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ABSTitACT 

This paper objective is to analyze the efficient market testing in the Jakarta 

Jslamic Index (Jl/), esp:.?cia/ly semis/rung e;Oicient market. A market can he said to he 

efficient in the ,,emislrong sense, if L:urrenl prices quickly reflect all available 

information. The ej}icient market hypotheses initially proposed by Fama (1970). 

The method used in this research is event study, which study of reaction stock 

price around the event and the if!formation published as the announcement. This 

research uses yearly .financial statement 2005 and 2006 as the announcement. This 

reset.rch takes 17 samples l~l shares. There are two kindfl of samples, increasing 

Earning Per .Share (EPS) and decreasing Earning Per Share (EP.\). 

To examine the existence of price reaction, the abnormal return test will be 

conducted. This research use market model to estimate return expectation. There are 

two kinds ofperiod, estimation period and event period Estimation period takes l 00 

days and event period takes 15 days. including 7 days before and after the event. 

The results in 2006 and 2007 show that yearly financial statement has an 

information jiJr investors. In 2006. investors react negatively ami sign(frcantly to the 

good news (increasing EPS). This result is d{(ferent in 2007, investors react positively 

and significantly tv the good ne1-vs (increasing EPS). But investors react two r.lays 

befor~ the announce'tlent published. These evidence are contr£71)' with the e.O!c:icnt 

market rhemy. 

Keywords : efficient market, ahnormal retwn. increasing EPS and decrcasin,s;. EPS. 

and yearlyJinancial statement. 
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1.1 Latar Bclakang Masalah 

HAB I 

PENDAHULlJAN 

Dalam Islam dikenal istilah syariah, scbagai hukum Islam yang mcngatur 

persoalan ibadah dan muamalah. Syariah sccara etimologi berarti jalan yang 

membekas menuju air karcna sudah scring dilalui, tetapi digunakan dalam 

pengcrtian schari-hari sebagai sumber air yang selalu diambil orang untuk 

keperluan hid up n1ereka. Menurut terminologi agama (asy-syara '), syariah adalah 

apa yang digariskan atau ditcntukan olch Allah SWT dalam agama untuk 

mengatur kehidupan para hambanya (Islamic Economy Study Club, 2005). 

Kehidupan sosial ekonomi, termasuk sistem keuangan dan instrumcntasinya. 

tidak pula luput dalam pengaturan syariah. Persoalan tersebut j atuh ke dalam 

lingkup syariah muumalah. Achsicn (2000) menyatakan bahwa islamic finance 

adalah kcuangan yang sccara logis menggunakan prinsip, proscdur, asum~1 . 

sekaligus instrumentasi dan aplikasi dari sumbcr pengetahuan Islam. Sumber 

pengetahuan Islam yang utan1a adalah AJ-Qur'an dan Sunnah. 

Di era g1oba1isasi seperti sekarang ini, masyarakat dihadapkan kcpuda realitas 

dunia yang serba cepat dan canggi h. Tak tcrkecual i didalamnya masalah ekonmni 

dan keuangan. Produk-produk baru dikcmbangkan untuk mcnarik dana dari 

masyarakat. Beberapa tahun hclakangan ini mula1 berkcmbang prinsip syariuh 

dalam jasa keuangan, mulai dari pcrbankan. asuransi dan invcstasi. 
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lnisiatif Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1990 telah rncndorong 

bcrdirinya bank syariah rcrtama pada tanggal I November 199 I. Dank iru bel urn 

dapat beroperasi karena undang undang rerbankan bclum mernungkinkan. Ketika 

Und~ng-Undang Nornor 7 Tahun 1992 ditcrl>itkan pada 1 April 1992~ tcpat satu 

bulan kemudian pada tanggal I Mci 1992 bank syariah pertama bcroperasi, Bank 

Muamalat Indonesia. .'\tmanto dan llwan (2007) menyatakan bahwa tercatat 

sampai Oktober 2007, terdapat 132 perbankan syariah. Masing-masing adalah tiga 

bank umum syariah. 24 unit syariah, dan 1 OS bank perkreditan rakyat syariah. 

Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan perkembangan 

ekonomi syariah. 

Perusahaan asuransi di Indonesia juga mulai tertarik untuk menggunakan 

prinsip syariah dalam bisnisnya. Indonesia memiliki 200 juta lebih total penduduk 

dan mayoritas penduduknya adalah muslim. Target pasar asuransi syariah tidak 

terbatas pada penduduk muslim saja, asuransi syariah juga banyak diminati oleh 

non-muslim. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah hadirnya asuransi syariah scjak 

1983 di beberapa negara Eropa sepcrti Swiss dan Luksemburg. Hal inilah yang 

menjadi pendorong munculnya asuransi syariah di Indonesia. Karim (2007) 

menyatakan bahwa Indonesia merupakan ncgara dengan populasi pcrusahaan 

asuransi syariah t~rbanyak di dunia. bahkan satu-satunya negara yang mrmiliki 

tiga perusahaan reasuransi syariah. 

Pemahaman akan ekonomi syariah di masyarakat belum tcrso!Jialisasi dcngan 

baik. Kalaupun ekonomi syariah dikcnal, masyarakat lebih banyak mcngcnal bank 

syariah. Saat ini ekonomi syariah tidak hanya kegiatan bisnis pcrhankan hcrbasis 
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syariah, tetapi juga sudah merambah sektor lain, seperti perhotelan, pegadaian, 

koperasi. asuransi, bt1rsa efck, hingga multile,•e! marketing (MLM). Tidak dapat 

dipungkiri sampai saat ini sektor perbankan paling mendorninasi kegiatan 

ekonomi syariah. 

Sosialisasi dan pemahaman masyarakat akan produk syariah mcmang masih 

terbatas. Penduduk Indonesia sebagian besar adalah umat Islam. tetapi 

pengembangan produk syariah masih dini dan belum berkembang dengan baik. 

Termasuk dalam hal ini adalah produk investasi syariah selain pcrbankan sepcrti 

saham syariah, reksadana syariah, asuransi syariah, dan sebagainya. 

Berkembangnya efek syariah di pasar modal Indonesia dimulai pada Jl'li 1997 

dengan terbitnya reksadana syariah yang diprakarsai oJeh PT Dana Reksa 

Jnvesment Management (DIM). DIM mengeluarkan produk rek~adana syariah 

berjenis reksadana campuran yang ciinamakan Danareksa Syariah Bcrimbang. 

Pada awal September 2002 diterbitkan obligasi syariah oleh PT lndosat Tbk. Saat 

mi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapeparn-LK) teiah 

meliris Daftar Ef\!k Syariah (DES). DES ini dibuat sebagai panduan investasi bagi 

reksadana syariah dan dupat digunakan olch investor untuk bcrinvcstasi p1da 

portofolio efek syariah. 

Sejak tanggal 3 Juli tahun 2000 PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) bcrsama dengan 

PT Dana Reksa lrrvestment A1anagement (DIM) telah meluncurkan indeks saham 

yang dibuat berdasarkan syariah Islam, yaitu Jakarta Islamic Index (JII) .. Jir ini 

terdiri atas 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang scsuai dcngan 

syariah Islam. 
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Transaksi dalam pasar modal sangat rentan dengan praktek spekulasi. Dalarn 

prinsip syariah praktek $pekulasi dilarang. Spekulasi dapat mcngakibatkan 

terjadinya pergerakan harga saham yang tidak wajar dan tidak berkaitan dengan 

keadaan perusahaan. Dalam pasar modal syariah praktek spekulasi masih 

mungkin tc~jadi. Untuk itu dibutuhkan tcrciptanya efisiensi pasar dalam pasar 

modal syariah. Apabila etisicnsi pasar sudah tcrcipta, maka ruang gerak spekulan 

menjadi terbatas. 

Fama (I 970) dalam Jones (2007) mengklasifikasikan pasar efisien ke dalam 

tiga bentuk, yaitu efisiensi pasar bentuk lemah (weakform), bentuk setengah kuat 

(semistrong form). dan bentuk kuat (strong form). Hal yang paling utama dalam 

mengukur efisiensi pasar adalah hubungan antara harga sekuritas dengan 

informasi. Pengujian l•fisiensi pasar dilakukan dengan melihat apakah tcrdapat 

abnormal return atau tidak. Ahnormal return adalah selisih antara return yang 

sebenamya terjadi (actual return) dengan return ekspektasi (expected return) . 

.Jakarta Islamic Index (JJ I) yang merupakan indeks saham yang dibuat 

berdasarkan syariah Islam, perlu mencerminkan efisiensi pasar. Di Indonesia 

sudah banyak pcnclitian yang rncmbahas tcnlang ~tisiensi pasar~ namun hanya 

sedikit yang melakukan penelitian efisiensi pasar pada pasar saham .Jakarta 

Islamic Index (JII). Dari tit:k tolak ini penulis tertarik tmtuk menganalisis hal 

tersebut, sehingga dalam penulisan skripsi ini mengambil judul : "Analisis 
.. 

Pengujian Efisiensi Pasar di Pasar Saham .Jakarta Islamic Index (JII)". 
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1.2 ldentifikasi Masalah 

Berdasarkan Jatar belakang di atas, maka idcntifikasi pcrmasa lahan dalam 

penelitian ini adalah peuguj ian ctisicnsi pasar bentuk setcngah kuat di pasar 

saham Jakarta islamic Index (Jll). 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam skripsi ini mcncakup hal-hal sebagai berikut: 

a. Penelitian ini dilakukan di pasar saham Jakarta Islamic Index (J II ). Hal tnt 

dikarenakan peneliti tertarik dan peduli akan tegaknya prinsip syariah dalam 

pasar modal syariah. Alasan lain adalah masih sedikitnya penel itian efisicnsi 

pasar yang dilakukan pada pasar saham JI I. 

b. Hanya melakukan p!O!nguj ian efisie?nsi pasar bentuk setengah kuat (.,·emistrong 

form) di pasar saham Jakarta Islamic Index (1 11). Penguj ian cfisicnsi pasar 

bentuk lemah (weak form) dan pcnguj ian efisiens~ pasar bcnt11~ kuat (.,·rrong 

ji)rm) di pasar saham Jakarta Islamic Index (JII) ctikesampingkan. llal ini 

dikarenakan ketiga bentuk efisicnsi pa~ar bersifat kumulatif. 

c. Pengumuman yang digunakan untuk mcnguj i efisiensi pasar benluk sctengah 

kuat (\·emistronK form) pada pasar saham .Jakarta lc·/amic Index (.f ll ) adalah 

pengumuman laporan Kcuangan tahunan. Salah satu tujuan sescora•1g 

melakukan investasi adalah untuk mcndapatkan keuntungan (return). F(lda 

umumnya seorang calon investor akan mcncari infonnasi terlcbih dahulu 

mengenai perusahaan yang dapat mcmbcrikan keuntungan paling tinggi. 

Informasi terscbut bisa didapatkan dari laporan keuangan. Investor dapnt 
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memprediksi kondisi ekonomi dan prospek perusahaan di masa depan dengan 

laporan kcuangan. Oleh sebab itu laporan keuangan dapat mempcngaruhi 

investor untuk berinvestasi. 

1.4 Perumusan Masalah 

Dari batasan-batasan masalah diatas, maka inti permasalahan yang akan 

dipecahkan meliputi: 

I. i\pakah informasi laporan keuangan tahunan mempengaruhi perkembangan 

harga saham-saham dalam Jakarta blamic Index (JII)? 

2. Bagaimana reaksi pasar dalam merespon info1Jllasi laporan keuangan 

tahunan? 

1.5 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah scbagai berikut: 

I. Mengetahui apakC~, informasi lapnran keuangan tahunan mcmpengaruh i 

perkembangan harga saham-saham dalam .Jakarta Islamic Index (JII ). 

2. Mengetahui respon investor tcrhadap informasi laporan keuangan tahunan. 

Penulisan skripsi ini diharapkan bcrmanfaat bagi: 

1. Para manajer investasi dan investor sebagai bahan l)ertimbangan dalam 

pemilihan strategi investasi yang tcpat. 

2. Memperluas wawasan bagi pcnulis dan berbagai pihak atas pcngaruh publikasi 

laporan keuangan tahunan terhadap rcaksi pasar . 

• 
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3. Pihak-pihak yang belwn n1engenal pasar modal syariah n1enjadi pahan1 

tentang ketentuan investasi syariah dan instrumen-instrumen keuangan yang 

sesuru syariah. 

4. Pemcrintah sebagai sarana untuk mcmperkcnalkan dan mcnggairahkan minat 

masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal syariah. 

5. Penulis sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan sarj ana (S 1 ). 

1.6 SistematikB~. Pembahasan 

Berikut merupakan sistematika pembahasan dalam skripsi ini, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN, mencakup latar belakang, identifikasi tnasalah~ 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika 

pcmbahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI, mencakup pasar modal syariah di Indonesia, efek 

syariah, indcks syariah internasional, jakarta islamic index, pasar efisien, 

kerangka pemikiran, dan hipotcsis. 

BAB Ill MI~TODE PENELITIAN, mcncakup pemilihan objek penclitian. data 

yang akan dihimpun, tehnik pcngumpulan data, tehnik pengolahan data, dan 

teknik pengujian hipotesis. 

BAB IV HASIL PENELITIAN, tncncakup gambaran umum obyck peneliti~n, 

pembahasan hasil penelitian, kesesuaian dengan landasan teori, argmncnta si 

penelitian, dan pcrbandingan dengan hasil penelitian sebelutnnya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, mcncakup kesimpulan dan saran. 
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llAB II 

LANI>ASAN TEORI 

2.1 Pasar Modal Syariah di lndoncsiu 

Pada dasarnya, pasar modal syariah san1a dengan pasar modal konvensional. 

Hanya saja terdapat beberapa peraturan-pcraturan syariah yang harus ditaa ti dan 

inilah yang membedakan pa~ar modal syariah dengan pasru- modal konvensionaL 

~egara yang pertan1a kali n1engimplemcntasikan prinsip syariah di sek1or pasar 

modal adalah Y 01 dania dan Pakistan. 

Pasar modal syariah di Indonesia baru secara resmi dibentuk pada tanggal 14 

Maret 2003 bersar;1aa!1 dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM-LK 

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

Modal Syariah merupakan pasar rnodal yang seluruh mekanismt• kcgiatannya 

terutama n1cngenai emite11, jcnis cfel~ yang diperdagangkan dan mckanisme 

perdaganga!lnya telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip Syariah 

adaiah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penctapannya 

dilakukan oleh DSN-MUI. Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang 

Pasar Modal diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 

40/DSN-MUJ/X/2003. 

Penerapan prinsip syariah khususnya pada pasar modal syariah. berdasarkan 

pada landasan-landasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Landasan-landasan 

tersebut berasal dari Qur'an sep~rti daJam surat Al-Baqarah (2): 275) 278-279~ 

• 

8 
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An-Nisa (4): 29, AI Jurnu'ah (62): I 0, AI· Maidah (5); J, dan had is Nabi SAW. 

scrta hasil ijtihad para ahli hukum Islam. 

2.1.1 Fungsi Pasar Modal Syariah 

Menurut Usman et al ( 1997) fungsi pasar modal, pertama sebagai surnber 

penghimpunan dana. Pasar modal bcrfungsi sebagai altcrnatif sumber 

penghimpunan dana selain sistem pcrbankan yang selama ini dikenal. Kedua, 

sebagai alternatif invcstasi para pemodal. Apabila tidak ada pilihan investasi lain, 

maka para pernodal hanya menginvestasikan dananya dalam sistem perbankan 

atau pada renl assets. Dengan adanya pasar modal, memberikan kesempatan 

kepada para pemodal untuk mcmbentuk portofolio investasi dengan 

meugharapkan keuntungan yang lebih dan sanggup menanggung scjumlah resiko 

tertentu yang mungkin terjadi. Ketiga, biaya penghimpunan dana mclalui pasar 

modal relatif rendah. Apabila per:ghimpunan dana perusahaan didapat me]alui 

penjualan saham, maka biayanya relatif lcbih kecil daripada meminjam kc bank. 

