaan tersebut. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah event study dengan ukuran melihat abnormal return, 

market model. Dalam penelitian ini peristiwa pengumuman kebangkrutan 

diklasifikasikan sebagai 7 pengumuman kebangkrutan di industri penerbangan 

dan 5 pengumuman kebangkrutan di industri perkereta-apian. Peristiwa 
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kebangkrutan tersebut di ambil dari periode 2 Juli 1962 hingga 31 desember 

1991. Pengujian dilakukan terhadap 65 sampel industri penerbangan dan 73 

sampel industri perkereta-apian yang terdapat di New York Stock Exchange dan 

America Sock Exchange. Periode pengamatan ialah selama 221 sebelum event 

dan 20 sesudah event. Hasil penelitian ini ialah Pasar bereaksi atas pengumuman 

kebangkrutan. Untuk industri penerbangan terdapat abnormal return positif 

signifikan, sedangkan untuk industri perkereta-apian terdapat abnormal return 

negatif signifikan. 

Coelho dan Taffler (2007) dalam Anomalous Market Reaction to 

Bankruptcy Filings, penelitian ini menguji reaksi pasar terhadap pengumuman 

kebangkrutan selama periode 10 Januari 1979 hingga 10 Desember 2005. Sampel 

perusahaan ialah sebanyak 351 perusahaan, 60% dari NASDAQ, 31% dari 

NYSE, 9% dari AMEX. Metode yang digunakan ialah event study, dan salah 

satunya menggunakan ukuran abnormal return (market model). Periode 

pengamatan ialah selama 12 bulan untuk setiap pengumuman kebangkrutan. Hasil 

penelitian ini ialah pasar bereaksi atas pengumuman, dan memperlakukan 

informasi peristiwa pengumuman kebangkrutan sebagai bad news. Pada periode 

sesudah pengumuman (post announcements) terdapat abnormal return negatif 

yang signifikan. 

Eun dan Jang (2000) dalam Investor Recognition of Bankruptcy Costs: 

Evidence from the 1987 Market Crash, penelitian ini menguji reaksi pasar 

terhadap risiko pengumuman kebangkrutan pada periode jatuhnya pasar di tahun 
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1987. Peneliti menggunakan tingkat rating obligasi sebagai salah satu indikator 

dalam menilai tingkat risiko kebangkrutan. Sampel sebanyak 328 perusahaan 

yang menerbitkan obligasi, diambil dari Dow-Jones Industrial Average, dan 

masing-masing sampel dikategorikan sesuai dengan masing-masing tingkat rating 

obligasinya. Semakin rendah tingkat rating obligasi maka semakin tinggi tingkat 

risiko kebangkrutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah event 

study dengan ukuran melihat abnormal return dan cumulative abnormal return 

(market model). Periode pengamatan ialah selama 250 hari dan untuk pengamatan 

selama periode event ialah 20 hari sebelum event, saat event, dan 20 hari sesudah 

event. Hasil penelitian ini ialah pasar bereaksi atas pengumuman, saham 

perusahaan yang memiliki tingkat rating obligasi rendah (risiko kebangkrutan 

tinggi) cenderung memiliki abnormal return negatif yang signifikan. Peneliti 

menyimpulkan semakin rendah tingkat rating obligasi (risiko kebangkrutan 

tinggi) maka abnormal return cenderung negatif signifikan. Pasar 

memperlakukan informasi sebagai bad news.  

Dari penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengumuman kebangkrutan satu atau sejumlah perusahaan memiliki kandungan 

informasi yang signifikan dan mempengaruhi pergerakan harga saham, dan pasar 

cenderung memperlakukan informasi tersebut sebagai bad news. 
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2.10 Kerangka Pemikiran 

  Terjadinya krisis keuangan global yang melanda dunia belakangan ini 

mengkhawatirkan semua pelaku ekonomi di dunia. Bukan hanya krisis tersebut 

diperkirakan akan menjadi krisis keuangan terbesar sepanjang sejarah 

perekonomian moderen tetapi juga sebagai pertanyaan mendasar bahwa apakah 

sistem perekonomian kapitalis yang menjadi pijakan dunia saat ini merupakan 

sistem perekonomian yang final. Dewasa ini sistem ekonomi syariah kian 

berkembang, banyak ahli-ahli ekonomi dunia berpendapat bahwa sistem ekonomi 

syariah merupakan alternatif baru dalam mengisi kekurangan-kekurangan yang 

ada pada sistem kapitalis. Contohnya seperti fenomena Bubble Economy.  

Krisis keuangan global memiliki dampak yang signifikan terhadap 

dunia perekonomian terutama pada pasar modal dunia, tidak terkecuali pasar 

modal Indonesia. Hal ini disebabkan pasar modal merupakan suatu instrumen 

ekonomi yang mudah terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa ekonomi. Oleh karena 

itu yang menjadi dasar pemikiran penelitian pada skripsi ini ialah bahwa apakah 

ada hubungan antara peristiwa krisis keuangan global yang ditandai dengan 

pengunguman bangkrutnya bank Lehman Brother terhadap pergerakan harga 

saham yang dianalisis dengan ukuran abnormal return dan cumulative abnormal 

return di pasar modal Indonesia berbasis syariah. 

Adanya metode analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah 

dengan menggunakan event studies yaitu dengan menganalisa suatu event dan 

melihat pengaruhnya terhadap suatu ukuran. Dalam penelitian ini ukuran yang 
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diteliti adalah harga saham perusahaan-perusahaan yang termasuk di dalam 

Jakarta Islamic Index, yang di ukur dengan melihat abnormal return dan 

cumulative abnormal return sahamnya. Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan jendela pengamatan sebelum munculnya pengunguman 

bangkrutnya Lehman Brothers, pada saat pengumuman, dan sesudah munculnya 

pengumuman tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di lihat apakah peristiwa krisis 

keuangan global yang ditandai dengan munculnya pengumuman kebangkrutan 

Lehman Brothers akan berpengaruh terhadap abnormal return dan cumulative 

abnormal return saham-saham perusahaan yang termasuk di dalam pasar modal 

Indonesia berbasis syariah, Jakarta Islamic Index. 

Skema Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.6 
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2.11 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat diajukan 

hipotesis sebagai berikut : 

Ha(1):  Pasar modal Indonesia berbasis syariah (Jakarta Islamic Index) 

bereaksi atas informasi pengumuman kebangkrutan Lehman Brothers 

 Atau, 

Ho(1): AAR = 0 

Ha(1): AAR < 0 

Untuk memperdalam analisa bahwa apakah informasi peristiwa 

pengumuman kebangkrutan Lehman Brothers memiliki kandungan informasi 

yang signifikan bagi salah satu instrumen pasar modal Indonesia berbasis syariah 

(Jakarta Islamic Index) dapat dilakukan dengan melihat dan membandingkan 

nilai cumulative abnormal return pada peristiwa hari pengumuman dan di luar 

hari pengumuman. Oleh karena itu maka dibentuk hipotesis:  

Ha(2): Terdapat perbedaan yang signifikan antara cumulative average 

abnormal return pada peristiwa hari pengumuman dan cumulative 

average abnormal return di luar hari pengumuman. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pemilihan Obyek Penelitian 

  Berdasarkan judul dari penelitian ini mengenai analisa reaksi pasar 

modal Indonesia berbasis syariah terhadap pengumuman bangkrutnya bank 

Lehman Brothers, maka penelitian ini akan dilakukan pada salah satu komponen 

pasar modal Indonesia berbasis syariah yaitu Jakarta Islamic Index. Tipe 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kasus yakni peneliti 

menganalisis perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

sesuai dengan hipotesis yang dikembangkan di bab sebelumnya. Data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif. Dengan adanya data 

tersebut diharapkan dapat mendukung proses penelitian yang dikembangkan. 

 

3.2 Data Yang Akan Dihimpun 

  Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data 

harga saham perusahaan-perusahaan pada saat closing price yang tergabung di 

dalam Jakarta Islamic Index, indeks JII (Jakarta Islamic Index) harian dari 

tanggal 4 September 2008 sampai dengan 24 September 2008 untuk kategori 

event period, dan harga saham perusahaan-perusahaan pada saat closing price 

yang tergabung di dalam Jakarta Islamic Index, indeks JII (Jakarta Islamic Index) 
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harian dari tanggal 9 Juni 2008 sampai dengan 3 September 2008 untuk kategori 

estimation period.  Hal ini untuk memenuhi batas window period penelitian, yaitu 

7 hari sebelum pengumuman kebangkrutan Lehman Brothers, saat pengumuman 

yakni 15 September 2008, dan 7 hari sesudah pengumuman kebangkrutan 

Lehman Brothers. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan 

data sekunder yang berasal dari data statistik dan historical yang disediakan oleh 

bursa efek Indonesia. 

 

3.3 Metode Penarikan Sampel 

   Perusahaan yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar didalam Jakarta Islamic Index. Penulis 

memilih Jakarta Islamic Index sebagai acuan gambaran pasar modal Indonesia 

berbasis syariah. Jakarta Islamic Index dimaksudkan untuk digunakan sebagai 

tolok ukur (benchmark) untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham 

dengan basis syariah. 

  Daftar saham yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index 

(JII) untuk periode Juli 2008 - Desember 2008 sesuai Pengumuman BEI No. 

Peng-133/BEI.PSH/U/06-2007 tanggal 5 Juni 2008. Jakarta Islamic Index adalah 

daftar saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek 

Indonesia yang dalam operasionalnya dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip 

Islam atau sesuai Syariah. Ada 30 perusahaan Tbk yang masuk dalam Jakarta 

Islamic Index: 
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Tabel 3.1 Daftar Saham Jakarta Islamic Index 

 

       Sumber: Olahan 
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3.4 Tehnik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah: 

1. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

telah tejadi dan tersedia. Data-data tersebut diperoleh dari Bursa Efek 

Indonesia, berupa harga saham pada saat closing price, dan indeks JII (Jakarta 

Islamic Index) harian. 

2. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data melalui 

buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, penulis juga banyak 

mengutip dan memanfaatkan fungsi teori sebagai pengantar konsep 

pemahaman terhadap masalah yang menjadi objek penelitian. Riset 

kepustakaan ini penulis lakukan di perpustakaan Universitas Indonesia, 

perpustakaan Universitas Trisakti, perpustakaan STIE Indonesia Banking 

School. 

 

3.5 Tehnik Pengolahan Data 

Untuk pengolahan data yang telah terkumpul tersebut akan 

menggunakan program SPSS versi 15. Penggunaan software ini untuk membantu 

perhitungan metode statistik yang melibatkan berbagai variabel sehingga data-

data yang tersedia menjadi informasi yang berarti. 

Proses pengolahan data pada penelitian ini mengikuti proses sebagai 

berikut: 
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1. Mengumpulkan data harga saham pada saat closing price, dan indeks JII 

(Jakarta Islamic Index) harian dari tanggal 9 Juni 2008 sampai dengan 24 

September 2008. 

2. Melakukan perhitungan actual return, market return, expected return (market 

model), abnormal return, average abnormal return, uji normalitas, one 

sample t-Test, dan paired sample t-Test sesuai dengan hipotesis yang 

dikembangkan. 

 

3.6 Tehnik Pengujian Hipotesis 

Proses pengujian hipotesis pada penelitian ini mengikuti proses 

sebagai berikut: 

Hipotesis I 

1. Actual Return 

 

1
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 Rit =  return individual saham i pada periode t 

 Pt =  closing price pada periode t 

 Pt-1 =  closing price pada periode t-1 
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2. Market Return 

 

1

1

−

−−
=

t
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IHSGIHSG
R  

mtR  = expected return untuk saham i pada hari ke t 

tIHSG  = indeks harga saham gabungan pada hari ke t 

1−tIHSG = indeks harga saham gabungan pada hari sebelumnya 

Dalam kasus penelitian ini, agar mendukung permasalahan penelitian yang 

diteliti maka untuk menghitung market return menggunakan data Jakarta 

Islamic Index harian. 

3. Expected Return (Market Model) 

 

mtiiit RRE .)( βα +=  

E(Rit) = Expected return untuk saham i pada periode t 

Rmt = market return pada periode t 

Koefisian α  dan β  diperoleh dari perhitungan persamaan regresi runtut 

waktu antara return saham (Rit) dengan return pasar (Rm). 