Keempat, bagi negara pasa~ modal akan mendorong perkembangan investasi. 

Selain fungsi diatas, pasar modal syariah dikembangkan untuk mcmcnuhi 

kebutuhan umat Islam yang ingin melakukan investasi pada produk-produk pasar 

modal yang sesuai dcngan syariah Islam. Dcngan scmakin bcrvariasinya sarana 

dan produk investasi di Indonesia, diharapkan masyarakat berpcrun aktif dalam 

kegiatan investasi yang dianggap scsuai dcngan kcinginannya. Dcngan adanya 

pasar modal baik syariah maupun non-syariah diharapkan aktivitas pcrckonomian 

menjudi mcningkat. Pasar modal mcrupakan salah satu altcrnatif l cndanaan bagi 

perusahaan-perusahaan sehingga perusahaan dapat melakuknn ckspansi. 
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meningkatkan pendapatan perusahaan, dan meningkatkan kemakmuran 

masyarakat luas. 

Dalam menjalankan fungsi pasar modal syariah terdapat bcberapa lcmbJga 

yang secara langsung terlibat dalam kcgiatan pengawasan dan pcrdagangan. 

Lembaga-lembaga tersebut adalah Badan Pengawas Pasar Modal (Dapepam), 

Dewan Syariah Nnsior,al (DSN), bursa cfck, perusahaan efek, emiten, profesi dan 

lembaga penunjang pasar modal serta pihak terkait lainnya. 

2.1.2 Kctentuan lnvestasi di Pasar Modal Syariah 

Di dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak ditemukan adanya tuntunan 

bertmnsaksi dalam pasar modal. Sebagai suatu kegiatan ekonomi, transaksi dalam 

pasar modal dapat dikat~gorikan sebagai kegiatan jual beli (a/ Bay). Islam 

menghalalkan kegia~an jual beli . llal ini terdapat dalam Al-Qur'an surat. al

Baqarah (2) ayat 275 sebag.1i berikut: " ... padahal Allah telah menghalalkan jual 

beli dan mengharamkan riba .. ". 

Dalam ajaran Islam, kcgiatan invcstasi dikategorikan sebagai kcgiatan 

ekonomi sckaligus kegiatan muamalah. Hal ini menjadikan pasar modal 

merupakan salah satu sarana atau produk muamalah. Muama/ah adalah scgala 

sesuatu yang berhubunean dengan kcgiatan antara manusia dengan manusia 

(habluminannas). Islam memberikan kclcluasaan dalam ber-muamalah. terutama 

dalam kegiatan jual beli. Disamping kclcluasaan, terdapat batasan-batasan yang 

harus dipatuhi. Dalam kegiatan di pasar modal syariah batasan tersebut bcrupa 

kescsuaian suatu produk invc~tasi atas prinsip-prinsip ajaran Islam. Dewan 

Syariah Nasional (DSN) merupakan suatu lembaga yang berada dibawah Majclis 
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Lllama lndonesia (MUI) yang didirikan pada tahun 1999 untuk mengantisipasi 

kebutuhan fatwa keagamaan bidang ekonomi. 

Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan beberapa ketentuan 

mengenai kegiatan investasi dalrun pasar modal syariah. Ketentuan-ketentuan 

tersebut tertuang dalam fatwa MUI tentang pasar modal syariah. Sejauh ini 

terdapat enam fatwa DSN MUI yang membahas bidang pasar modal syariah. 

Fatwa-fatwa tersebut antara lain Fatwa No. 20 tahur. 2000 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Investasi Ur.ttuk Reksa Dana Syariah, Fatwa No. 32 tahun 2002 

tentang Obligasi Syariah, Fatwa No. 33 tahun 2002 tentang ObJigasi Syariah 

Mudharabah, Fatwa No. 40 tahun 2003 tcntang Pasar Modal dan Pedotnan Unutm 

Penerapan Prinsip Syariah di Ridang Pasar Modal, Fatwa No. 41 tahun 2004 

tentang Obligasi Syariah ·ljarah. dan Fatwa No. 59 tahun 2007 tentang Obligasi 

Syariah Mudharabah Konversi. Dengan dikeluarkannya fatwa-fatwa tersebut, 

memberikan arahan dan pedoman kcpada scmua oihak yang terlibat dalam pasar 

modal syariah. 

2.2 Efek Syariah 

Efck Syariah mcrupakan sural-sural. bcrharga yang akad, pcngclolaan 

perusahaan, maupun cara penerbitannya tclah memenuhi prinsip-prinsip syariah . 
. 

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUJ No. 40/DSN-

MUI/X/2003, efek syariah mencakup saham syariah, obligasi syariah reksadana 

syariah, Kontrak lnvestasi Kolcktif Efck Bcragun Aset (KIK EBA) syariah. dan 

surat berharga lainnya yang scsuai dcngan prinsip-prinsip syariah. Analisis Pengujian Efisiensi Pasar..., Sisca Debyola Widuhung, Ma.-IBS, 2008
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Berkembangnya efek syariah di pasar modal Indonesia dimulai pada Juli 1997 

dengan terbitnya reksadana syariah yang diprakarsai oleh PT Dana Reksa 

Jnvesn,ent fldanageme.nt (DIM). DIM mengeluarkan produk rck~adana syariah 

berjenis reksadana campuran yang dinamakan danareksa syariah berimbang. 

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 

mendefinisikan reksadana syariah adalan reksadana yang beroperasi mcnurut 

ketentuan dan prhsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal 

sebagai pemilik harta (shahib al-mallrabb al-ma!) dengan manajel investao;i, 

begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al-ma/, maupun 

antara manajer investasi sebagai wakil shahib al-ma/ dengan pengguna investasi. 

Pada tahun 2000 PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama d~ngan FT Dana 

Reksa Jnvesmenl Management (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic Index (Jii). Jll 

terdiri dari 30 saham dengan tingkat likuiditas tinggi dan memenuhi kritcria 

syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Hal ini bertuj uan 

untuk memberikan panduan kepada investvr yang ingin menanamkan d:-manya 

secara syariah. Para pemodal disediakan saham-saham yang dapat dijadikan 

sarana berinvestasi berdasarkan prinsip syariah. Penulis akan membahas lebih 

lanjut mengenai Jakarta Islamic Index (Jll) pada sub-bab berikutnya. 

Saat ini Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Kcuangan (Bapepam

LK) telah meliris Daftar Efek Syariah (DES). DES ini dibuat scbagai panduan 

investasi bagi reksadann syariah dan dapat digunakan oleh investor untuk 

berinvestasi pada portofolio efek syariah. DES akan di-review sctiap cnam butan 

sekali. Apabila terdapat aksi emiten/ perusahaan ~ublik yang terbnkti melanggar 
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halal, maka aktivitas investasi ini diperbolehkan. Menanam saham dalan1 

pemsahaan scpcrti ini adalah bolch sccnra .\yar 'i. 

Setidaknya terdapat dua syarat suatu saham bisa dikatcgorikan tidak 

melanggar ketentuan syariah. Pertmna. pcrusahaan tidak bertcntangan dengan 

syariat Islam baik dari segi bidang usaha dan manajemen yang tidak bertentangan 

dengan syariat. serta me1niliki produk yang halal. Kedua, semua saham yang 

diterbitkan memiliki hak yang sama. Saham adalah bukti kepemWkan atas sebuah 

pemsahaan. Bcsarnya peran setiap pemilik saham ditentukan dar\ jumlah lcmbar 

saham yang dimilikinya. 

Perusahaan biasanya menerhitkan dua macam saham, yaitu saham biasa 

(common stock) dan saham islimewa (preffered stock). Karakteristik dari saham 

i!;timewa {preffered stock) yaitu hak utama atas deviden, hak utama atas aktiva= 

penghasilan tetap, jangka waktu tidak tcrbatas, dan tidak punya hak suara. Saham 

istimewa (preffered stock) memberikan hak Jebih besar daripada saham biasa 

(common stock) dalam dividen apabila perusahaan dilikuidasi. Hal ir1i 

bertentangan dengan aturan syariah karena penghasilan tetap yang diberikan 

kepada pemilik saham istimewa dikategorikan riba dan hak-hak utan1a yang 

dimilikinya dianggap melanggar prinsip keadilan. Oleh karena itu. saham 

istimewa (preffered stock) tidak boleh diperjualbelikan dalam pasar modal 

syariah. 

2.3 lndeks Syariah lntemasional 

Salah satu hal utama yang membedakan pasar modal syariah dcngan pasar 

modal konvensional adalah adanya indcks syariah. Indcks syariah menunjukkan 
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pergerakan harga-harga saham dari cmiten yang dikatagorikan sesuai syadah. 

Tujuan dari indeks syarich adalah scbagai tolak ukur (benchmark) untuk 

mengukur kinerja sahan1 syariah dan meningkatkan kepercayaan para investor 

untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syariah. Sclain itu, juga 

untuk membcrikan kesempatan kepada investor yang ingin melakukan invcst3si 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

lndeks Syariah pertamn kali dikenal pada saat dikeluarkannya Equity Fund 

pertama, yaitu The Amana Fund yang diluncurkan oleh The North American 

!slamic Trust pada Juni 1986. Ternyata setelah indeks syariah pertama 

diluncurkan, teijadi peningkatan perhatian terhadap keuangan Islam, k.hususnya 

investasi dalarn saharn syariah. Oleh karena i~ pada akhir tahun 1998 

diluncurkanlah Financial Times Stock Exchange Global Islamic Index Series 

(FTSE-GIIS). GIIS terbentuk dari kerjasama antara investor inten1asional dari 

Kuwait dcngan kelompok FTSE. 

Financial Times Stock Exchange Global (FTSE) rnerupakan Perusahaan 

Independent Global Index yang bcrtcmpat di I .ondon. G-lobal Islamic Index Series 

tGIJS) merupakan bagian dari seluruh kelompok indeks dunia FTSE yang 

melibatkan saham dari . 29 negara. FTSE memiliki 15 indcks saham yang 

diklasifikasi berdasarkan industri yaitu 10 indeks dan s1sanya berdasarkan 

wilayah, yaitu global, Amerika, Eropa, Pacific Basin, Afrika Selatan. 

Global l~lamic Index 5)eries (CHIS) adalah indcks-indeks pcncontohun snham 

yang dibuat untuk mcncatat kinc~ja dari pcrusahaan-pcrusahaan pcrdngangan 

publik yang terdepan aan aktivitas bisnisnya konsisten dcngan prinsip-prinsip 
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syariah Islan1. G liS tidak mcngikutscrtakan pcrusahaan yang kegiatannya 

bergerak dalam bidang perbankan atau aktivitas lain yang berhubungan dcngan 

bunga, alkohol, rokok, perjudian, pabrik scnjata, asuransi jiw:l, produksi babi, 

kegiatan pengepakan atau pcngolahan yang berhubungan dcngan babi, dan 

perusahaan dengan g;oss interest yang berhubungan dengan debt to total asset

nya melebihi 33o/o. 

Global Islamic Index Series (GilS) memiliki komite manaJemen yang 

bertanggung jawab untuk perhitungan OilS, mengevaluasi GIIS, dan menyctujui 

perubahan keanggotaan GIIS. Apabila perusabaan merupakan an~gota salah satu 

dari pasar indeks FTSE seluruh dunia saat ini dan juga memenuhi prinsip-prinsip 

syariah, maka perusahaan tersebut layak masuk dalam indeks OilS. Apabila suatu 

saham jatuh pada pasar indeks FTSE seluruh dunia dan gagal memenuhi kriteria 

persyaratan, maka komite manajemen dapat mengeluarkannya dari indeks GIIS. 

Global Islamic Index Series (OilS) dihitung pada setiap akhir hari kcda 

bersamaan dengan perhitungan indeks-indeks FTSE di seluruh dunia. Mata uang 

yang digunakan dalam perhitungan terscbut adalah dollar Amerika. Evaluasi OilS 

dilakukan setiap setengah tahun sccara semestcran, yaitu setiap minggu pertama 

bulan Maret dan September. Perubahan yang terjadi dari evaluasi tcrsebut 

diimplemcntasikan S'.!Lelah penutupan pcnghitungan indeks pada Jumat kctiga 

bulan Maret dan September. 

Pada Fcbruari 1999 pusat kcuangan kapitalin dunia Wall Street, Dow .Iones 

meluncurkan Dow .Iones 1\·/amfc Market Indexes (DJIMI) yang mcrupakan bagian 

dari kelompok indcks-indeks global Dow .Jones Global Indexes (OJGI) mcncakup 
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perusahaan, dan account receivable pcrusahaan tidak lebih dari 45% dari total 

a set. 

Dewan pcngawas pakar-pakar Islam memonitor dan memberi saran pada Do\\> 

Jones mengenai kepatuhan terhadap komponen-komponen persyaratan indeks. 

DJUAI melakukan ~valuasi kompcsisi kuartalan (setiap tiga bulan), tahunan, dan 

bcrdasnrkan proses beijalan. Apabila tcrjadi perubahan dari basil evaluasi sccara 

kuartalan, maka akan diimplementasikan pada jumat ketiga bulan Maret, Juni. 

September dan Desember. Data pasar pada akhir Januari, April, Juli, dan Oktobcr 

digunakan sebagai dasar untuk proses rcvisi. 

2.4 Ja/carta Islamic Index 

Di Indonesia indeks syariah barn terbentuk dengan adanya Jakarta Islamic 

Index (JII). JII terbentuk p:1da tanggal 3 Juli 2000 atas kerja sama antara PT Bursa 

Efek ludonesia (BEl) dengan PT Danareksa Invesment Manager;lcnt (DIM). JJI 

terdiri dari 30 saham dengan tingkat likuiditas tinggi dan memenuhi kriteria 

syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Pe•1entuan kriteria 

pemilihan saham Jll disusun bcrdasarkan pcrsetujuan dari Dewan Pcngawas 

Syariah PT Danareksa Inve . .;ment Management. 

Proses penyaringan saham syariah tcrdiri dari dua tahap, yaitu core busin~ss 

screening dan .financial ratio screening. Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah 

Nasional (DSN) MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003, sabam-saham yang dar>at 

dimasukkan ke dalam Indeks Syariah adalah cmiten yang kegiatan usahanya (core 

business screening) tidak Lertcntangan dcngan prinsip hukum syariah islam. 

Pertama, perjudian dan pcm1ainan yang tergolong judi atau pcrdagangun ya11g 
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dilarang. Kcdua, lembaga keuangan konvcnsional (ribawi), terrnasuk perbankan 

dan asuransi konvensionai..Ketiga, produsen, distributor, serta pedagang makanan 

dan rninuman yang haram. Keempat, produsen, distributor, dan/atau pcnyedia 

barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarar. Kelima, 

melakukan investasi pada emil..!n (perusahaan) yang pada saal transaksi tingkat 

(nisbah) hutang pen:sahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari 

modalnva. 
~ 

Selain kriteria diatas, aspek likuiditas dan kondisi keuangan emiten (financial 

ratio screening) juga dipertimbangkan. Berdasarkan fatwa DSN No. 20/ DSN-

MUll IV/200 I, kondisi emiten yang tidak layak adalah apabila struktur hutang 

terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari hutang yang pada 

intinya rncrupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba. Hal ini pun berlaku 

pada emiten yang memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (huta:-~g 

45o/o. modal 55%). 