4. Abnormal Return 

 

)( ititit RERAR −=  

ARit = abnormal return saham i pada periode t 

Rit = actual return saham i pada periode t 
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E(Rit) = expected return saham i pada periode t 

5. Average Abnormal Return 

 

n

AR
AR

it

n

i
it

1=
Σ

=  

itAR  = average abnormal return saham i pada periode t 

ARit = abnormal return saham i pada periode t 

n = jumlah sample 

 

6. Cumulative Average Abnormal Return 

 

 ∑= itARCAAR  

CAAR  = cumulative average abnormal return 

∑ itAR = total average abnormal return saham i pada periode t 

7. Uji Normalitas 

Pengujian menggunakan tingkat signifikansi a = 5% 

(signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang lazim digunakan dalam 

penelitian). 

8. Uji One Sample t-Test 

P value < alpha (5%) = signifikan 
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(signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang lazim digunakan dalam 

penelitian). 

 

Hipotesis II 

1. Cumulative Average Abnormal Return 

 

 ∑= itARCAAR  

CAAR  = cumulative average abnormal return 

∑ itAR = total average abnormal return saham i pada periode t 

Menghitung cumulative average abnormal return pada peristiwa hari 

pengumuman dan di hari luar pengumuman, dengan ketentuan: 

Hari pengumuman  = D event, dan D plus 1 

Hari luar pengumuman  = D min 7, D min 6, D min 5, D min 4, D min 3, 

D min 2, D min 1, D plus 2, D plus 3, D plus 4, D plus 5, D plus 6, D plus 7. 

2.   Uji Paired Sample t-Test 

P value < alpha (5%) = signifikan 

(signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang lazim digunakan dalam 

penelitian). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Jakarta Islamic Index atau biasa di sebut JII adalah salah satu indeks 

saham yang ada di Indonesia yang menghitung index harga rata-rata saham untuk 

jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Pembentukan JII tidak lepas 

dari kerja sama antara Pasar Modal Indonesia (dalam hal ini PT Bursa Efek 

Jakarta) dengan PT Danareksa Invesment Management (PT DIM). JII telah 

dikembangkan sejak tanggal 3 Juli 2000. Pembentukan instrumen syariah ini 

untuk mendukung pembentukan Pasar Modal Syariah yang kemudian diluncurkan 

di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2003. Mekanisme Pasar Modal Syariah meniru 

pola serupa di Malaysia yang digabungkan dengan bursa konvensional seperti 

Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Setiap periodenya, saham yang 

masuk JII berjumlah 30 (tiga puluh) saham yang memenuhi kriteria syariah. JII 

menggunakan hari dasar tanggal 1 Januari 1995 dengan nilai dasar 100. 

Tujuan pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan 

investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan 

manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan 

investasi di bursa efek. JII juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi 

dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. JII menjadi jawaban atas 
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keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai syariah. Dengan kata lain, JII 

menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah 

tanpa takut tercampur dengan dana ribawi. Selain itu, JII menjadi tolak ukur 

kinerja (benchmark) dalam memilih portofolio saham yang halal. 

   Penentuan kriteria dalam pemilihan saham dalam JII melibatkan 

Dewan Pengawas Syariah PT DIM. Saham-saham yang akan masuk ke JII harus 

melalui filter syariah terlebih dahulu. Berdasarkan arahan Dewan Pengawas 

Syariah PT DIM, ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar saham-saham tersebut 

dapat masuk ke JII: 

1. Emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi 

atau perdagangan yang dilarang 

2. Bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, 

termasuk perbankan dan asuransi konvensional 

3. Usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan, dan 

memperdagangkan makanan/minuman yang haram 

4. Tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan, dan menyediakan 

barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat 

Selain filter syariah, saham yang yang masuk ke dalam JII harus 

melalui beberapa proses penyaringan (filter) terhadap saham yang listing, yaitu: 
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• Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan, kecuali termasuk 

dalam 10 kapitalisasi besar. 

• Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun 

berakhir yang memiliki rasio Kewajiban terhadap Aktiva maksimal sebesar 

90%. 

• Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata 

kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama 1 (satu) tahun 

terakhir. 

• Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai 

perdagangan reguler selama 1 (satu) tahun terakhir. 

Pengkajian ulang akan dilakukan 6 (enam) bulan sekali dengan 

penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. 

Sedangkan perubahan pada jenis usaha utama emiten akan dimonitor secara terus 

menerus berdasarkan data publik yang tersedia. Perusahaan yang mengubah lini 

bisnisnya menjadi tidak konsisten dengan prinsip syariah akan dikeluarkan dari 

indeks. Sedangkan saham emiten yang dikeluarkan akan diganti oleh saham 

emiten lain. Semua prosedur tersebut bertujuan untuk mengeliminasi saham 

spekulatif yang cukup likuid. Sebagian saham-saham spekulatif memiliki tingkat 

likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler yang tinggi dan tingkat kapitalisasi 

pasar yang rendah. 
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Perhitungan JII dilakukan oleh BEJ dengan menggunakan metode 

perhitungan indeks yang telah ditetapkan yaitu dengan bobot kapitalisasi pasar 

(market cap weighted). Perhitungan indeks ini juga mencakup penyesuaian - 

penyesuaian (adjustments) akibat berubahnya data emiten yang disebabkan 

adanya corporate action. 

Saham-saham Jakarta Islamic Index disusun bersumber pada Daftar 

Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK. Penyaringan didasarkan 

pada ketentuan penyaringan yang telah dijelaskan diatas. Saham perusahaan 

berkategori syariah yang termasuk di dalam DES untuk tahun 2008 ialah 

sebanyak 188 saham perusahaan.  

Grafik 4.1 berikut merupakan ringkasan data harian dari harga 

penutupan Jakarta Islamic Index selama tahun 2008, dimana pengumuman 

kebangkrutan Lehman brothers, sejumlah bank investasi lain, dan beberapa 

perusahaan mengalami kebangkrutan di tahun tersebut. Dan secara kasar kita 

dapat melihat bahwa pergerakan dari Jakarta Islamic Index (JII) menunjukkan 

trend yang menurun. 
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Grafik 4.1 Harga Penutupan Harian JII Tahun 2008 

 

               Sumber: Olahan 

Penelitian ini merupakan suatu event  study, dimana event yang diteliti 

adalah pengumuman bangkrutnya bank investasi Lehman Brothers. Pengamatan 

dilakukan dengan variabel AR saham dan CAR  saham dengan pengamatan 

jendela selama 7 hari sebelum event, saat event, dan 7 hari sesudah event.  

Berdasarkan permasalahan penelitian, penelitian dilakukan pada 30 

sampel perusahaan yang tergabung di dalam Jakarta Islamic Index untuk periode 

Juli 2008 - Desember 2008 sesuai Pengumuman BEI No. Peng-

133/BEI.PSH/U/06-2007 tanggal 5 Juni 2008. Setelah dilakukan uji normalitas 

data untuk variabel AR dan CAR, didapatkan bahwa variabel AR dan CAR telah 

terdistribusi secara normal.  

Daftar harga saham penutupan harian ke 30 perusahaan yang termasuk 

di dalam Jakarta Islamic Index dari tanggal 9 Juni 2008 hingga 24 September 

2008 untuk memenuhi kriteria event period (4 September 2008 – 24 September 

2008) dan estimation period (9 Juni 2008 – 3 September 2008) dapat dilihat di 
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lampiran, harga penutupan harian saham-saham ini digunakan untuk keperluan 

pengujian hipotesa satu dan dua yaitu untuk menghitung actual return, abnormal 

return, average abnormal return, cumulative abnormal return. 

   

 

4.2 Analisis Atau Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Hasil Pengujian Hipotesa Pertama 

  Hipotesa 1 menduga bahwa pasar modal Indonesia berbasis syariah 

(Jakarta Islamic Index) bereaksi atas pengumuman bangkrutnya bank investasi 

Lehman Brothers yang ditandai adanya AR saham yang signifikan di sekitar 

tanggal pengumuman. Pengujian dilakukan dengan uji one sample t-test dengan 

nilai test value sebesar nol. Jika terdapat AR saham yang signifikan, maka 

peristiwa pengumuman bangkrutnya Lehman Brothers memiliki kandungan 

informasi yang relevan untuk keputusan ekonomi (penilaian saham). 

  Sesuai dengan tehnik pengujian hipotesa yang telah dijabarkan di bab 

tiga maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung actual 

return semua perusahaan yang tergabung didalam Jakarta Islamic Index, yaitu 

actual return untuk event period  dan actual return untuk estimation period. 

Penghitungan actual return ialah dengan menggunakan rumus yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu:  
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Rit  =  return individual saham i pada periode t 
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Pt  =  closing price pada periode t 

Pt-1  =  closing price pada periode t-1 

Tabel 4.2 Perusahaan-perusahaan Yang Menghasilkan Actual Return 

Positif dan Negatif Selama Event Period 

Sumber: Olahan 

 

DATE 

Perusahaan Yang Menghasilkan Actual 

Return Positif 
Perusahaan Yang Menghasilkan Actual Return 

Negatif 
TLKM, PTBA, ELTY, ITMG, TRUB, ELSA, SMGR, LPKR, CTRA, 
MNCN, CTRP, WIKA, UNVR 

BUMI, UNSP, INCO, UNTR, AALI, SGRO, LSIP, KIJA, BKSL, INTP, ASRI, 
TOTL 24-Sep-

08 BISI, BMTR   

ANTM, INCO,TINS, AALI, SGRO, LSIP, KLBF, CTRP, BISI 
BUMI, TLKM, PTBA, ELTY, UNSP, ITMG,  TRUB, ELSA, KIJA, SMGR, 
LPKR, CTRA, MNCN, WIKA 23-Sep-

08   WIKA, UNVR, INTP, ASRI, BMTR, TOTL 

ITMG, AALI, LSIP, ELSA, CTRP, UNVR, BISI, TOTL 
BUMI, ANTM, PTBA, ELTY, UNSP, INCO, TINS, UNTR, TRUB, SMGR, 
MNCN, BKSL, ASRI, BMTR 22-Sep-

08     

BUMI, ANTM, TLKM, PTBA, ELTY, UNSP, INCO, TINS, ITMG, 
KLBF, BISI, INTP, UNTR, AALI CTRA, MNCN, UNVR, BKSL 19-Sep-

08 SGRO, LSIP, TRUB, ELSA, KIJA, SMGR, LPKR, WIKA, TOTL   

ANTM, PTBA, UNSP, INCO, TINS, ITMG, UNTR, AALI, SGRO, LSIP, 
ELSA, WIKA, ASRI, BMTR 

BUMI, TRUB, SMGR, LPKR, CTRA, KLBF, UNVR, BISI, BKSL, INTP, 
TOTL 18-Sep-

08     

ANTM, TLKM, PTBA, UNSP, INCO, TINS, UNTR, LSIP, ELSA, KIJA, 
SMGR, LPKR, KLBF, WIKA ITMG,  AALI, SGRO, TRUB, CTRA, MNCN, CTRP 17-Sep-

08 BKSL, ASRI, BMTR, TOTL   

ANTM, TLKM, ELTY, TINS, UNTR, KIJA, CTRA, WIKA, INTP, BMTR 
BUMI, PTBA, UNSP, INCO, ITMG, AALI, SGRO, LSIP, TRUB, ELSA, 
SMGR, LPKR, MNCN, KLBF 16-Sep-

08   UNVR, BISI, BKSL, TOTL 

UNVR 
BUMI, ANTM, TLKM, PTBA, ELTY, UNSP, INCO, TINS, ITMG, UNTR, 
AALI, SGRO, LSIP, TRUB 15-Sep-

08  
ELSA, KIJA, SMGR, CTRA, MNCN, KLBF, CTRP, WIKA, BKSL, INTP, 
ASRI, BMTR, TOTL 

ITMG, SGRO, ELSA, SMGR, TOTL 
BUMI, ANTM, TLKM, PTBA, ELTY, UNSP, INCO, TINS, UNTR, AALI, 
LSIP, TRUB, KIJA, CTRA 12-Sep-

08   MNCN, CTRP, WIKA, UNVR, ASRI, BMTR 

BUMI, ANTM, ELTY, UNSP, ITMG, SGRO, LPKR, CTRA, KLBF, 
WIKA 

TLKM, PTBA, TINS, AALI, LSIP, TRUB, ELSA, KIJA, SMGR, MNCN, 
UNVR, BISI, INTP, TOTL 11-Sep-

08     

  
BUMI, ANTM, TLKM, PTBA, ELTY, UNSP, INCO, TINS, ITMG, UNTR, 
AALI, SGRO, LSIP, ELSA 

10-Sep-

08   
KIJA, SMGR, LPKR, CTRA, MNCN, KLBF, CTRP, WIKA, UNVR, BISI, 
BKSL, INTP, ASRI, TOTL 

BISI 
BUMI, ANTM, TLKM, PTBA, ELTY, UNSP, INCO, TINS, ITMG, UNTR, 
AALI, SGRO, LSIP, TRUB, ELSA 09-Sep-

08   
KIJA, SMGR, CTRA, CTRP, WIKA, UNVR, BKSL, INTP, ASRI, BMTR, 
TOTL 

ANTM, TLKM, PTBA, INCO, ITMG, UNTR, SGRO, KIJA, LPKR, 
MNCN, KLBF, UNVR, BKSL, ASRI  

BUMI, ELTY, UNSP, TINS, LSIP, TRUB, ELSA, SMGR, CTRA, WIKA, 
INTP, TOTL 08-Sep-

08 BMTR   

TLKM, ITMG, SGRO, MNCN, BMTR 
BUMI, ANTM, PTBA, ELTY, UNSP, INCO, TINS, UNTR, AALI, LSIP, 
TRUB, KIJA, SMGR, LPKR 05-Sep-