Proses penentuan saham-saham yang masuk dalam Jakarta Islamic lndex (.J II) 

terdiri dari bebcrapa tahap. Pertarna. rncmilih kumpulan saham dengan jcnis U!:~aha 

utama yang tidak bertentangan dcngan prinsip syariah dan sudah tcrcatat lebih 

dari 3 bulan lkccuali hila tcrmasuk di dalam saham-saham 10 bcrkapitalisasi 

besar). Kedua, memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tcngah 

tahun bcrakldr yang mcmiliki rasio kcwajiban tcrhadap aktiva rnaksimal scbcsar 

90%. Ketiga. memilih 60 ~;aham dari susunan saham diatas bcrdasarkan urutan 

rata-rata kapitalisasi pasar (market capitalization) terbcsar sclama satu tahun 
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teraklair. Keernpat, memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat 

likuiditas rata-rata nilai perdagangan regulcr sclama satu tahun terakhir. 

Emiten yang masuk dalam Jakarta f.\'lamic Index (JJI) akan dipcrbaharui 

setiap 6 bulan sckali yaitu pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. 

Perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitoring secara terus menerus 

berdasarkan data-data publik yang terscJia. Perhitungan Jakarta Islamic Index 

(Jil) dilakukan oleh Bursa Efek Jakarta dengan menggunakan metode pcrhitungan 

indeks yang telah ditetapkan yaitu dengan bobot kapitalisasi pasar (market 

capitalization weighted). Perhitt;ngan indeKs ini juga mencakup pcnyesuaian

penyesuaian (adjustment) akibat berubahnya data emiten karena co1porare crction. 

JII menggunakan tanggal perhitungan 1 Januari 1995 dengan nilai awal sebesar 

seratus. 

2.5 Pasar Efisien (efficient market) 

Konsep dasar dari efisiensi pasar adalah Efficient Market Hypothesis (EMI·I). 

Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh Fama pada tahun 1970. Berdasarkan 

EMil. "'An eJficienl market (EA4) is defined as one in which the prices of all 

securities quickly and fully reflect all available information ''. Dari definisi 

tersel>ut maka darat ditarik kesimpulan bahwa dalam pasar efisien. harga dari 

sekuritas mencerminkan seluruh informasi yang ada. Apabila pasar bcreaksi 

dengan cepat dan akurat untuk mcncapai harga ke8eimbangan baru yang 

sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, maka kondisi pasar seperti ani 

disebut dengan pasar efisien. Pada dasamya cfisicnsi pasar merupakan hubungan 
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antara harga-harga sekuritas dcngan inlonnasi. Pasar yang dimaksudkan dalatn 

konteks ini a<.lalah pasar modal dan pasar uang. 

Penguj ian et1siensi pasar dilakukan dengan melihat apakah terdapat abnormal 

return atau tidak. Abnormal return adalah sclisih antara return yang scbenarnya 

terjadi (actual return) de;1gan return ekspektasi (expected return). Abnormal 

return dapat bernilai positif atau negatif. 

Fama ( 197C) dalam Jones (2007) mengklasifikasikan pasar efisien ke dalam 

tiga bentuk. yaitu: 

1. Bentuk Lemah (weak form) 

Apabila harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh informas1 masa 

lalu, dapat dikatakan bahwa pasar tersebut efisien bentuk lemah. Harga ya:tg 

terbentuk mencerminkan pergerakan harga sekuritas di masa lalu Pasar cfisien 

bentuk lemah berhubungan erat dengan teori langkah acak (rando'11 walk theorv). 

Dalam teori tersebut menyatakan bahwa data masa lalu tidak memiliki hubungan 

dengan nilai sekarang. 

Pasar efisien bentuk lcmah artinya infonnasi masa lalu tidak dapat 

memprediksi harga sekuritas di masa mendatang. Investor tidak dapat 

menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan abnormal return. 

Pengujian etisiensi pasar bentuk lcmah dilakukan dengan melakukan pcndugaan 

return (test for return predictability). 

2. Bentuk setf!ngah kuat (.vemistrong.form) 

Apabila harga sekuritns sccara pcnuh mcncerminkan semua informasi yang 

dipublikasikan (all public:ly available if?(ormation) tennasuk yang ada dalam 
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laporan keuangan, maka dapat dikatakan pasar tersebut efisien bentuk setengah 

kuat. Dalam pasar efisien bentuk setengah kuat, harga benar-benar mencerminkan 

intormasi yang dipublikasikan. llal ini mcngakibatkan tidak ada investor yang 

dapat menggunakun informasi publik untuk mendapatkan abnormal return dalam 

jangka waktu lama. Penguj ian untuk pasar d1sien bentuk sctengah kuat adatah 

melalui studi-studi peri~tiwa (event studie.~). Event studies adalah studi yang 

mempelajari reaksi harga saham sckitar suatu per:stiwa yang infonnasinya 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman (announcement). 

Pasar dapat dikatakan efisien bentuk setengah kuat, apabila investor bereaksi 

dengan cepat dalam menyerap abnormal return untuk menuju ke harga 

keseirnbangan yang baru. Pada pengumuman laba, reaksi pasar yang efisien akan 

terjadi sekitar satu hari setelah diumumkan. Berbcda dengan pengumuman seperti 

m'!rjer, reaksi pasar selama tiga hari masih dianggap efisien (Hartono. 2003). 

Hartono (2003) mengklasifikasikan informasi publik met~adi tiga macam, 

yaitu informasi yang hanya mempengaruhi satu emiten, beberapa emiten 

(i11dustri), dan seluruh emiten. Infonnasi yang hanya me1npengaruhi satu emiten 

biasanya infonn&si dalam bentuk pengumuman (announcement) dari perusahaan 

emiten. lnfonnasi seperti ia"li adalah pengumuman laba, pengumuman pembagian 

dividen, pengumuman me~jer dan akuisisi, dan sebagainya. Jnfonnasi yang 

mempengaruhi beberapa emiten (industri) yaitu berupa peraturan dari regulator 

yang berdampak pada harga-harga sekuritas dari pe:-usahaan-perusahaan (industri) 

yang terkena peraturan tersebut. Misalnya peraturan pcmcrintah untuk 

meningkatkan kebutuhan cadangan yang harus dipenuhi oleh semua bank. Hal ini 
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akan mempengaruhi harga sekuritas dari industri perbankan secara tidak langsung. 

lnformasi yang mempengaruhi seluruh cmiten yaitu berupa peraturan pemerintah 

atau peraturan dari regulator. MisaJnya pcraturan dari regulator untuk 

mcncanturnkan laporan ants kas bagi ~cmua pcrusahaan. Hal ini akan berdampak 

pada harga sekuritas semua peru~ahaan secara langsung. 

3. Bentuk kuat (strong form) 

Apabila harga sekuritas secara penuh mencerminkan seluruh informasi baik 

yang dipublikasikan maupun yang sifatnya private (public al1d private 

information), maka dapat dikatakan pasar efisien bentuk kuat Private information 

adalah informasi yang hanya diketahui oleh beberapa pihak saja, seperti 

manajemen perusah~an, dewan direksi, pejabat perusahaan, dan pemegang saham 

mayoritas. Investor tidak akan mendapatkan abnormc.l return dengan 

memanfaatkan informasi yang sifatnya private, apabila pasar efisien bentuk kuat. 

Penguj ian efisiensi pasar bentuk kuat adalah dengan me)akukan test f or private 

in.fi}rmal ion. 

Efisiensi pasar bentuk kuat dapat menghilangkan kasus-kasus insider trading 

yang memanfaatkan infonnasi dari orang dalam. Insider 1/·ading adalah 

pcrd·tgangan sckuritas yang di lakukan olch corporate ih,·idcr. Cl>11>0I'alc insider 

merupakan orang dalam perusahaan scpcrti pcjabat pcrusahaan~ manajcm<: n. 

direksi. atau pemcgang saham mayoritas yang memiliki informasi private 

perusahaan. Dengan melakukan insider trading, investor bcrharap akan 

memperoleh ahnormal rei'Jrn dengan memanfaatkan intonnasi dari omng daJam. 
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Ketiga bentuk efisiensi pasar diatas bersifat kumulati[ Apabila pasar 

dikatakan etlsien bentuk setengah kuat, maka pasar tersebut juga cfisien dalam 

bentuk lemah. Begitu juga dcngan pasar efisien bentuk kuat, maka pasar terscbut 

juga etisien dalam bentuk sctengah kuat dan lemah. Hubung:1n ketiga bentuk 

pasar efisien tersebut dapat ditunjukkan seperti gam bar di bawah ini. 

Gambar 2.1 

Tingkatan kumulati f ketiga bcntuk pasar efisien 

.--------------------------------·-

Pasar efisien 

bcntuk lcmah 
-

Pas&r efisien bentuk 

setengah kuat 

Pasar efisien bentuk kuat 
'-----------
Surnber: Fama ( 1970) dalam Hartono (2003) 

2.5. 1 Kondisi Pasar Efisien dan Strateginya 

Menurut Fama ( 1970) dalam Gumanti dan Utami (2002) terdJpat beberapa 

kondisi yang menyebabkan pasar menjadi efisien. Pertama, sebagian bcsar 

investor berlaku rasional, beroricntasi profit-maximizing, dan berpartisipasi aktif 

dalam pasar dengan melakukan analisa. p!.!nilaian, dan perdagangan sekuritas. 

Investor sebagai penerima harga (price takers), sehingga seorang investor tidak 

dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Harga sekuritas ditentukan oleh 

demand dan supply yang terjadi di pasar modal. 
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Kedua, infom1asi terscdia secara luas dan murah. lnformasi terscdia untuk 

semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan. ?elaku pasar bisa mendapatkan 

informasi dari berbagai media. scpcrti koran, radio, teJevisi, dan scbagainya. 

Dcngan tcrscdianya informasi di bcrbagai media, investor dapat rncmperoleh 

;nformasi secara murah dan diterirna pada saat yang bcrsama<\n. 

Ketiga. intbrmasi t<:rjadi secara acak (randonO. Setiap pengumuman informasi 

ber40)ifat indcpenden satu dengan yang lainnya. Hal ini menyebabkan investor tidak 

dapat memprediksi kapan informasi baru tc~jadi. Meski terdapat kctcrgantungan 

akan informasi, tetap saja pengumuman suatu peristiwa dapat muncul setiap saat/ 

acak dan independen. 

Keempat. investor bereaksi secara cepat dan penuh terhadap informasi baru 

sehingga harga suatu sekuritas menyesuaikan dengan cepat. Hal ini dapat te~jadi 

apabila pelaku pasar merupakan individu yang sophisticated, yaitu mampu 

memahami dan menginterpretasikan informasi dengan cepat dan baik. 

Apabila kondisi-kondisi seperti di atas tidak terwujud, kemungkinan pasar 

tidak efisien. Terdapat Beberapa hal yang membuat pasar moca1 tidak efisien. 

Pertama. terdapat sejum lah keci I pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga 

sekuritas. Kedua, harga informasi mahal dan tcrdapat perbcdaan nkscs tcrhadap 

informasi yang sama diantara para pclaku pasar. Hal seperti ini dapat ter:iadi 

karena penyebaran informasi tidak rnerata atau pemtlik informasi tidak berniat 

untuk menycbarkan infonnasi yang dimiliki. Kondisi sepcrti ini mcngakibalkan 

sebagian pelaku pasar dapat mcnerimn in formasi tepat waktu. scbagian ada yang 

terlambat atau bahkan tidak samn sckali. 
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Ketiga, informasi yang tcrjadi dapat diprediksi dengan baik oleh pelaku pasar. 

Keempat. investor merupakan nm\'e investors dan unsophisticated investors. 

Naive investors artinya investor memiliki kemampuan yang tc!rbatas dalam 

mengartikan dan menginterpretasikan informasi yang mereka t:!rima. Investor 

sering membuat keputusan yang salah, sehingga penilaian terhadap suatu sekuritas 

menjadi tidak tepat. Investor seperti ini disebut sebagai unsophisticated inve . ..,·tors. 

M~nurut Jones (2007) terdapat dua jenis strategi dalam melakukan investasi 

yaitu strategi aktif dan strategi pas if. Dalam memilih strategi yang akan digunakan 

biasanya didasarkan pada dua hal, yaitu keyakinan investor terhadap keberadaan 

efisiensi pasar dan tingkat preferensi risiko yang berani ditanggung oleh investor. 

Strategi aktif memiliki asumsi bahwa harga saat ini belum sepenuhnya 

menccrminkan ~eluruh informasi masa lalu dan informasi saat ini. Investor yang 

menggunakan strategi ini aktif melakukan perdagangan sekuritas (aktifitas j ua!

beli) untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari capital gain. 

Risiko yang dihadapi dalam stratcgi aktif cukup besar karena investor dapat 

memperoleh capital gain maupun capita/loss. Terdapat tiga cara yang ditcrapkan 

dalam strategi aktif yaitu security selection, sector rotation. dan market timing. 

Investor yang menggunakan strategi pasif tidak berusaha mendapatkan 

keuntungan dari perdagangan sckuritas. melainkan berusaha untuk mcminimalkan 

biaya dan waktu. Apabila disicnsi pasar tcrbcntuk. maka stratcgi pas if mcrupakan 

strategi yang paling tepat untuk digunakan. Hal ini dikarenakan harga pada pasar 

efisien sudah mencerminkan seluruh informasi yang relevan dan terscdia di pasar, 

schingga sulit untuk mengalahkan pasar dan mendapatkan abnormal return sccara 
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konsisten. Cara yang diterapknn dalmn strategi pasif adalah buy and hold strategy 

dan index fund. Buy and hold strategy dilakukan investor dengan men1bcli 

sekuritas dan menahannya sampai dengan waktu tertentu sesuai dcngan 

kebutuhan. Index jimd artinya investor berinvestasi pada sektor pasar yang hanya 

• 
memerlukan S\!dikit biaya. sepcrti rcksadana dana dan dana pensiun. 

2.5.2 Efisiensi Pasar dan Prinsip Syariah 

Dalam pasar modal syariah belum tcntu semua kegiatannya telah 

mencerminkan sistem yang sudah sesuai dengan prinsip syariah. Praktek spckuJasi 

dalam pasar n1odal syariah masih mungkin terjadi. Walaupun dalam prinsip 

syariah. praktek spekulasi dilarang karena dapat mengakibatkan terjadinya 

pergerakan harga saham yang tidak wajar dan tidak berkaitan dengan keadaan 

perusahaan. Untuk itu dibutuhkan terciptanya efisiensi pasar dalam pasar modal 

syariah. Jika efisiensi pasar sudah tercipta, maka ruang gerak spekulan mcnjadi 

terbatas. 

Efisiens1 pasar JUga mengandung pnns1p keadilan yang sangat dijunjung 

tinggi dalam syariah islam. Keadilan pada efisiensi pasar terjadi rr:.elalui keadilan 

distribusi informasi. Semua investor mend(loatkan informasi yang sama dan 

penyebaran informasinya mcrata sehingga para investor bisa men1pcroleh 

informa~i tepat waktu. Maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi pdsar dan prinsip 

syariah berhubungan positi f. 

Dalam melakukan kegiatan di pasar modal syariah dibutuhkan ctika yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mcnurut Obaidullah (200 1 ), etika yang 

diperlukan dalam rnelakukan kegiatan di pasar modal syariah, yaitu freedom to Analisis Pengujian Efisiensi Pasar..., Sisca Debyola Widuhung, Ma.-IBS, 2008



28 

contract, freedom from al-riha, freedom from al-gharar, freedom from al-qimar 

and al-maysir, freedom from price control and manipulation, entitlement to 

transact at fair price, entitlement to equal, adequate, and accurate information. 