08   CTRA, KLBF, CTRP, WIKA, BISI, BKSL, INTP, ASRI, TOTL 

TINS, AALI, MNCN, BISI, INTP, BMTR  
BUMI, ANTM, TLKM, PTBA, ELTY, INCO, ITMG, UNTR, SGRO, LSIP, 
TRUB, ELSA, KIJA, SMGR 04-Sep-

08   CTRA, CTRP, WIKA, UNVR 
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Tabel diatas merupakan tabel yang berisikan daftar perusahaan-

perusahaan yang menghasilkan actual return positif dan negatif selama event 

period di Jakarta Islamic Index, tujuh hari sebelum pengumuman, event, dan 

tujuh hari sesudah pengumuman. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa umumnya 

sepanjang periode pengamatan perusahaan-perusahaan yang tergabung didalam 

Jakarta Islamic Index cenderung menghasilkan actual return negatif. Dari 

pengamatan ini bisa dibentuk kesimpulan awal, yaitu peristiwa pengumuman 

kebangkrutan Lehman Brothers memiliki kandungan informasi yang signifikan 

dalam mempengaruhi harga saham perusahaan-perusahaan yang tergabung 

didalam Jakarta Islamic Index. 

Pada D min 4 hanya ada satu perusahaan yang menghasilkan actual 

return positif dan pada D min 3 atau pada tanggal 10 September 2008 dapat 

dilihat bahwa tidak ada perusahaan yang menghasilkan actual return positif, ini 

disebabkan oleh adanya sentimen negatif yang berkaitan dengan peristiwa 

pengumuman kebangkrutan Lehman Brothers, yakni Bank Investasi Lehman 

Brothers membukukan angka kerugian sebesar USD 3,9 miliar dalam tiga bulan 

hingga Agustus. Sedangkan pada saat event pengumuman yaitu pada tanggal 15 

September 2008 umumnya perusahaan perusahaan yang tergabung di dalam 

Jakarta Islamic Index cenderung menghasilkan actual return negatif. Untuk 

periode sesudah pengumuman perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam 

Jakarta Islamic Index masih cenderung menghasilkan actual return yang negatif, 

walaupun pada periode tersebut perusahaan-perusahaan yang menghasilkan 
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actual return positif juga cenderung mulai meningkat dibandingkan dengan 

periode sebelum peristiwa pengumuman. Hal ini memperkuat kesimpulan awal 

bahwa peristiwa pengumuman kebangkrutan Lehman Brothers memiliki 

kandungan informasi yang signifikan dalam mempengaruhi harga saham 

perusahaan-perusahaan yang tergabung didalam Jakarta Islamic Index. 

  Perhitungan actual return untuk estimation period digunakan untuk 

keperluan regresi dalam penentuan nilai alpha dan beta yang berguna dalam 

menentukan nlai expected return. Data actual return untuk estimation period 

tersedia di lampiran.  

Sesuai dengan tehnik pengujian hipotesa di bab tiga maka langkah 

selanjutnya ialah menghitung market return Jakarta Islamic Index, dengan 

menggunakan rumus yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya: 
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R  

mtR  = expected return untuk saham i pada hari ke t 

tIHSG  = indeks harga saham gabungan pada hari ke t 

1−tIHSG  = indeks harga saham gabungan pada hari sebelumnya 

Dalam kasus penelitian ini, agar mendukung permasalahan penelitian 

yang diteliti maka untuk menghitung market return menggunakan data Jakarta 

Islamic Index harian. Berikut merupakan tabel nilai market return: 
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Tabel 4.3 Nilai Market Return Jakarta Islamic Index  

DATE Rmt JII DATE Rmt JII DATE Rmt JII 

24-Sep-08 0,0034 20-Aug-08 0,0212 14-Jul-08 -0,0141 

23-Sep-08 -0,0002 19-Aug-08 -0,0246 11-Jul-08 -0,0022 

22-Sep-08 -0,0007 15-Aug-08 -0,0258 10-Jul-08 -0,0101 

19-Sep-08 0,0657 14-Aug-08 0,0375 09-Jul-08 -0,0061 

18-Sep-08 0,0201 13-Aug-08 -0,0084 08-Jul-08 -0,0161 

17-Sep-08 0,0205 12-Aug-08 -0,0396 07-Jul-08 -0,0095 

16-Sep-08 -0,0006 11-Aug-08 -0,0378 04-Jul-08 0,0177 

15-Sep-08 -0,0596 8-Aug-08 0,0057 03-Jul-08 -0,0603 

12-Sep-08 -0,0341 7-Aug-08 0,0077 02-Jul-08 -0,0049 

11-Sep-08 -0,0056 6-Aug-08 -0,0060 01-Jul-08 0,0179 

10-Sep-08 -0,0539 5-Aug-08 -0,0384 30-Jun-08 0,0064 

09-Sep-08 -0,0483 4-Aug-08 -0,0088 27-Jun-08 -0,0091 

08-Sep-08 0,0072 1-Aug-08 -0,0308 26-Jun-08 -0,0048 

05-Sep-08 -0,0205 31-Jul-08 0,0191 25-Jun-08 -0,0166 

04-Sep-08 -0,0248 29-Jul-08 -0,0007 24-Jun-08 -0,0015 

03-Sep-08 -0,0282 28-Jul-08 0,0236 23-Jun-08 0,0038 

02-Sep-08 -0,0166 25-Jul-08 -0,0018 20-Jun-08 0,0126 

01-Sep-08 -0,0061 24-Jul-08 0,0085 19-Jun-08 0,0140 

29-Aug-08 0,0067 23-Jul-08 -0,0113 18-Jun-08 -0,0013 

28-Aug-08 0,0073 22-Jul-08 0,0235 17-Jun-08 -0,0081 

27-Aug-08 0,0122 21-Jul-08 0,0380 16-Jun-08 -0,0011 

26-Aug-08 -0,0145 18-Jul-08 -0,0378 13-Jun-08 -0,0105 

25-Aug-08 0,0047 17-Jul-08 -0,0415 12-Jun-08 0,0256 

22-Aug-08 0,0302 16-Jul-08 -0,0155 11-Jun-08 -0,0108 

21-Aug-08 0,0213 15-Jul-08 -0,0145 10-Jun-08 -0,0160 

 