Freedom to contract maksudnya setiap orang bebas melakukan akad selama 

masih sesuai dengan sya~ iah. Landasan hukumnya terdapat dalam QS. An

Nisaa'(4): 29 yang artinya sebagai berikut: " Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu sating memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. kccua1i 

dengan jalan pemiagaan yang berlaku dcngan suka sama suka di an tara kamu . . . : ·. 

Freedom from al-riba artinya semua kontrak dan transaksi har 'JS tcrbcbas dari 

riba. Secara terminologi riba adalah tumbuh dan bertambah. lmpJi .t-.:nsi dari adanya 

etika ini yaitu 'no reward for time preference and under conditions of zero ri.r..·k ·. 

Freedom from al-gharar berimplikasi pada kontrak yang bcrsifat 'excessive 

uncertainty· tidak oiperbolchkan. Unsur gharar dalam jual beli adalah scsuatu 

yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang dibeli dan tidak ketahui oleh penj uaJ 

apa yang dijual. 

Freedom from aL-qimar and al-maysir. Suatu kontrak yang mengandung unsur 

ketidakpastian (gharar) akan mengarah pada gambling (al-qimar). Kcg;atan 

gambling bertLJjuan untuk rncndapatkan keuntungan dari pcrrnaman 

keberuntungau (games (~( chance) dan kegiatan seperti disebut dcngan perj udicn 

(al-maysir). 

Freedom from price control and manipulation. Dalam Islam, harga ditentukan 

olch pcrmintaan dan pcnawaran yang tc~jadi di pasar. lntcrfcnsi dari regulator 

dalam proses pembentukan harga sebcnarnya tidak diperbolchkan. Apabila 
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menghindari manipulasi harga, maka interfensi diperbolehkan. 

Entitlement to transact at fair price. I larga yang terbentuk dari permintaan 

dan penawaran ya"lg terjadi di pasar tanpa adanya interfensi dan menipulasi 

adalah harga yangfair. Entitlement 10 equul, adequate, ar1d accurate information 

maksednya infonnasi yang terscdia di pasar harus akurat, cukup dan apa adanya 

Peranan infonnasi dalam suatu pasar sangatlah penting. Menyebarkan informasi 

yang tidak akurat dilarang dalam Islam karena dcpat membuat harga yang 

terbeutuk di pasar menjadi tidakfair. 

2.5.3 Penelitian Efisiensi Pasar di Indonesia 

Di Indonesia sudah banyak penelitian yang membahas tentang efisiensi pasar. 

namun hanya beberapa orang saja yang melakukan penelitian efisil!nsi pasar pada 

pasar saham Jakarta Islamic Index (Jfl). Salah satunya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Achmad Fachruddin (2C06) yang merupakan sumber replikasi dari 

penenlitian ini. Alasan melakukan replikasi karena penulis ingin n1elakukan 

penelitian yang sama dengan mencruskan penelitian pada waktu terkini. 

Achmact Fachruddin (2006) membahas mengenai efisiensi pasar pada sallam

sahCLJI JII dengan menggu~akan event study. Variabel yang digunakan adalah 

laporan keuangan tahunan periode 2002-2003. Pengujian dilakukan dengan 

mcnghitung ahnormal return. Hasil pcngujiannya menunjukkan bahwa pasar 

tidak merespon laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan pcrusahaan waJau 

beritanya baik atau buruk. Tidak terdapat abnormal return sig:-.iiikan selama 

periode pengarnatan. Kesimpulannya, pasar yang memperdagangkan saham-
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!iaham perusahaan yang masuk dalam Jakarta islamic Index (JJI) belum bisa 

ditentukan secara jelas apakah pasar sudah efisien atau bel urn. 

Asep Rahmat Suwandha (2006) mcmbahas tentang analisa pengaruh laba, arus 

kas. size, grow1h & leverage terhadap tingkat abnormal return saham syariah di 

sekitar tanggal pengumuman laporan keuangan tahunan. Kesin1pulan pertama, 

laporan kcuangan mempunyai kandungan infonnasi karena terdapat abnormal 

return tli sekitar tanggal publikasi. Kedua, perubahan arus kas dcngan tingkat 

keyakinan 90o/o, perubahan total aktiva dan perubahan leverage dengan tingkat 

keyakinan 95% mempunyai pengaruh tcrhadap tingkat abnormal return. Kctiga, 

pcrubahan leverage memiliki pcnganth paling dominan terhadap tingkat abnormal 

return. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Andreas Lako (2003) dalam Fachruddin 

(2006) yang membahas tentang rcaksi investor terhadap pengun1un1an berita baik 

dan buruk di BEJ. Dari keseluruhan basil nenelitian yang dilakukanr.ya pada 

laporan keuangan tahun 1998, 1999, dan 2000 dapat disimpulkan bahwa 

pengumuman kenaikan laba direspon sccara signifikan oleh pasar. 

R. Andi Sularso (2003) mclakukan penelitian mengena. peng:trUh 

pengumuman dividen terhadap pcrubahnn harga saham (return) sebelum dan 

sesudah ex-dividend date di Bnrsa Efck Jakarta (BE.T). Sampel dibagi mcnjaoi dua 

bagian, yaitu kclo .. npok divider. naik dan kclompok dividcn turun. Dari hasil 

pcnclitian disimpulkan bahwa pcngaruh pcngumuman dividcn tcrhadup pcruoahan 

harga saham ditunjukkFJ1 dengan masih diperolchnya abnormal return padu 

sekitar tangga1 ex-dividend dcue. Pada kclompok dividen naik, harga salu
1
n
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bereaksi negatif terhadap informasi ex-dividend date. Begitu pun pada k,.:Jompok 

dividen turun, harga saham bereaksi pt,sitifterhadap informasi ex-dividend date. 

Lani Siaputra & Adwin Surha Atmadja (2006) melakukan penelitian mengenat 

pengaruh pengumur.1an dividen terhadap perubahan harga saham scbelum dan 

sesudah ex-dividend date di BEJ. Kesimputan pertama, terjadi pergerakan harga 

saham sebelum dan sesudah ex-dividend date. Kedua, besarnya perubahan harga 

saham tersebut secara statistik tidak berbeda dengan nilai dividen per lcmbar 

saham yang dibagikan. 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Penclitian ini rnembahas mengenai pengujian efisiensi pasar bentuk setengah 

kuat pada pasar saham Jakarta Islamic Index (111). Hal ini disebabkan ketiga 

bentuk pasar efisien bersifat kumulatif. Apabila pasar teruji cfisien bcntuk 

sctcngah kuat, berarti pasar tcrscbut cfisien bentuk lemah. Penelitian ini tidak 

mcnguji cfisicnsi pasar bentuk kuat karcna pengujiannya menggunakan informasi 

pri''ate yang datanya hanya dikctahui oleh pihak-pihak tertentu saja. 

Etisicnsi pasar bcntuk sctcngah kuat dapat diuj i dengan cara mclihat adanya 

• 
kandungan informasi dalam pengumuman dan bagaimana reaksi investor dalam 

mcnanggapi infonnasi tersebut. lnfonnasi ini berhubungan dengan peristiwa yang 

terjadi di pe:usahaan (corporate action). Keputusan perusahaan mclakukan 

corporate action adalah untuk mcmaksirnumkan nilai pcrusahaan. Pcngujian 

efisicnsi pasar ini menggunakan pcngumuman laporan keuangan tahunan. Adapun 

kcrangka pcmikiran dari pcnelit1an ini ndalah sebagai bcrikut: 
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Reaksi cepat 

~ 
Pasar etisien 

2. 7 Hipotesis 

~ 

Gam bar 2.2 
Kcrangka P~mikiran Penclitian 

Pengumuman laporan 
keuangan tahunan 

I 

Ada abnormal 
return 

I 
~ 

Reaksi lama dan 
berkepan j angan 

• 

~ 
Pasar tidak efisien 

32 

·-

Tidak ada 
abnormal return 

~ 

Tidak terjawab 

Hipotesis dalam penelitian 1m dibagi menjadi dua ba1;ian, yaitu hipotesis 

untuk tahun 2006 dan 2007. 

A. Tahun 2006 

Hoi : tidak terdapat pengaruh informasi laporan keuangan tahunan 2005 

terhadap harga pasar saham syariah 

Ho2 : tidak terdapat reaksi positif terhadap pengumuman kenaikan EPS 2005 

HoJ : tidak terdapat reaksi negatiftcrhadap pengumuman penurunan EPS 2005 

B. Tahun 2007 

Ho4 tidak terdapat pengaruh informasi laporan kcuangan tahunan 2006 

terhadap harga pasar saham syariah 

Ho~ : tidak terdapat rcaksi positifterhadap pcngumuman kcnaikan EPS 2006 

llo6 : tidak terdapat reaksi ncgatiftcrhadap pcngumuman pcnunman EPS 2006 
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METODE J»l~NELITIAN 

Bab ini mcmbahas tentang mdodc penelitian yang digunakan mulai dari 

pcmilihan ohyck pt·nelitian. data yang akan dihimpun. tehnik pcngumpulan datn, 

tehnik pcngolahan data. dan tchnik pcngujian hipotcsis. 

3.1 Pemilihan Obyck Penelitian 

Obyek dalam pcnelitian ini adalah cmiten-cmiten yang masuk kc dalam daftar 

emiten lukarta h·/amic Index (JII). Tcrdapat 30 emiten yang tergabung dalam 

indeks ini. Emitcn yang tergabung dalam Jll merupakan saham-saham dengan 

tingkat likuiditas tinggi dan mcmcnuhi kriteria syariah yang ditctapkan oleh 

Dewan Syariah N?sional (DSN ). 

Proses penyaringan sahrun syariah terdiri dari dua tahap, yaitu core business 

screening dan financial rt::tio screening. Proses penyaringan terse but berd&sarkan 

pada fatwa DSN No. 40/DSN-MUJ/X/2003 dan fatwa DSN No. 20/ DSN-MUI/ 

IV /200 ~. Evaluasi penentuan komponen ind\!ks dilakukan setiap enam bulan~ 

yakni pada bulan Januari dan Juli. 

Pengamhllan sampel dalam pcnclitian ini mcnggunakan cara pW]JOsrve 

.\ampling. Emiten yang menjadi obyek penelitian mcrupakan emiten yang secara 

konsisten tergabung dalam Jakarta Islamic Index (Jll) selama pcriode 2005 
• 

sampai dengan 2007. Periode tcrscbut dipilih karcna pcneliti hcndak tnelakukan 

penelitian terkini. Maka didapatkan cmitcn-emitcn yang n1cnjadi obyek pcnclitian 
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ini sebanyak 17 etniten. Daftar en1iten- emiten terscbut disajikan dalam tabel 3.1 

dibawah ini. 

Tabel3.1 
Daflar Emiten yang Ditcliti 

No. Kode Nama Perusahaan 
I ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 
2 BNBR Bakrie & Brothers Tbk 
3 BUMI Bumi Resources Tbk 
4 INCO Intcrnasional Nikel Indonesia Tbk 
5 INDF Indo food Sukscs Makmur Tbk 
6 TNKl' Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 
7 INTP Indoccment Tunggal Prakarsa Tbk 
8 ISAT Indosat Tbk 
9 KLBf Kalbc Farma Tbk 
10 LSIP PP London Sumatera Tbk 
11 MEDC Medco Encrgi Internasional Tbk 
12 PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk 
13 PTBA Tambang Batubara Bukit Asan1 Tbk 
14 SMCB Holcirn Indonesia Tbk 
15 TLKM Telckomunikasi Indonesia Tbk 
16 UNTR United Tractors Tbk 
17 UNV.R Unilcvcr Indonesia Tbk 

Sumber: diolah 

3.2 Data yang Akan Dihimpun 

Data yang akan digunakan dalam pcnclitian ini merupakan data sekundcr yang 

dihimpun dengan melakukan studi literatur. Adaptm data-data yang digunaka.n 

dalam peneJitian ini adalah sebagai bcrikut: 

a. Daftar emiten yang masuk daJam .Jakarta bilamic Index (JII) periodc 2005 

sampai dengan 2007. 
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b. Tanggal pengumuman iaporan keuangan tahunan yang dipublikasikan mclalui 

media cetak dan internet untuk menentukan periode estimasi dan periode 

perist;wa. 

c. Indcks harga ~aham individual scluma pcriodc cstimasi dat1 pcriode p~ristiwa . 

Harga saham yang digunakan adalah harga pcnutupan (closing price). 

d. Data harga Jakarta Islamic Index (J II) .sclama peri ode cstim~Ei dan peri ode 

peris·~iwa. 

c. Laporan !<euan[ian tahunan pcrif)dc 2004 - 2006. untuk mel ihat arah 

perubahan Earning Per Share (EPS). 

3.3 Tehnik Pengumpulan Data 

Sumber perolehan data dalam penclitian ini di dapat dari: 

A. Website www.idx.co.id untuk memperoleh daftar emiten dan data harga 

Jakarta Islamic Index (JII). serta harga ~aham harian. 

B. Pusat Dokumentasi Bisnis Indonesia U11tuk memperoleh tanggal pengumuman 

laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan melalui media cctak dan data 

laporan kcuangan tahunan. 

C. Pusat Reterensi Pasc1r Modal (PRPM) untuk memperoleh tanggal 

pengumuman laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan mclalui internet. 

3.4 Tehnik Pengolahan Data 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat di 

pasar saham Jakarta Islamic Index (JII). Metode pengujian efisiensi pasar bentuk 

setengah kuat adalah event study. El•ent study merupakan studi yang mempelajari 
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reaksi harga saham sekitar suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan 

sebagai suatu pengumun1an (announcement). Pcngumuman yang diguna;:an 

adalah pengumuman laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan merup:1kan 

salah satu informasi publik yang dapat digunakan untuk merevisi dan m~ndeteksi 

harga sekuritas. Apabila investor menggunakan laporan keuangan sebagai 

informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan investasi, maka pasar akan 

bereaksi terhadap pengumuman laporan keuangan. Reaksi tersebut dapat terlihat 

dari adanya perubahan harg~ saham perusahaan yang melakukan pengumuman 

laporan keuangan. 

Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan --
ekuitas. dan laporan arus ka$ konsolidasi. Dalam penelitian ini laporan yang 

dibutuhkan hanya laporan laba rugi, karena data yang dibutuhkan adalah nilai 

Earning Per Share (EPS) saja. Laporan laba rugi dapat digunakan untuk 

mengukur kinerja perusahaan dan memberikan gambaran mengenai aktivitas 

operasional perusahaan. Laporan ini terdiri dari penjualan dan pendapatan usaha, 

behan usaha, laba atau rugi, dan nilai EarninJ!. Per Share (EPS) pcrusahaan pada 

suatu period~.!. 

Earning Per Share (EPS) merupakan hasil bagi laba bersih dengan j um1ah 

saham yang beredar. EP::' menunjukkan bcsarnya laba bcrsih perusahaan yang 

akan dibagikan kepada semua pcmcgang saham perusahaan tcrscbut. Tnfom1asi 

EPS dapat menggambarkan prospck laba perusahaan di masa depan. Olch karcna 

itu, informasi EPS sangat penting dan bcrmanfaat bagi investor. Pcrubahan EPS 

merupaican selisih EPS periode ke-t dengan pcriode sebelumnya. Perubahan EPS 
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mencerminkan adanya kenaikan atau penurunan Iaba yang akan didapat oleh 

pemegang saham. 

Dalam mdakukan pcngolahan data, langkah-langkah yang dilakukan adalah 

sebagai bcrikut: 

l. Proses scleksi ~miten 

Emitcn yang dipilih adalah cmit\!n yang secara konsisten tcrgabung dalam 

Jakarta Islamic Index (JII) selama periode 2005 sampai dengan 2007. Terdapat 17 

emiten yang masuk dalam obyek penelitian ir11. Daftar emiten dapat dilihat pada 

tabel (3 .1 ). 

2. Perhitungan return ekspektasi 

Perhitungan return ekspektasi dalam penelitian ini menggunakan market 

model. Market model merupakan model yang menggunakan dua periode~ yaitu 

periode estimasi (estimation pl!riod) dan periodc peristiwa (event period). Periodc 

estimasi adalah pcriode sebelum periode peristiwa. Tujuannya untuk membentuk 

model estimasi yang digunakan pada perhitungan abnormal return. Pada dasarnya 

tidak terdapat kctentuan untuk lamanya periode estimasi. Pada umurnnya lara1u 

peri ode estimasi berkisar I 00 hari sampai dengan 250 hari. Dalam pengujian 

efisiensi pasar ini peneliti menggunakan peri ode cstimasi selama 100 hari. Hal ini 

dikarenakan asumsi hari kerja selama satu bulan adalah 20 hari dru1 untuk 

mengestimasi dilakukan sclama lima bulan. 

Menurut Hartono (2003) larnanya periode peristiwa tergantung dari jcnis 

peristiwanya. Peristiwa yang nilai ekonomisnya dapat ditentukan dcngan mudah 

oleh investor, scperti pengumuman laba dan pengumuman dividcn periodc 
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peristiwanya dapat pendek berkisar 3 hari sampai 21 hari. Hal ini disebahkan 

investor dapat bereaksi dcngan ccpat dcngan adanya pengumuman tersebut. 

Peristiwa yang nilai ekonomisnya sulit ditentukan olch investor, sepcrti mcrjcr 

memcrlukan pcriode peristiwa yang lcbih lama sckitar 71 hari. Hal ini discbabkan 

investor membutuhkan waktu yang lruna untuk bereaksi. Peneliti mcnggunakan 

periode peristiwa selama 15 harL yaitu 7 hari sebclum tanggal prngUtnuman, 

event date. dan 7 hari sctelah tanggal pengumuman laporan keuangan tahunan 

dipublikasikan. 

Event Date (to) adalah tanggal pengumuman laporan keuangan tahunan 

dipublikasikan. Untuk lebih jelasnya, gambar 3.1 menyajikan periodc esthnasi dan 

periode peristiwa yang digunakan dalam penelitian ini. 

Gambar 3.1 
Periode Estimasi dan Periode Peristiwa 

( 

I 
-107 

Periodc Estimasi Periode Peristiwa 

- 8 -7 0 +7 

Setelah tanggal publikasi laporan keuangan tahunan masing-masing en1iten 

ditentukan, maka perhitungan model ekspcktasi dapat dilakukan. Pcrlu dikctahui 

terlebih dahulu return masing-masing saham dan return market. Dalam 
• 

menghitung return saham digunakan indeks harga saham individual untuk 
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harga saham yang dapat mengakihatkan kesalahan dalam penghitungan. 

Penghitungan return sa ham dan return market menggunakan rum us bcrikut : 

(Rt - Rt-1) 
Ru=----

Rt-1 

Dimana. Ri,t = return realisasi sekuritas kc-i pada periode estimasi ke-t 

Rt = return sekuritas pada pcriode estimasi ke-t 

Rt-1 = return sekuritas scbelum periode estimasi ke-t 

(Jilt - Jilt- I) 
RMt __, ------

.Tilt- I 

Dimana, RMt = return market pada periode estimasi ke-t 

Jilt = return nr pada periode estimasi ke-t 

Jilt- I = return Jll sebelum pcriode estimasi ke-t 

Model ekspektasi dapat dibentuk dengan menggunakan teknik regres1 

Ordinary Least Square (OLS) sebagai berikut: 

R i,t = ai + ~i . RMt + Eit 

Dimana. Ri.t =return realisasi sekuritas kc-i pada periode estimasi ke-t 

ai =intercept untuk s~kuritas ke-i 

Pi = koefisien slope yang merupakan beta dari sekuritas ke-i 

RMt =return market pada peri ode estimasi ke-t 

Eit = kesalahan residu sekuritas kc-i pada periode cstimasi ke-L 

Rumus diatas jika digunakan untuk mengcstimasi return ckspcktasi pacta 

periode ke-t, maka menjadi model-model estimasi sebagai berikut: 
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E(R i,t) = ai + pi . E(RMt) 

Dimana, E(Ri,t) = :1xpected return sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t 

ai =intercept untuk sekuritas ke-i 

Pi = koefisien slop~ yang men1pakan beta dari sekuntas ke-i 

E(RMt) =expected return market pada periode peristiwa ke-t 

3. Menghitung abnormal return 

Abnormal return merupakan selisih antara return yang sesunggulmya tcrjadi 

(actual r(;turn) dengan return ekspektasi (expected return). Return yang 

sesungguhnya terjadi (actual return) merupakan selisih harga sekarang relatif 

terhadap harga sebelumnya. Return ekspektasi (expected return) merupakan 

return yang diharapkan. 

ARit = Rit- E(Rit) 

Diman~ ARit = abnormal return sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t 

Rit = ac1ual return sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t 

E(Rit) = expected return sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t 

4. Menghitung Average Ahnormal Return (AAR) 

Pada tahap ini, emiten yang mengalami kenaikan dan penurunan EPS dipisah 

agar terlihat reaksi investor tf;rhadap pengumuman yang dipublikasikan. Rata-rata 

abnormal return (AAR) untuk hari ke-t dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

k 

L ARit 
i= t 

AARt = ----
k 
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Dimana, AARt - rata -rata abnormal return pada hari ke-t 

ARit =abnormal return sekuritas ke-i pada hari ke-t 

k = jumlah sekuritas yang terpengaruh oleh pengumuman peristiwa 

5. Mcnghitung Cumulative Averagt.. A hnormal Return (CAAR) 

t 

CAARt = L AARa 
.. a=t7 

Dimana, CAARt = akumulasi rata -rata abnormal return pada hari ke-t 

AARa =average abnormal return pada hari ke-a, yaitu mu]ai t7 

(hari awal periodc peristiwa) sampai hari kc·-1 

6. Melakukan pengujian statitistik hittmg (t-test) 

Pengujian statitistik hitung dilakukan dengan menggunakan ontt sample t-test. 

Pengujian dengan one sample /-test dilakukan untuk melihat ad~1ya signifikansi 

dari ahnormal r:!turn pada periode peristiwa. Pengujian adanya ubnormal return 

tidak dilakukan padn setiap saham yang menjadi sampel penelitian. Pengujian 

dilakukan secara agregat dengan menghitung Average Abnormal Return (AAR) 

scluruh saham melalui cross-section sctiap hari selama periode pcristiwa. 
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3.5 Teknik Pengujian IJipotcsis 

Penelitian ini menggunakan metod~ hipotesis direksional dar. nondireksional. 

Menurut Se"aran (2006), mctode hipotesis direksional adalah hipotesis yang 

mcnyatakan hubungan atau perbcdaan dcngan menunjukkan arah hubungan 

antarvariabcl (positif/ negatif). Adapun mctode hipotesis nondireksional adalah 

hipotcsis yang menyatakan hnbungan atau pcrbedaan, Ldapi tidak menunjukkan 

arah dari hubungan atau pcrbedaan tcrscbul. Peneliti mcnggunakan mdode 

hipotcsis dirck~ional pada hipotesis kedua. kctiga, kelim~ dan kecnam, scdangkan 

pada hipotcsis menggunakan mctode hip0tesis nondireksional per1ama oan 

kccmpat. 

Oesuin dari penelitian ini merupakan pengujian hipotesis. Hipotesis yang akan 

diuji adalah sebagai berikut: 

a) Hot : tidak terdapat pengaruh informasi laporan keuangan tahunan 2005 

terhadap harga pasar saham syariah 

llo·l tidak lerdapat pengaruh informasi laporan keuangan tahunan 2006 

tcrhadap harga pasar saham syariah 

Untuk mcnguji hipotesis ini di lakukan pcnghitungan adanya abnormal return 

disl~kitar tanggal pengmnuman publikasi laporan kcuangan tahunan. Pcngukurnn 

signifikansi dengan mcnggunakan nne sample 1-test. Apabila tidak tcrdapat 

abnormal return signifikan, maka Ho ditcrima. 

b) Hl)2 : tidak terdapat reaksi positiftcrhadap pengumuman kcnaikan EPS 2005 

Hos : tiduk tcrdapat rcaksi positiftcrhadap pcngumuman kenaikan EPS 2006 
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BABlV 

IIASIL J>ENELITIAN 

Bab ini menyajikan tentcmg gambaran umum obyek penclitian dan 

pcmbahasan mengcnai hasil pend i tian yang di lakukan pad a tahun 2006 dan 2007. 

Pembahasan tcrscbut dilengkapi dengan argumen scrta perbandingan dcngan teori 

dan penelitian scbelun1nya. 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Semua emiten yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (111) telah melalui 

proses penyaringan. Proses penyaringan saham syariah terdiri dari dua tahap, 

yaitu core business screening dan financial ratio screening. Tahap pertama 

penyaringan, yaitu core busil1ess screening disesuaikan dengan fatwa Dewan 

Syariah Nasional (DSN) MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003. Tahap kedua 

penyaringan, yaitufinancial ratio st.:reenin~ didasarkan pada fatwa DShl No. 20/ 

DSN-MUI/IV /2001. 

Penentuan kriteria pemilihau saham Jll disusun berdasarkan persctujuan dari 

Dewan Pcngawas Syariah PT Danareksa lnvesment Management. Obyck dalan1 

pcnelitian ini ialah emiten yang secara konsistcn tcrgabung dalam ./akarrn Islamic 

Index (JII) sclama peri ode 2005 sampai dengan 2007. Hal ini dikarcnakan Iaporan 

keuangan tahunan yang digunakan dalmn pcriode ini iala.h lapornn kcuangun 

tahunan periodc 2005 dan 2006. 

45 
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Dengan demikian, emiten yang menjadi obyek pcneJitian ini sebanyak 17 

t>miten. Emitcn yang ditditi rlidominasi oleh sektor p~rtambangan, yaitu sebanyak 

lima emiten yang tcrdiri dari Ancka Tambang (ANTM), Bumi Resources (BUMJ). 

lnternasional Nikel Indonesia (lNCO), Medco Energi Internasional (MEDC), dan 

Tan1bang Batubara Bukit Asam (PTBA). Sektor industri barang konsumsi 

sebanyak tiga emiten yang terdiri dari lndofood Sukses Makn1ur (INDF), Kalbe 

Farma {KLBF), dan Unilever Indonesia (UNVR). Sek.ior infrastruktur dan utilitas 

sebanyak tiga cmiten yang terdiri dari Perusahaan Gas Negara (PGAS), Indosat 

(ISA T), dan Telekomunikasi Indonesia (TLKM). Sektor industri dasar scbanyak 

tiga emiten yang terdiri dari Indocement Tunggal Prakarsa (INTP), Holcin1 

Indonesia {SMCB). dan Indah Kiat Pulp & Paper (INKP). Sektor perdagangan 
• 

dan investasi sebanyak dua emiten yang terdiri dari Unilever Indonesia (UNVR) 

dan Bakric & Brothers (BNBR). Sektor perkebunan sebanyak satu emiten, yaitu 

PP London Sumatera (LSIP). R'ncian mengenai bidang usaha c1niten dapat 

dijelaskan pada tabel dibawah ini. 
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Tabcl4. 1 
En1iten dan Bidang Usahanya 

No. Nama Pcrusahaan Bidang Usaha 
1---

Aneka Tambang (Persero) Pcrtambangan berbagai jenis bahan galian (terutar~u '!ike I se~a cnw.s I 
Tbk (ANTM) dan pemurnian), serta menjalankan usaha dt huJan.g mdustr J, 

pcrdagangan, pcngangkutan dan jasa lainnya yang berkattan dengan 
bahan l;2alian tcrsebut. 

1--
Bakrie & Brothers Tok Perdagang,an umum, industri, terutama produksi ptpa baja, bahan 2 
(BNHR) bangunan dan bahan kontruksi Jainnya. 

- -... Burni Resources Tbk Kcgiatan cksplorasi dan eksploitasi kandungan batubara ttcrmasu :< .) 

(BUM I) pertambangan :Jan ~enjualan batubara2 dan eksEloitasi min yak. 

4 I ntcrnasional Nikel Mcnghasilkan nikel dalam matte, yaitu produk sctcngah jadi yang 
Indonesia Tbk (INCO) diolah dari bijih latcrit. 

5 lndofood Sukses Makmur Mclakukan pembuatan rnie, penggilingan tcpung tcrigu, ker11asnn, jasa 
Tbk (ll~DF) mnnajemen serta penelitian dan pengembangan. Fokus ut&ma pada 

pembuatan mie dan ['enggilingan leEung terigu. 
6 lndah Kiat Pulp & Paper Bidang industri, perdagangan, pertambangan, dan kehutanan. 

Thk (INKP2 
7 lndocement Tunggal Pabrik semen, bahan-bahan bangunan, konstruksi dan pcrdagangan. 

Prakarsu Tbk (INTP) j Saat ini perusahaan dan anak pcrusahaan melakukan pabrikasi dan 
penjualan semen (usaha inti) dan beton siap pakai. 

8 lndosat Tbk (ISAT) j Menyelenggarakan jaringan dan/atau jac;a telekomunikasi serta 
informatika. 

9 Kalbe Farma Tbk (KLBF) Usaha dalam bidang industri dan distribusi produk farmasi (obat-
vbatan bagi manusia dan hewan). Saat in i fokus utama dalam bidan:} 
produksi danpengembangan _produk farmasi. 

10 PP London Sumatera Tbk lndustri perkebunan dengan menanam dan memclihara tanamaa 
(LSIP) kelapa sawit, karet, kakao, kelapa serta tch dan kopi~ mengolah hasil 

perkebunan tersebut dan menjualnya. 
I I Medco Energi Ekplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, produksi metanol dan 

Jnternasional Tbk aktivitas energi lainnya, usaha pengeboran darat dan lcpas pant3L 
(MEDC) serta mclakukan invcstasi (langsung dan tidak langsung) pada anaK 

perusahaan. 
12 Perusahaan Gas Negara Distribusi d-an transmisi gas bumi ke pclanggan indu3tri. komcrsiC:Il~ 

Tbk (PGAS) dan ruman tang_ga. 
13 Tamhang Batubara Bukit Ridang industri tambang batubara mcliputi kcgialan pcnyclidikan 

As.un Tbk (PTBA) umum, cksplorasi. cksploitasi, pcngolahan, pcmurnian, pengangkutnn 
dan pcrdugangan, pemcliharaan fasilitas dcm1aga khusus batubar~, 
~engoP-crasian PLTU dan memberikan jasa-jas<' konsultasi. 

14 Holcim lnJonesia Tbk Pcngopcrasian pabrik semen dan aktivitas lain yang berhubungan 
(SMCR) dcngan industri semen, serta melakukan invcstasi pada pcrusah;an 

lainnva. 
15 Tclckomunikasi Indonesia Menyclcnggarakan jaringan dan jasa tclekomunikasi SClta 

1-o----
Tbk (TLKM) inforrnatikt\. -- - - -

16 United Tractors Thk Pcnjualan dan pcnycwaan alat berat bcserta pdaynnan purna jual dan 
t_UNTRJ kotraktor p~.~n-~mbnngan. 

17 Unilcver lndonesiu Tbk Pcmbuatan, pcmasaran dan distribusi lJ~lrang~hamng konsumsi van£' 
(UNVR) mcliputi sa bun, dctcrjcn, margarin, dan mul a nan berint i susu. ~·s Krim~. 