Sumber: Olahan 

  Setelah didapatkan nilai market  return maka langkah selanjutnya 

ialah menghitung nilai expected return, dikarenakan penelitian ini menggunakan 

market model maka diharuskan mencari koefisien alpha dan beta terlebih dahulu 

dengan cara meregresikan actual return dan market return periode estimasi. 
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Setelah itu dimasukkan ke rumus expected return yang telah dijelaskan di bab 

sebelumnya: 

mtiiit RRE .)( βα +=  

E(Rit) = Expected return untuk saham i pada periode t 

Rmt  = market return pada periode t 

  Tabel di bawah ini merupakan nilai alpha dan beta yang didapatkan 

dari hasil meregresikan actual return dan market return periode estimasi: 

Tabel. 4.4 Nilai Alpha dan Beta 

Hasil Regresi Hasil Regresi 
SAMPEL α β SAMPEL α β 

BUMI  -0,001 1,864 KIJA 0,000 0,445 

ANTM -0,005 1,112 SMGR 0,002 0,555 

TLKM 0,003 0,638 LPKR 0,001 0,234 

PTBA 0,004 1,606 CTRA 0,003 0,253 

ELTY 0,002 0,802 MNCN -0,008 0,196 

UNSP -0,003 1,426 KLBF -0,002 0,169 

INCO -0,003 1,446 CTRP 0,000 0,272 

TINS -0,001 1,427 WIKA 0,000 0,605 

ITMG 0,001 1,200 UNVR 0,003 0,146 

UNTR 0,000 0,789 BISI -0,004 0,726 

AALI 0,000 1,463 BKSL -0,004 0,019 

SGRO -0,003 1,343 INTP 0,003 0,199 

LSIP -0,004 1,239 ASRI 0,001 0,489 

TRUB -0,009 0,503 BMTR -0,002 0,247 

ELSA -0,001 0,772 TOTL -0,004 0,640 

Sumber: olahan output SPSS 

 

   Setelah mendapatkan nilai expected return maka nilai abnormal return 

bisa diketahui dengan mudah, yaitu dengan cara menggunakan rumus yang telah 

dijelaskan di bab sebelumnya: 
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)( ititit RERAR −=  

ARit = abnormal return saham i pada periode t 

Rit  = actual return saham i pada periode t 

E(Rit) = expected return saham i pada periode t 

  Tabel dibawah ini merangkum nilai AR pada jendela harian untuk total 

sampel. 

Tabel 4.5 Nilai AAR dan CAAR saham untuk total sampel pada jendela harian 

 

Sumber: olahan output SPSS 

  Berdasarkan tabel 4.2, terlihat bahwa pada D min 6, D min 4, D min 3, 

dan D saat event terdapat nilai AAR saham yang signifikan. Hal ini menandakan 

bahwa pasar secara keseluruhan bereaksi atas pengumuman bangkrutnya Lehman 

Brothers. Adanya nilai AAR saham yang signifikan pada jendela harian, yaitu 

TOTAL SAMPEL 

  AAR CAAR 

Jendela 
Hari AAR 

t 
value Sig. (2-tailed) Ho(1) CAAR 

t 
value sig. (2-tailed) Ho(1) 

Dmin7 0,003457 0,627 0,536 Diterima 0,003457 0,627 0,536 Diterima 

Dmin6 -0,018550 -2,584 0,015 Ditolak -0,015107 -1,526 0,138 Diterima 

Dmin5 -0,002063 -0,399 0,693 Diterima -0,017157 -1,311 0,200 Diterima 

Dmin4 -0,012693 -2,444 0,021 Ditolak -0,029847 -1,922 0,064 Diterima 

Dmin3 -0,027617 -3,793 0,001 Ditolak -0,057463 -3,343 0,002 Ditolak 

Dmin2 -0,001833 -0,252 0,803 Diterima -0,059287 -3,269 0,003 Ditolak 

Dmin1 0,002433 0,367 0,716 Diterima -0,056857 -2,805 0,009 Ditolak 

Devent -0,033943 -2,794 0,009 Ditolak -0,090807 -3,031 0,005 Ditolak 

Dplus1 -0,008453 -0,748 0,460 Diterima -0,099257 -3,319 0,002 Ditolak 

Dplus2 0,017730 1,079 0,289 Diterima -0,081533 -2,462 0,020 Ditolak 

Dplus3 0,013840 1,125 0,270 Diterima -0,067680 -1,870 0,072 Diterima 

Dplus4 0,003587 0,402 0,691 Diterima -0,064107 -1,780 0,086 Diterima 

Dplus5 -0,001993 -0,306 0,762 Diterima -0,066093 -1,800 0,082 Diterima 

Dplus6 0,001280 0,196 0,846 Diterima -0,064810 -1,649 0,110 Diterima 

Dplus7 0,010087 1,349 0,188 Diterima -0,054730 -1,550 0,132 Diterima 
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pada saat sebelum event (D min 6, D min 4, dan D min 3) dan saat event, 

mengindikasikan bahwa para pelaku pasar sudah dapat memprediksi atau 

mengantisipasi perubahan yang dapat terjadi, yang berkaitan dengan Lehman 

Brothers. Prediksi ini dapat dilakukan dengan melihat kondisi ekonomi Lehman 

Brothers dan memanfatkan laporan-laporan informasi yang berkaitan dengan 

Lehman Brothers. Dengan demikian maka Ho(1) dapat ditolak pada jendela 

tersebut. 