·~ minuman rlcngan hahan ~okok tch ~an J~luk-[?roduk kosmctik. . . - ·-. . Sumbcr. ldporan kcuangan emttcn 
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4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembahasan hasil penelitian ini tcrdiri dari dua bagian, yaitu pembahasan 

regresi model ekspektasi dan pcngujian bipotesis. Regresi model ekspcktasi 

dilakukan untuk mencari nilai alta ( u) dan beta (B) yang digunakan dalam 

pc.!nghitungan abnormal return. Sclain itu, rcgresi tnodel ekspcktasi juga 

di!akukan untuk melihat seberapa bcsar hubungan antara return saham dcngan 

r:?turn pasar dan signifikansinya. 

P\!ngujian hipotesis dilakukan untuk menjawab semua hipotesis yang 
• 

diajuktm. Penelitian ini terdiri dari enam hipotesis yang dibagi dalam dua tahun. 

Pada dasan1ya, hipotesis-hipotesis tersebut akan dapat menjawab pcnnasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah informasi laporan keuangan tahunan mempengaruhi pcrkcmbangan 

harga saham-saham dalam Jakarta Islamic 1'ndex (JII)? 

2. Bagaimana reaksi pasar dalam mcrespon informasi lap\Jran keuangan 

tahunan? 

4. 2. 1 Regresi Model Ekspektasi 

Pembahasan hasil regresi n1odel ekspektasi ini dibagi menjadi dua bagian. 

yaitu pembahasan hasil penelitian tahun 2006 dan tahun 2007. Masing-xnas~ng 

periode tersebut tcrdiri dari hasil rcgrcsi model ekspektasi tcrhadap kcnaikan dun 

penurunan Earning Per Share (EPS). llasi) penclitian terscbut daput dijelaskan 

scbagai bcrikut: 
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Nilai koefisien regresi (JJ} menyatakan bahwa setiap 1 ~lo kenaikan atau 

penurunan dari return pasar, maka expected rrJiurn akan naik at:lu turun scbcsar 

nilai (p). Konstanta (a) menunjukkan bahwa jika tidak ada pcrub~han pada return 

pasar. maka besarnya expected return suatu sahan1 akan sama dengan nilai (u.). 

Nilai R square menjelaskan bcsarnya expected return yang dapal dijelaskan oleh 

return pasar. 

Berdasarkan tabel ( 4.2), pr;rubahan return pasar akibat adanya kenaikan EPS 

paling mempengaruhi expected return saham BNBR. Hal ini terlihat dari nilai (B) 

yang paling bcsar. Hubungan antara return pasar dan return saham yang paling 

kuat terjadi pada saham TLKM. Hal ini dapat dilihat dari nilai R squarf yang 

paling besar. Nilai statistik hitung semua emiten n1emiliki angka signiJikan c!i 

bawah 0,05. 

Berdasarkan tabel (4.3), perubahan retur11 pasar akibat adanya pcnunman EPS 

paling mempcngaruhi expected return saharn INDF. Hal ini tcrlihat dari nilai CP.l 

yang paling besar. Hubunga."1 antara return pasar dan return saham yang palin~ 

kuat terjadi pada saham ISAT Hal ini dapat dilihat dari nilai Rsquan: ya:lg pa1ing 

besar. Nilai statistik hitung semua ernitcn mcn1iliki angka signifikan di bawah 

0,05. 
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4.2.1.2 Regresi Model Ekspektusi Talum 2007 

Tubel4.4 
Hasil Regrcsi Kcnaiknn EPS 2007 

t-hitung R.t 
N~.) . Pcrusahaan a ~ 

I Ancka Tambang 0,004 1.330 7. 156 0,343 

(Persero) Tbk 
(ANTM) 

,., Bumi Resources Tbk 0,004 0.730 4,406 0.165 

(BUM I) 
3 lntemasional Nikel 0,004 l ,0 I 9 5,597 0,242 

Indonesia Tbk (INCO) 
4 lndofood Sukscs 0,00 I 0.818 5,33H 0,225 

~ 

Makmur Tbk (!NDF) 
5 Indah Kiat Pulp & -0,002 0.575 5.005 0.204 

Paper Tbk (lNKP) 
6 Kalbe Farma l'bk -0,002. 0,557 4.978 0,202 

(KLBF) 
7 Perusahaan Gas Negara -0,003 1,171 4,652 0.181 

Tbk (PGAS) 
8 Tam bang Batubara -0.{102 I, I 08 7,916 0:390 

Bukit A sam Tbk 
(PTBA) 

9 Holcim Indonesia Tbk 0,000 I ,078 5,665 0,247 
(SMCB) 

10 Tclckomunikasi -0.002 1.0 16 14.972 0~696 
IPdoncsia 1 bk (TLKM) 

1 I Unilever Jndon~sia Tbk 0,00 1 0,683 4,660 0.1 X 1 
(UNVR) 

Sumber: data diolah 

Tahcl 4.5 
Hasil Rcgrcsi Penurunan EPS 2007 

No. Pcrusahaan (1 ~ t-hitung R2 
I Bakrie & Brothers Tbk 0,002 0,648 2,881 0.078 

(BNI3R) 
2 lndoccmcnt Tunggal 0.001 0,720 4.281 0, 1:>8 

Prakarsa Tbk (INTP) 
3 lndosat Tbk (ISAT) 6,742E-5 I,<HB 7.768 0.3 8 1 
4 PP London Sumatera 0,001 0,901 5,683 0,248 

Tbk (l.SIP) 
5 Mcdco Energi 7,266E-5 1.015 5,429 0.23 1 

lntcmasional Tbk 
(MEDC) 

6 United Tractt>rs Tbk 0,000 0,7X2 4,53R 0, 174 
(UNTRJ J Sumber: data diolah 
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Berdasarkan tabel ( 4.4 ), pcrubahan return pasar akibat adanya kenaikan 1-:.PS 

paling n1empengaruhi expe<.'led return saham ANTM. Hal ini terlihat dari nilai (f3) 

yang paling besar. Hubungan antara return pasar dan ret!Lrn saham yang paling 

kuat tc~jadi pada saham TLKM. Hal ini dapat dilihat dari nilai R square yang 

paling besar. Nilai statistik hitung semua cmitcn memiliki angka signifikan di 

bawah 0,05. 

Berdasarkan tabd ( 4.) )~ perubahan return pasar akibat adanya penurunan EPS 

paling mempcngaruhi expected return saham ISAT. Hal ini terlihat dari nilai beta 

(~) yang paling besar. Hubungan antara return pasar dan return saham yang 

paling kuat terjadi pada saham ISAT. Hol ini dapat dilihat dari nilai R square yang 

paling rcsar. Nilai statistik hitw1g scmua .:!miten merniliki angka signifikan di 

bawah 0,05. 

4.2.2 Pengujian 1-Iipotef~; s 

Pembahasan pengujian hipotesis ini dibagi menjadi dua bagian. yaitu 

pembahasan pengujian hipotesis tahun 2006 dan tahun 2007. HasiJ penclitian 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

4.2.2.1 Pengujian Hipotesis Tahun 2006 

Tabel dibawah ini meny~jikan nilai Average Abnormal Return (AAR) dan 

Cumulative Average Abnormal Return (CAAR) selama periode peristiwa, serta 

nilai Cumulative Average Return (CAR) dan statistik hitung pada sebclun1. saat, 

dan sesudah laporan keuanga:•. tahunan dipuhlikasikan. 
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Tabel4.6 
Nilai AAR dan CAAR 2006 

liAR I KENAIKAN EPS PENURUNAN EPS 
- --

/\AR CAAR t-hitung 1\AR CAAR t-hi tung_ 

-7 0.0009 0,0009 0~ 124 -0,0276 -0,0276 -2,537 

-6 0.0077 0.0086 0.882 -0,0045 -0,032 1 -0,636 

-5 0.0025 0.011 l 0,393 0,0104 -0.02 18 ] ,876 

-4 -0,0088 0.0022 -1 ' 125 0,0042 -0,0175 o.:<J2 
,.., 

-0.004 7 -0,0025 -2,029 -0,0041 -0,02 16 -1 ,039 - _l 

-2 0.0043 0.0018 0,740 0,001 5 -0.020 I 0.409 

- 1 -0,0076 -0,0057 -1 ,619 -0,0046 -0,0248 -1 ,37<) 

0 0.0036 -0.002 1 0,822 -0,0055 -0,0303 -1 ,347 

1 0.0065 0,0044 1.422 -0,0088 -0,0391 -0.837 

2 -0,(H37* -0,0093 -2,999 -0,0050 -0,044 J -0 555 
' 

3 -0,001 1 -0,0105 -0,179 0,0192 -0,0249 I ,368 

4 0.0022 -0,0083 0,304 0,0070 -0,01 78 0.867 

5 -0.0040 -O,Cl23 -0,506 0,0030 -0,0148 0,665 

6 0.0019 -0,0104 0,328 -0,0016 -0,01 64 -0.214 

7 -0,0066 -0,0170 -1 ,233 0,0019 -0,01 45 0,203 
* signitikan pada level 5% 

Nilai 1\AR yang menunjukkan nilai positif ketika adanya pengumuman bcrita 

baik, yaitu pada t-7 (0,0009), t-6 (0,0077), t-5 (0,0025), t-2 (0,0043), t 0 (0,0036 ). 

t I (0,0065), t 4 (0,0022),dan t 6 (0,0019). Sebaliknya, nilai AAR yang 

menunjukkan nilai negatif terjadi pada t-4 ( -0,0088). t-5 ( -0,004 7). t-1 ( -0.0076), 

t 2 (-0,0137). t 3 (-0,0011),t 5 (-0.0040),dan t 7 (-0,0066) Nilai AAR tertinggi 

tc~jadi pada t-6 (0.0077) dan nilai yang tcrc.1dah terjadi pada t 2 (-0.01 37). 

Nilai AAR yang menunjukkan nilai positif ketika adanya pcngumuman bcritn 

buruk te~jadi pada t-5 (0,0 I 04 ). t-4 (0J)042), t-2 (0,00 15). t 3 (0,0 1 <)2), t 4 

(0,0070), l 5 (0,0030), dan t 7 (0,00 19). Scbaliknya. nilai AAR yang mcnunj ukkan 

nilai ncgatif tc~jadi paua t-7 ( -0,0276), t-6 ( -0,0045), t-3 (-0,0041 ), t-1 (-0 0046). t 
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0 ( -0.0055) ,t I (-0,0088), t 2 ( -0,0050), dan t 6 (-0,00 1 6). Ni1ai AAR tertinggi 

tcrjadi pada t 3 (0,0 192) dan nilai yang terendah te~jadi pad a t-7 ( -0,0276 ). 

Pada saat pengumuman herita baik, signifikansi abnormal return terjadi pada t 

2 yang memiliki nilai AAR terendah. Namun pada pengwnuman berita buruk, 

tidak terdapat signifikansi almormal return. Maka dapat disimpulkan bahwa 

infon1111si yang terdapat pada laporan periode 2005 dari perusahaan-perusahaan 

yang tergabung dalan1 Jaknrta Islamic Index (JII) memiliki suatu nilai bagi 

investor. Dc~gan demikian, hipotcsis H01 yang menyatakan bai1wa tidak terdapat 

pcnga;uh antara laporan keuangan tahunan 2005 terhadap harga pasar saham 

syariah ditolak. 

Gambar 4.1 
AAR dan CAAR Dari Kenaikan EPS 2005 
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Gamhar4.2 
AAR dan CAAR Dari Pcnurunan EPS 2005 
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.. AAR 

-a-Cf....AR 

Berdasarkan pvla pergerakan AAR can CAAR dapat diketahui bahwa adanya 

vcngunmman berita baik (kcnaikan EPS) ternyata ccnderung dircspon ncgatif < lch 

investor. Hal ini terlihat dari cenderung menurunnya nilai CAAR. meskiptm 

pengumuman tersebut mengandung berita ~aik. Begitu pun dengan pcngumuman 

berita huruk (penurunan EPS), temyata cenderung direspon positif o l r~h investor. 

Hal m1 terlihat dari cenderung mcningkatnya nilai CAAR: meskipun 

pcngumuman tersebut mengandung bl!rita buruk. 

I Jipotesis H ul yang menyatakan bahwa tidak tcrdapat rcaksi posit if tcrhadap 

pengumuman kenaikan EPS 2005 diterima. Bcgitu pun dengan hipotesis I ]03 yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat rcaksi ncgatif tcrhadap pengumumnn ,,cnuruna.n 

EPS 2005 diterima. 
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4.2 2.2 Pcngujian llipotesis Tahun 2007 

Tabcl4.7 
Nilai AAR dan CAAR 2007 

liAR I KENAIKAN EPS PENUHUNAN EPS 

AAR CAAR t-hitun~~ AAR C/\AR t-hitu11g 
"-..'<!-

-7 -0,0029 -0,0029 -0.398 0,0020 0,0020 0,319 

-6 0.0135 0,0106 1.467 0,0125 0,0146 1,200 

-5 0,0062 0,0168 I, 146 0,0002 0,0148 0,025 

-4 0,0088 0.0255 0,853 -0,0051 0,0096 -1 124 ' 
-J -0,0010 0,0245 -0,21 R -0,0037 0.0060 -1.065 

-2 0,0122* 0,0367 3.431 -0,0009 0,00.50 -0,132 

-I 0,0079 0,0446 1.290 -0,00 I 0 0,0040 -0,179 

0 -0.0023 0,0423 -0,533 0,0014 0,0054 0,178 

0,0051 0,0475 0,706 -0,0090 -0.0036 -0,6 I 4 

2 0,0181 0,0656 0,777 0,000 I -0,0035 0.007 

3 -0.0087 0,0569 -0,787 0,0089 0,0054 0,790 

4 -0.0035 0,0534 ··0,614 0,0030 0,0084 0,270 

5 -0.0043 0,0491 -0,786 -0,0075 0,001 r) -1.108 

6 -0,0090 0.040 I -1.455 -0,0 I 01 -o.ooo 1 -1.572 

7 0.0187 0.0588 I .666 -0,()0 J 7 -0.0 I 08 -0.31 I 
* signifikan pada level lo/o 

Nilai AAR yang menunjukkan nilai posit if ketika adanya pcn1·umuman berita 

baik, tcrjadi pada t-6 (0,0 135), t-5 (0,0062), t-4 (0,0088), t-:i. (0,0 122). t-1 

(0,0078), t I (0,005! ), t 2 (0,0 18 I ),dan t 7 (0,0 187). Seba1iknya, nilai AAR ya:tg 

menunjukkan nilai negatifterjadi pada t-7 ( -0~0029), t-3 ( -0,00 I 0), t 0 ( -0,0023}. t 

J (-0,0087), t 4 (-0,0035),t 5 (-0,0043),dan t 6 (-0,0090).). Nilai AAR tt.~rtill £g i 

tcrjadi pada t 7 (0,0 187) dan nilai yang tercndah tcrjadi pada t 6 ( -0.0090). 

Nilai AAR ynng menunjukkan nilai posit if kctika adanya pengumuman l)erita 

buruk tcr:jadi pada t-7 (0,0020). t-6 (0,0 125). t-5 (0,0002), t 0 (0.00 14). t 2 

(0.000 I) ,t 3 (0,0089), dan t 4 (0.0030). Scbalil~oya, nilai AA R yang mcnunjukkan 

nilai ncgatiftcr:jadi pada t-4 (-0~0051). t-3 (-·0,0037), t··2 (-0,0009), t-l (-0,0010) i 
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l (-0,0090). t 5 (-0,0075), t 6 (-0,0101), dan t 7 (-0,0017). Nilai AAR tcrtinggi 

terjadi pad a t-6 (0,0 125) dan nilai yang terendah terjadi pada t 6 ( -0.01 0 l J. 

Pada saat pengumuman berita baik, signifikansi abnormal return tcrjadi pada 

t-2. Pada pengumuman berita buruk, tidak terdapat signifikansi abnormal relurn. 