  Pada jendela D min 6, D min 4, D min 3, D saat event, terlihat pasar 

secara keseluruhan menerima informasi pengumuman kebangkrutan Lehman 

Brothers sebagai kabar buruk (bad news). Hal ini mengindikasikan bahwa 

informasi pengumuman kebangkrutan Lehman Brothers merupakan sentimen 

negatif bagi para pelaku pasar. Bisa disimpulkan bahwa peristiwa pengumuman 

kebangkrutan Lehman Brothers memiliki kandungan informasi yang signifikan 

dan turut mempengaruhi pergerakan harga saham Jakarta Islamic Index, yang 

notabene merupakan salah satu instrument pasar modal Indonesia berbasis 

syariah. 
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Grafik 4.2 CAAR Saham Untuk Total Sampel  

Grafik 4.1 CARR Saham Untuk Total Sampel
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Sumber: Olahan 

  Berdasarkan grafik 4.2, terlihat bahwa pergerakan CAAR saham 

memiliki tren cenderung menurun untuk periode D min 7 hingga hari D plus 1 

dan tren pergerakan CAAR saham untuk periode D plus 2 hingga D plus 7 

cenderung meningkat namun masih tetap negatif. Trend yang meningkat ini tidak 

lain dikarenakan adanya informasi-informasi yang dianggap good news oleh para 

pelaku pasar, informasi tersebut antara lain ialah The Fed mengumumkan paket 

bantuan senilai USD 85 miliar untuk AIG agar perusahaan asuransi terbesar di AS 

itu tidak bangkrut, The Fed berhasil meyakinkan lima bank sentral lain untuk 

menginvestasikan dana senilai USD 180 miliar di pasar keuangan global, dan 

menteri keuangan AS Paulson mengajukan proposal bailout senilai USD 700 

miliar.   Dari jendela harian kita bisa mengetahui bahwa untuk D min 3 hingga D 

plus 2 pasar masih bereaksi atas pengumuman kebangkrutan Lehman Brothers, 

hal ini ditandai dengan adanya CAAR yang signifikan. Ini menandakan pasar 
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bereaksi lambat dan berkepanjangan1 untuk menyerap informasi (pasar 

membutuhkan waktu paling tidak sampai enam hari untuk menuju ke keadaan 

ekuilibrium yang baru) yang ditunjukkan pada masih adanya abnormal return 

sampai hari ke +2. hal ini menunjukkan pasar belum efisien bentuk setengah kuat 

secara informasi (lihat gambar 2.3 tentang efisiensi pasar secara informasi). Dan 

pasar juga belum efisien bentuk setengah kuat secara keputusan, karena pasar 

belum efisien secara informasi (lihat gambar 2.4 tentang efisiensi pasar secara 

informasi dan secara keputusan).  Dengan melihat grafik 4.2 bisa disimpulkan 

bahwa peristiwa pengumuman kebangkrutan Lehman Brothers memiliki 

kandungan informasi yang signifikan dan mempengaruhi keputusan investor. 

 

4.2.2 Analisis Hasil Pengujian Hipotesa Kedua 

  Hipotesa 2 menduga bahwa cumulative average abnormal return 

saham pada peristiwa pengumuman kebangkrutan Lehman Brothers berbeda 

secara signifikan dengan cumulative average abnormal return di luar 

pengumuman. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Paired Sample T-test 

pada variabel CAAR saham. Pengujian hipotesa ini seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya ialah selain untuk menguji perbedaan nilai cumulative average 

abnormal return di hari pengumuman kebangkrutan Lehman Brothers dan di luar 

                                                
1 Jogiyanto, 2007, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Hal. 449. Jogiyanto dalam studi kasusnya 
menghitung rata-rata return tidak normal, dan menganggap bahwa pasar yang membutuhkan waktu 
paling tidak sampai 5 hari dalam menyerap informasi (menuju ke keadaan ekuilibrium yang baru) 
merupakan pasar yang termasuk kategori pasar bereaksi lambat dan berkepanjangan. 
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hari pengumuman pada Jakarta Islamic Index, juga digunakan untuk 

memperdalam analisa bahwa apakah informasi peristiwa pengumuman 

kebangkrutan Lehman Brother mempengaruhi Jakarta Islamic Index secara 

signifikan.   

  Pengklasifikasian peristiwa pengumuman dan peristiwa di luar 

pengumuman dilakukan dengan membagi peristiwa pengumuman sebagai D 

event, dan D plus 1 dan peristiwa diluar pengumuman sebagai D min 7, D min 6, 

D min 5, D min 4, D min 3, D min 2, D min 1, D plus 2, D plus 3, D plus 4, D 

plus 5, D plus 6, D plus 7. 

  Berikut merupakan hasil olahan output dari uji paired sample t-test 

terhadap CAAR  saham pada saat pengumuman dan di luar pengumuman. 

Tabel 4.6 Paired Sample T-test CAAR event & diluar event 

Paired Samples Test 
 

Pair 1 

  
CAARevent - 
CAARdiluarevent 

Mean -,0464700 

Std. Deviation ,0771907 

Std. Error Mean 
,0140930 

Lower -,0752935 

Paired Differences 

95% Confidence Interval 
of the Difference Upper -,0176465 

t -3,297 

df 29 

Sig. (2-tailed) ,003 

 

Sumber: olahan output SPSS  
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  Berdasarkan gambar diatas didapatkan p-value<0,05. Yaitu 

0.003<0,05, yang menjadikan Ho(2) ditolak atau dengan kata lain ada perbedaan 

yang signifikan antara cumulative average abnormal return saham di hari 

pengumuman dan cumulative average abnormal return saham di luar 

pengumuman. Hal ini juga dapat kita lihat pada grafik 4.1 yang menunjukkan 

bahwa cumulative average abnormal return pada saat pengumuman dan diluar 

pengumuman sangat jauh berbeda. Adanya CAAR yang signifikan pada hari 

pengumuman (event date) kembali membuktikan bahwa pengumuman 

kebangkrutan Lehman Brothers memiliki kandungan informasi. 

  Perbedaan antara cumulative average abnormal return di hari 

pengumuman dan diluar hari pengumuman bisa disebabkan karena: 

1. Kemungkinan para investor sulit untuk memprediksi yang akan terjadi 

di masa yang akan datang oleh perusahaan, sehingga investor 

menggunakan informasi pengumuman kebangkrutan Lehman Brothers 

sebagai salah satu informasi penting dalam melakukan pengambilan 

keputusan berinvestasi. Hal ini mengakibatkan ada perbedaan yang 

signifikan antara cumulative average abnormal return di hari 

pengumuman dan di luar hari pengumuman.  

2. Kemungkinan jenis investor yang bertransaksi adalah investor yang 

memperhatikan informasi-informasi eksternal. 