Maka dapat disimpulkan bah wa informasi yang terdapat pad a laporan peri ode 

2006 dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalarn Jakarta Islamic Index 

(Jil) memiliki suatu nilai bagi investor, khususnya pada saat pengwnuman berita 

baik. Hipotesis Ho4 yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara 

laporan keuangan tahunan 2005 tcrhadap harga pasar saham syariah ditolak. 

Gambar 4.3 
AAR dan CAAR Dari Kenaikan EPS 2006 
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terpenting dalam mengukur pasar efisien ialah hubungan antara harga sckuritas 

dengan informasi. 

Apabila informasi mengandung bcrita baik, maka seharusnya harga-harga 

sekuritas meningkat. Peningkatan harga sekur~tas mengakibatkan return dari 

sekuritas tersebut ikut meningkat, sehingga investor dapat menikn1ati keuntungan 

berupa abnormal return. Investor hurus dapat menyerap abnormal return dengan 

cepat. Reaksi pasar yang efisicn untuk pengunmman laba, yaitu sckitar satu hari 

setelah pengumuman (Hartono,2003 ). Apabila investor menyerap abnormal 

return dengan lambat, maka pasar tidak efisien bentuk setengah kuat sccara 

informasi. 

Hasil penelitian ini dibagi m\:!njadi dua bagian, yaitu basil penelitian tahun 

2006 dan tahun 2007. Hasil penclitian terse but dapat dijelaskan sebagai berikut : 

A. Hasil Penelitian Tahun 2006 

Informasi yang terdapat pada laporan kcuangan tahunan 2005 dari perusahaan

pcrusahaan yang tcrgabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) mempunyai ~ur.tu 

nilai bagi investor. Hal ini dapat dilihat dari adanya signifikansi pergcrakan relurr. 

saham yang terjadi disckitar tanggal pcngumuman laporan keuangan tahunan. 

Pengcmuman berita baik (kcnaikan EPS) direspon negatif oleh in\'estor. Hal 

ant dapat dilihat dari pergerakan AAR dan CAAR yang cenderung n1entrrun 

setclah Japoran keuangan tahunan dipublikasikan. Pengumuman herita buntk 

(penurunan EPS) direspon positif o1ch investor. Hal ini dapat dilihat dari 

pergerakan AAR dan CAAR yang ccnderung tneningkat sctclah laporan kcuangnn 

tahunan dipublikasikan. 

Analisis Pengujian Efisiensi Pasar..., Sisca Debyola Widuhung, Ma.-IBS, 2008



60 

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada kandungan informasi 

dari laporan keuangan tahunan 2005. Ilanya saja respon investor lambat dan 

berkebalikan terhadap in~~rmasi tersebut. llal ini bcrtentangan dengan Efficient 

Nfarket Nvpothesis (EMH). 

B. Hasil Penelitian Tahun 2007 

lnfonnasi yang terdapat dalam laporan keuangan tahunan 2006 dari 

perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Jakarta l '>lamic Index (JIJ) 

memiliki suatu nilai bagi investor. Hal ini dapat dilihat dari adanya signi fikansi 

pergerakan return saham yang terjadi disckitar tanggal pengun1 uman Japoran 

keuangan tahunan. 

Pengumuman berita baik · (kenaikan EPS) direspon positif oleh investor. Hat 

ini dapat dilihat dari pergerakan AAR dan CAAR yang cendcrung mcningkat 

setelah laporan keuangan tahunan dipublikasikan. Pengwnuman berita hw·uk 

(penurunan EPS) direspon negatif oleh inv~stor. Hal ini dapat dilihat dari 

pergerakan AAR dan CAAR yang cenderung menurw1 setelah laporan kcuangan 

tahunan dipublikasikan. 

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada kandungan informasi 

dari laporan keuangan tahunan period\! 2005. Hanya saja terdapat kebocoran 

informasi kenaikan EPS yang tcrccrmin dari adanya signifikansi abnormal return 

yang tcr:jadi sebclum pcngumuman laporun kcuangan tahunan dipublikr,sikan. Hal 

ini bcrtcntangan dcngan Efficient Market Hypothesis (EMH). 
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4.4 Argumentasi Penelitian 

Harga saham dapat dipengaruhi olch bcrbagai faktor. Faktor-faktor tcnebut 

dapat dibagi mcnjadi faktor internal dan ckstcrnal perusah<U'ln. Faktor internal 

pcrusahaan dapat berupa informasi akuntan;;i yang terdapat dalam laporatJ 

keuangan, corporate action, dan semua hal yang dilakukan oleh pcrusahaan. 

Faktor ekstemal mencakup kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal, 

kondisi perekonomian makro. kondisi sosial politik, termasuk perckonomian 

global. Dalam pembahasan ntengenai argun1entasi penelitian dibagi n1enjadi dua 

bagian, yaitu argumentasi penelitian tahun 2006 dan 2007. 

A. Argumentasi Penelitian Tahun 2006 

Terdapat kandungan inforrnasi pada laporan keuangan tahunan 2005, nan1un 

rcaksi investor lambat terhadap informasi tersebut. Disamping itu rcaksi investor 

berkebalikan dengan informasi yang dipublikasikan. Ada beberapa dugaan tetkait 

masalah ini , yaitu: 

Para investor emiten JII tnerupakan naive investors, yaitu lebih n1engandaJkan 

intuisi dalam mengambil keputusan. Kcputusan bukan bcrdasarkan pada 

analisis fundamental kinerja laporan kcm~ngan atau EPS entitcn yang 

dilaporkan. 

Pengumuman laporan keuangan tahunan bukanlah satu-satunya pcristhva yang 

dapat mcmpengaruhi harga saham. Diduga perekonomian makro Indonesia 

dan globallcbih Mendominasi pergcrakan harga saham. 

Faktor internal yang diduga paling mcmpcngaruhi harga saham ada'lah adanya 

rencana kcnaikan Tarif D:Jsar Listrik (TDL) dan gas. Ditambah pcmcrintah 
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belum mengeluarkan insentif yang dijanjikan kepada duniu usaha berkaitan 

dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang Lelah diberlakukan 

pad a tahun 2005. 

Faktor eksternal yang diduga paling mempengaruhi harga saham adalah 

kcnaikan harga minyak dunia dan perkcmbangan tingkat suku bunga The Fed. 

Dengan adanya kondisi scpcrti diatas bcrdampak pada nilai A:\R yang negatif 

meskipun laporan keuangan tahunan mcngandung berita baik dan larnbatnya 

reaksi investor rlalam menyerap ahnormal return untuk menuju kc harga 

kescimbangan yang baru. 

B. Argumcntasi Penelitian Tahun 2007 

Terdapat kandungan informasi pada laporan keuangan tahunan 2006, namun 

investor bereaksi sebelum laporan keuangan tahunan tersebut dipublikasikan. 

Investor bereaksi terhadap informasi kenaikan EPS pada hari kedua scbelum 

laporan keuangan dipublikasikan. Hal ini menandakan adanya kcbocomn 

informasi yang ditunjuk.kan oleh reaksi pasar yang signifikan pada t-2. Ada 

bebcrapa dugaan terkait masalah ini, yaitu: 

I~emungkinan investor sudah dapat memperkirakan informasi yang ada dalam 

laporan keuangan tahun:m 2006, sehingga investor bereaksi sebclum laporan 

keuangan tersebut dipuolikasikan. 

Ekspektasi investor akan adanya l>erita baik yang terkandung dalam laporan 

keuangan didukung oleh optimisme atas kinerja perekonomian Indonesia yang 

dibuktikan dcngan stabilnya nilai tukar dan ekspektasi positif kinerja hisnis 
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para emitcn karcna kualnya aliran modal asmg sejak pertengah«.m kuarta l 

kedua 2006. Datu nilai tukar dan ali ran modal asing terJampir. 

Seeara kcscluruhru1 tc~jadi kcnaikan tren harga saham dalam ncgcri scjalan 

dengan tetap membaiknya gairah pasar modal dunia. Data pergcralwn IHSG 

terlampir. 

Kondisi-kondisi diatas mcndorong investor bereaksi sebelum Japoran 

keuangan tahunan dipul lika~dkan. Investor memberikan rcaksi yang positif 

tcrhadap kondisi pasar modal dan pcrckonomian Indonesia. 

4.5 Perbaodingan dengan Hasil Penelitian Sebelumoya 

Penelitian Achmad Fahruddin (2006) merupakan sumber replikasi dari 

penelitian ini. Penelitian tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan 

2003 dari perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (111) pcriode 

2003 dan 2004, ternyata kurang berhubungan dengan perkembangan harga saham. 

Dalam penelitiannya tersebut, tidak terdapat abnormal return signifikan 

selama periode pengamatan. Kesimpulanny~ pasar yang mempcrdagangkan 

saham-saham perusahaan yang masuk dalam Jakarta Islamic Index (111 ) bclum 

bisa ditentukan secarajelas apakah pasa;- sudah efisien atau bel urn. 

Hasil penelitian ini berbcda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Fachruddin (2006), tetapi sejalan dengan hasH penelitian Lako (2003), Sularso 

(2003 ), Suwandha (2006) dan Siaputra & Ad win (2006). Kesamaan terse but 

terlihat dari adanya abnormal return di sckitar pcriode peristiwa. Hal ini bcrarti 

pengumuman yang dipublikasikan mcngandung infonnasi. 
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5.1 Kesimpulan 

lJAIJ V 

KESIMI)LJLAN DAN SARAN 

5.1. t Kesimpuhu1 Tahun 2006 

Laporan kcuangan tahun«n 2005 dari perusahaan yang tcrgabung dalam 

Jakarta islamic Index (JII) ternyata mengandung informasi. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan adanya abnormal return signifikan pada hari kedua setelah 

pengumuman. Abnormal re,·urn tcrsebut hanya terjadi pada informasi yang 

mengandung berita baik (kenaikan EPS). Nilai AAR negatif, meskipun informasi 

dalam laporan keuangan tnengandung berita baik. Disamping itu investor bereaksi 

lam bat yakni setelah dua hari laporan keuangan dipublikasikan. l Jal ini 

bertentangan dengan Efficient Market Hypothesis (EMH). Berdasark:ln urman 

diatas. peneliti berkesimpulan bahwa pasar saham m pada tahun 2006 belum 

efisi\!n. 

Terdapat beberapa dutiaan terkait masalah ini, yaitu para investor emiten Jll 

merupakan naive investors yang lcbih mengandalkan intuisi dnlam tncngambi1 

keputusan. serta perekonomian makro Indonesia dan global lebih mcndonlina'3i 

perg~rakan harga saham. Kondisi internal yang mempengaruhi ialah adanya 

rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan gas, belum dikeluarkannyn 

insentif yang dijanjikan pcmerintah kcpada dunia usaha bcrkaitan dcngan 

kenaikan BBM. Kondisi ckstcrnal ycmg mempcngaruhi ialah kcnnikan hargu 

minyak dunia dan perkemhangan tingkat suku bunga The Fed. Kondis1-kondisi 
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5.2 Saran 

• Meski banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan harga sahan1, 

tetapi laporrut keuangan tahunan pun memiliki kandungan infl>nnasi yang 

berguna dalam tnenganalisis kondisi perusahaan. Disaranknn kepada para 

.investor untuk tetap memperhatikan informasi yang ada dalam laporan 

keuangan tahunan. 

• Penelitian ini menggunakan pengumuman publikasi laporan keuangan 

tahunan. Untuk penelitian lanjutan sebaiknya menggunakan pengun1uman 

yang lain, seperti pengumuman dividen, pemecahan saham (')lock S.'J!it). 

pcnawaran perdana (IPO). atau tentang informasi akuntansi (accounting 

information). 
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LAMPIRAN I 
ABNORMAL RETURN 2006 

ANTM BNBR 
t p Ri Rm 0 13 E(Ri) AR t p Ri Rm 0 13 E(lli) /\R 

-7 4250 0,000::> 0.0006 0,003 1,047 0.0037 -0,0037 -7 175 0.0294 0,0167 0,001 1,125 0,0197 0,0097 

-6 4350 0,0235 0,0244 0,003 1,047 0,0286 -0,0050 -6 170 -0,0286 -0,0052 0,001 1,1::6 ·0,0046 -0,0238 

-5 4300 -0,0115 0,0288 0,003 1,047 0,0332 ·0,044? ·5 165 -0,0294 -0,0201 0,001 1,126 -0,0216 -0,0078 

-4 43.25 0,0058 0,0167 0,003 1,047 0,0204 -0,0146 -4 160 -0,0303 0,0079 0,001 1.126 0,009P. -0,04 2 

-3 430(1 -0,0058 ·0,0052 0,003 1,047 -0,0024 0,0034 -3 160 0,0000 0,0054 0,001 1,126 0,0071 -0,0071 

-2 4350 0,0116 -0,0201 0,003 1,047 0,0180 0,0296 -2 165 0,0313 -0.0012 0,001 1,126 · 0,0003 0 ,031G 
_, 4325 -0,0057 0,0079 0,003 1,047 0,011 2 -0,0170 -1 165 0,0000 0,0094 0,001 1,126 0,0115 0,0115 

0 4325 0,0000 0,0054 0,003 1,047 0,0087 -0.0087 0 170 0,0303 -0,0062 0,001 1,126 -0,0060 0,0363 

1 4375 0,0116 ·0.0012 O,U03 1,047 0,0018 0,0098 1 170 0,0000 0,0024 0,001 1,126 0,0037 -0,0037 

2 4375 0,0000 0,0094 o.oo: 1,G47 0,0128 -0,0126 2 165 -0.0294 -0,0044 0,001 1,126 -0,0039 .{),0255 

3 4350 -0,0057 -0,0062 0,003 1,047 -0,0035 -0,0022 3 170 0,0303 0,0057 0,001 1,126 0,0074 (},0229 

4 4400 0,0115 0,0024 0,003 1,047 0,00~5 0,0060 4 170 0,0000 0,0043 0,001 1,126 o,oosa -0,0058 

5 4500 0,0227 -0,0044 0,003 1,047 -0,0016 0,0243 5 165 -0,0294 0,0062 0,001 1,126 0,0079 -0 0373 

6 4700 0,0444 0,0057 0,003 1,047 0,0089 0,035'1 6 160 ..0,0303 0,003~ 0.001 1,126 0,0049 -0,0352 

7 4775 0,0160 0,0043 0,00~ 1,047 0,0075 0,0085 7 155 -0,0313 0,0163 0,001 1,126 0,0194 -0,0506 

MEDC BUM I -
t p R1 Rm 0 13 E(Ri) AR t p Ri Rm 0 13 E(RI) AR 
-7 4.200 0,0060 -0,0052 0,000 0,532 -0,0027 0,0087 -7 900 -0,0816 -0,0201 0,001 0,5C2 -0,0091 -0,0726 

-6 4.150 -0.0119 -0,0201 0.000 0,532 -0,0107 -0,0012 ·Q 880 -0,0222 0,0079 0,001 0,502 0,0049 -0,0272 

-5 4.200 0,0120 O,OC79 0,000 0,532 0,0042 0,0079 -5 910 0,0341 O,OC'S-4 0,001 0,502 0,0037 0,0304 

-4 4 200 0,0000 0,0054 0,000 0,532 0 0029 -0,0029 -4 900 ..0,0110 -0,0012 0,001 0,502 0,0004 -0,0114 

-3 4 200 0,0000 -0,0012 0,000 0,532 -0,0006 0,0006 -3 890 -0,0111 0,0094 0,001 0,502 0,0057 -0,0168 

-'? 4 200 0,0000 0,0094 0,000 0,532 0,0050 -0,0050 -2 900 0,0112 ..0,0062 0,001 0,502 -0,0021 0,0133 