Hasil analisa diatas tidak berbeda jauh dengan penelitian sebelumnya, 

penelitian ini kembali membuktikan dan memperkuat penelitian Louis T.W. 
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Cheng dan James E. Mcdonald (1996), Luis Coelho dan Richard J. Taffler (2007), 

dan Cheol S. Eun dan H. Jonathan Jang (2000). Yaitu informasi peristiwa 

pengumuman kebangkrutan memiliki kandungan informasi yang signifikan dan 

mempengaruhi pergerakan harga saham serta pasar cenderung menerima 

informasi pengumuman kebangkrutan sebagai bad news. Dalam hal ini 

mempengaruhi salah satu instrumen pasar modal Indonesia berbasis syariah 

(Jakarta Islamic Index). 

Dari pengujian dua hipotesa diatas membuktikan bahwa informasi 

peristiwa pengumuman kebangkrutan Lehman Brothers ternyata juga 

mempengaruhi pasar modal Indonesia berbasis syariah secara signifikan, dan 

pasar memperlakukannya sebagai bad news. Hal ini bertentangan dengan 

anggapan awal peneliti yang telah dijelaskan di bagian pendahuluan penelitian ini, 

yaitu bahwa kronologis penyebab krisis keuangan global dan jatuhnya Lehman 

Brothers tidak terlepas dari peran adanya transaksi-transaksi yang bertentangan 

dengan syariah (spekulasi, gharar, riba, maisir, dan lain sebagainya) sehingga 

peristiwa pengumuman kebangkrutan Lehman Brothers tidak akan terlalu 

mempengaruhi pasar modal Indonesia berbasis syariah. Hal ini bisa disebabkan 

karena: 

1. Saham yang termasuk di dalam Jakarta Islamic Index merupakan 

himpunan bagian dari saham-saham bursa konvensional. Saham 

Jakarta Islamic Index yang berkategori syariah ini bukan karena 
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voluntarily menyatakan syariah, sehingga bisa dipermainkan oleh 

investor yang tidak bertanggung jawab (bertentangan dengan 

ketentuan transaksi syariah). 

2. Investor-investor yang bertransaksi di Jakarta Islamic Index 

merupakan investor yang tidak menjalankan ketentuan transaksi 

syariah. Hal ini semakin memperkuat bahwa wacana adanya ketentuan 

minimum holding period pada pasar modal Indonesia berbasis syariah, 

guna menghindari dan meminimalisir transaksi-transaksi yang 

bertentangan syariah yang dilakukan investor, perlu diadakan dengan 

ketentuan yang tetap.  

3. Kemungkinan investor yang bertransaksi di Jakarta Islamic Index 

adalah investor yang memperhatikan informasi-informasi eksternal. 

4. Jangka waktu periode pengamatan dan jumlah observasi sampel 

penelitian terbatas, sehingga hasil penelitian yang membuktikan 

bahwa informasi peristiwa pengumuman kebangkrutan Lehman 

Brothers ternyata juga mempengaruhi pasar modal Indonesia berbasis 

syariah secara signifikan belum bersifat final.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan pengujian hipotesa pertama dan kedua pada variabel 

AR saham dan CAAR saham untuk periode pengamatan 7 hari sebelum, event, 

dan 7 hari sesudah peristiwa pengumuman kebangkrutan Lehman Brothers 

didapatkan temuan sebagai berikut: 

1. Pasar bereaksi secara keseluruhan atas peristiwa pengumuman 

kebangkrutan Lehman Brothers 

2. Pasar bereaksi negatif dan signifikan atas peristiwa pengumuman 

kebangkrutan Lehman Brothers. Adanya nilai AAR saham yang 

signifikan pada jendela harian, yaitu pada saat sebelum event (D min 

6, D min 4, dan D min 3) dan saat event, mengindikasikan bahwa para 

pelaku pasar sudah dapat memprediksi atau mengantisipasi perubahan 

yang terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kondisi ekonomi 

Lehman Brothers dan memanfatkan laporan-laporan informasi yang 

berkaitan dengan Lehman Brothers. 

3. Secara umum nilai CAAR bertanda negatif, pergerakan CAAR saham 

memiliki tren cenderung menurun untuk periode D min 7 hingga hari 

D plus 1 dan tren pergerakan CAAR saham untuk periode D plus 2 
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hingga D plus 7 cenderung meningkat namun masih tetap negatif. 

Trend yang meningkat ini tidak lain dikarenakan adanya informasi-

informasi yang dianggap good news oleh para pelaku pasar selama 

event period. 

4. Adanya nilai CAAR saham yang signifikan untuk D min 3 hingga D 

plus 2 menandakan pasar bereaksi lambat dan berkepanjangan untuk 

menyerap informasi. hal ini menunjukkan pasar belum efisien bentuk 

setengah kuat secara informasi (lihat gambar 2.3 tentang efisiensi 

pasar secara informasi). Dan pasar juga belum efisien bentuk setengah 

kuat secara keputusan, karena pasar belum efisien secara informasi 

(lihat gambar 2.4 tentang efisiensi pasar secara informasi dan secara 

keputusan). 

5. Pengujian Paired Sample T-test pada CAAR saham untuk menguji 

perbedaan nilai cumulative average abnormal return di hari 

pengumuman kebangkrutan Lehman Brothers dan di luar hari 

pengumuman pada Jakarta Islamic Index didapatkan p-value<0,05. 

yang menjadikan Ho(2) ditolak atau dengan kata lain ada perbedaan 

yang signifikan antara cumulative average abnormal return saham di 

hari pengumuman dan cumulative average abnormal return saham di 

luar pengumuman. Adanya CAAR yang signifikan pada hari 

pengumuman (event date) kembali membuktikan bahwa pengumuman 

kebangkrutan Lehman Brothers memiliki kandungan informasi. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas dan proses penelitian yang telah 

dilaksanakan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk penelitian 

selanjutnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan melihat sampai seberapa lama 

pengaruh bad news terhadap nilai CAR saham. Sehingga Penelitian 

selanjutnya diharapkan menggunakan periode jendela pengamatan 

untuk data bulanan. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menguji reaksi pengumuman 

kebangkrutan Lehman Brothers terhadap instrumen-instrumen pasar 

modal Indonesia berbasis syariah lainnya seperti sukuk atau obligasi 

syariah.  

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel ukuran 

tambahan dalam menguji reaksi pasar terhadap peristiwa pengumuman 

kebangkrutan Lehman Brothers, seperti menggunakan Trading 

Volume Activity (TVA). 
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