-1 4.150 -0,0119 -0,0062 0,000 0,532 -0,0033 -0,0086 -1 900 0,0000 0,0024 0,001 0,502 0,0022 -0,0022 

0 4.125 -0,0060 0,0024 0.000 0,532 0,()('13 -0,0073 0 880 -0,0222 -0,0044 0,001 0,502 -0,0012 -0,0210 
1 4.125 0,0000 -0,0044 0,000 0,532 -0,0023 0,0023 1 900 0,0227 0,0057 0,001 0,502 0,0039 0,0189 
2 4.100 -0,0061 0,0057 0,000 0,532 0,003C -0,0091 2 890 -0,0111 0,0043 0,001 0,502 0,0031 -0.0143 
3 4.075 -0,0061 0,0043 0,000 0,532 0,0023 -0,0084 3 940 0,0562 0.00\32 0,001 0,502 0,0041 O,C521 
~ 4.200 0,0307 0,0062 0,00<' 0,5::\2 0,0033 0,0274 4 930 -0,0106 0,0035 0,001 0,502 0,0028 -0,0134 
5 4.175 -0,0060 0,0035 O,OOC 0,532 (),0019 -0,0078 !) 930 0,0000 0,0163 0,001 0,502 0,0092 -0,0092 
6 4.200 0,0060 0,0163 0,000 0,53:? 0,0087 -0,0027 6 960 0,0323 0,0014 0,001 0,502 0,0017 0,0306 
7 4.2()0 0,0000 0,0014 0,000 0,532 0,0007 -0,0007 7 950 -0,0104 0,0043 0,001 0,502 0,0031 -0.0136 

IN OF SMCB 
t p Ri Rm 0 13 E(Ri) 

~ 
t p Ri Rm 0 13 E(Ri) AR ., 860 -0,0115 0,0167 0,000 0,779 0,01 30 -7 640 -0,0154 0,0060 0,002 0,798 0,0075 -0,0228 -0 

-6 870 0.0116 ·0,0052 0.000 0.779 -0.0040 0.0156 ·6 650 0,0156 0,0121 0,002 0,798 0,0117 0,0040 
-5 860 -0,0115 -0,0201 0,000 0,779 ..0,0156 0,0041 -5 650 0,0000 -0,0028 0,002 0,798 -0,0003 0,0003 
-4 870 0,0116 0,0()79 0,000 0,779 0,00151 0,0055 -4 620 -0,0462 -0,0138 0,002 0,798 -0,0090 -0,0371 
-3 aao 0,0115 0,0054 0,000 0,779 0,0042 0,0073 -3 620 0,0000 -0,0100 0,002 0,798 -0.0059 0.0059 
-2 8130 0,00')0 -0,0012 0,000 0,779 -0,0009 0,0009 -2 620 0.0000 0,0043 0,002 0.798 0,0054 ·0,0054 
-1 890 C,0114 0,0094 0,000 0,779 0,0073 0,0041 -1 620 0,0000 0,0053 0,002 0,798 0,0052 -0,0062 
0 890 0,0000 -0,0062 0.000 0,'179 -0,0048 0,0048 0 630 0,0161 0,0009 0,002 0,798 0,0027 0,0134 
1 900 0,0112 0,0024 0,000 0,779 0,0019 0,0094 1 640 0,015!) -0,0007 0,002 0,798 0,0014 0,0144 
'J. 870 ·0.0333 ·0.0044 0,000 0.7i~ -O.v034 ·0,0299 2 '>7.0 -0,0313 0,0006 0,00?. 0.798 0,0025 -0.0337 
3 8·60 O,C\115 0.0057 0,000 0,779 0.0044 0.0071 3 650 0,0484 0,0244 0,002 0,798 0,0215 0,0269 
4 8qo 0,0114 0,0043 0,000 0,779 0,0033 0,0080 4 670 0,0308 0,0288 O,OCJ2 0,790 0,0.250 0,0057 
5 890 0,0000 0,0062 0,000 J,779 0,0048 -0,0048 5 650 -0,0299 0,0167 0,002 0,798 0,0153 -0,0451 
6 880 -0,0112 0,0035 0,000 0,779 0,0027 -0,0140 6 670 0,0308 -0,0052 0,002 0,793 -0,002 I 0,0329 
7 920 0,0455 0,0163 0,000 0,779 0,0127 0,0327 7 660 ·0,0149 .(),0201 0,002 0,798 -0,0140 -0,0009 
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I NCO INKP 

t p Ri Rm a -~ E(ql) AR t p Ri Rm a f3 E(Ri) AR l 

-7 16500 0,0510 0,0068 -0,0010 0,8640 0,0049 0,0460 -7 1,140 -0,0256 0,0263 0,0010 0,7100 0,0197 -0.04')3 

-6 17800 0,0788 0,0121 ·0,0010 0,8640 0,0094 0,0693 -6 1.130 -0,0088 0,0061 0,0010 0,1100 0,0053 ·0,014 1 

-5 17700 -0,0056 .0,0028 -0,0010 0 ,8640 ·!\0034 ·0,0022 -5 1.120 -0,0088 -0.0002 0,0010 0,7100 0,0009 -0,0097 

-4 18500 0,0452 -0,0138 ·0,0010 0 ,8640 -0,0129 0,0581 -4 1.120 0,0000 -0,0111 0,0010 0,7100 -0,0069 0.0069 

·3 18000 -0,0770 -0,0100 -0,0010 0,8640 -0,0096 -0,0174 -3 1.140 0,0179 0,0174 0,0010 0,7100 0,01 33 0,0045 

-2 17500 -0,0278 0,0043 -0,0010 G,8&40 0,0027 ·0,0305 -2 1.150 0,0088 0,0175 0,0010 0,7100 0,0134 -0,004G 

-1 17350 -0,0066 0,0053 -0,0010 0,8640 0,0036 -0,0122 _, 
1.140 ·0,0087 -0,0050 0,0010 0,7100 -0.0026 -0,0061 

0 17650 0,0173 0,0009 ·0,0010 0.8640 -0,0003 O,J175 0 1.140 0,0000 -0,0075 0,0010 0.7100 -0,0043 0,0043 

1 18200 0,0312 -O,O'J07 -0,0010 0,8640 -0,0016 0,0328 1 1.100 -0 ,0351 0,0151 0,0010 0,7100 0,0117 -0,0468 

2 17300 ·0.0220 0,0006 -0,0010 0,8640 -0.0005 -0,0215 2 1.070 -0,0273 -0.0053 0,0010 0,7100 -0.0028 -0,0245 

3 18400 0,0337 0,0244 -0,0010 0,8640 0,0201 0,013J 3 1 050 -0,0187 0 ,0146 0,0010 0 7100 0,0114 ·0,0301 

4 18300 -0,00'>4 0,0288 -0.0010 0,8640 0,0239 -0,0294 4 1 070 0,0190 -0,0079 0,001C 0,7100 -0,0046 0,0236 

5 18200 -0,0055 0,0167 -0,0010 0,8&40 O,C134 -0,0189 5 1.070 0.0000 0,0025 0,00'10 0,7100 0,0028 -0,0028 

6 18100 -0,0055 -0,0052 -0,001U 0,3640 -0,0055 0,0000 6 1.080 0,0093 0,0138 0,0010 0,7100 U,0108 ·0,0014 

7 17?.00 -0,0166 -0,0201 -0,0010 0,8640 -0,0183 0,0018 7 1.070 -0 ,0093 0,0247 0,0010 0,7100 0,0185 -0,0278 

INTP t<L6F 

t p Ri Rm a 13 E(Rl) AR t p Ri Rm a 13 E(Ri) AR 
-7 4.125 0,0000 0,0043 0,0010 1,1190 0,0058 -0,0058 -7 1.370 -0,0214 0,0167 0,0040 0,5090 0,01~5 -0,0339 

-6 4.225 0,0242 0,0080 0,0010 1,1190 0,0100 0,0143 -6 1.360 -0,0073 -0,0052 0,0040 0,5090 0,0014 -0,0087 

-5 4.300 0,0178 -0,0088 0,0010 1,1190 -0,0088 0,0266 -5 1.340 -0,0147 -0,0201 0,0040 0,5090 -0,0062 -0,0085 

-4 4 250 -0,0116 -0,0042 0.0010 1,1190 -0,0037 -O,OJ79 -4 1.350 0 ,0075 0,0079 0,0040 0,5090 0,0080 -0,0005 

-3 4.200 -0,0118 -0,0039 0,0010 1 '1190 .0,0033 -0,0084 -3 1.360 0,0074 0,0054 0,0040 0,5090 o.oooe 0,0006 

-2 4 250 0 011S -0,0056 0,0010 1,1190 .0,0053 0,0172 ·2 1.380 0,0147 -0,0012 0,0040 0,5090 0,0034 0,0113 

-1 4AO:l 0,0353 0,0153 0,0010 1,1190 0,0181 0,0177 -1 1.360 -0,0145 0,0094 0,0040 0,5(190 0,0088 -0.0233 

0 4.425 0,0057 -0,0020 0,0010 1,1190 -0,0013 0.0068 0 1.360 0,0000 -0,0062 0,0040 0,5090 0,000& -0,0008 

1 4.37 5 -0.0113 0,0076 0,0010 1,1190 0,0095 -0,0208 1 1.360 0,0000 0.0024 0,0040 0,5090 0,0052 -0,0C..J2 
2 4275 -0,0229 0.0068 0,00'10 1,1190 0 ,0087 -0,0315 2 1.350 -0,0074 -0,0044 0,0040 0,5090 0,001~ -0,0091 

3 4250 -0.0058 0,0121 0.0010 1 ' 1190 1),0145 -0,0204 3 1.330 -0,0148 0,0057 0,0040 0,5090 O,C'l06S -0,0217 
4 4 275 0,0059 -0,0028 0,0010 1,1190 -0,0022 0,0081 4 1.340 0,0075 0,0043 0,0040 0,')090 0,0062 0,0013 

5 4.200 -0,0175 -0,0138 0.0010 1,1190 ·0,0141) -0,0031 5 1 350 0,0075 0,0062 0,0040 0,509(' 0,0071 0,0003 
6 4.150 -0,0119 -0,0100 0,0010 1,1190 -0,0101 -0.0018 6 1.340 -0,0074 0,0035 0.0040 0.5030 0,0058 -0 01321 
7 4.075 -0,0181 0,0043 0,0010 1,1190 0,0058 -0,0239 7 1.340 0,0000 0,0163 0,0040 0,5090 0,0123 -{1,0123 

ISAT LSIP 

I p Ri Rm a 13 E(Ri) AR t p Ri Rm a 13 E(Ri) ~ 
·1 4.900 -0,0101 -C,0007 -0,0030 0,7460 -0,0035 -0.0066 -7 3.775 0,0414 0,0167 0,0010 0,5040 0,0094 0,0320 
-6 4.900 0.0000 0,0006 -0,0030 0,7460 -0,002! 0,0025 -6 3.975 0,0530 .0,0052 0,0010 0,5040 -0,0016 0,0546 
-5 5.025 0,0255 0,0244 -0,0030 0,7460 0,0152 0,0103 ·S 4.000 0,0063 -0,0201 0,0010 0,5040 -0,0091 0,0154 
-4 5300 0,0547 0,0288 -0,0030 0,7460 (1,0185 0,0362 -4 3.925 -0,0188 0,0079 0.0010 0,5040 0,0050 -0,0237 
·3 5.350 0.0094 0,0167 -0,0030 0,7460 0,0094 0,0000 -3 3 .900 -0,0064 0,0054 0,0010 0,5040 0,0037 -0,0101 
·2 5250 -0,0187 -0.0052 0,0030 0,7460 -0,0068 -0,0118 -2 3 .950 0,0128 ·0,0012 0,0010 0,5040 0,0004 0,0124 

. -1 .5. 150 -0,0190 -0,0201 -0,0030 0,7460 -0 0180 -0,0011 -1 4.075 0,0316 0,0094 0,0010 0,5040 0,0057 0,0259 
0 5.100 -0,0097 0.0079 -0,0030 0,7460 0 0029 .0,0126 0 4.050 -0,0061 .0,0062 0.0010 0,5040 -0.0021 -0,0040 
1 4.950 -0,0294 0,0054 -0,0030 0 ,7460 O.J010 -0,0305 1 4 .050 0,0000 0,0024 0,0010 0,5040 0,0022 -0,0022 
2 5.075 0,0253 .0.0012 -0.0030 0,7460 -0.0039 0,0291 2 3.975 -0,0185 -0,0044 0,0010 0,5040 .0.0012 -0,0173 
3 5 300 0,0443 0.0094 ·0,0030 0,7460 0,0040 0,0404 3 3 .825 -o.o3n 0.0057 0,0010 0,5040 0,0039 -0,04 16 
4 5.150 -0.0283 -0,0062 -0.0')30 0,7460 -0.0076 -0,0207 4 3.750 -0,0196 0,0043 0,0010 0,5040 0,00~ 1 -0,0228 
5 5.250 0,0194 0,0024 -0,0030 0,7460 -0,0012 0,0206 5 3.950 0,0533 0.0062 0,0010 0,5040 0 ,0041 0,0492 
6 5.250 0,0000 -0,0044 -0.0030 0,7460 ·0 .0063 0,0063 6 3.950 0,0000 0,0035 0,0010 0.5040 0.0028 ·0,0028 
7 5.200 -0,0095 0,0057 ·0,0030 0,7460 0,0012 -0,0108 7 3.950 0,0000 0.01t)3 0,0010 0,5040 0,0092 · 0,0092 
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PGAS PT8A 
p Rl Rm a IS E(Ri) AR t p Rl Rm a fS E{Rt) AR 

; 9100 0,01C)5 0,0288 0,004 0,929 0,0308 -0,0203 -7 2.225 0,0114 0,0187 0,0010 0,740 0,0133 -0,0020 

• 1.750 0,01!51 0,0187 0,004 0,929 0,0195 -0,0038 -6 2.175 -0,0225 -0,0052 0,0010 0,740 -0,0028 -O,OHJ7 

~ 10.000 0,0258 -0,0052 0,004 0,929 ..(),0000 0,0264 -5 2.125 -0,0230 -0,0201 0,0010 0,740 -0,0139 -0,0091 

• 1.150 -0,0150 -0,0201 0,004 0,929 -0,0146 -0,0004 -4 2.100 -0,0118 0,0079 0,0010 0 ,740 0,0068 -0,0136 

~ 1.800 0,0051 0,0079 0,004 0,929 0,0113 -0,0062 -3 2.125 0,0119 0,0054 0,0010 0,740 0,0050 0,00f9 

~ 9.860 -0,0051 0,0054 0,004 0,929 0,0090 -0,0141 -2 2.100 -0,0118 -0,0012 0,0010 0,740 0,0001 -0,0119 

~ 9.800 -0,0051 -0,0012 0,004 0,929 0,0029 -0,0080 -1 2.075 -0,0119 0,0094 0,0010 0,740 0,0079 -0,0198 

~ 10.000 0,0204 0,0094 0 ,004 0,9l9 0,0127 0,0077 0 2.050 -0,0120 -0,0062 0,0010 0,740 -0,0036 -0,0065 

10.000 0,0000 -0,0062 0 ,004 0,929 -0,0018 0,0018 1 2.100 0,0244 0,0024 0,0010 0,740 0,0028 0,0216 

~ 9.950 -0,0050 0,0024 0,004 0,929 0,0062 -0,0112 2 2.100 0,0000 -0,0044 0,0010 0,740 -0,0022 0,0022 

~ 9.900 -0,0050 -0,0044 0,004 0,929 -0,0001 -0,0050 3 2.125 0,0119 0,0057 0,0010 0,740 0,0052 0,00€7 

~ 9.95CJ 0,0051 0,0057 0,004 0,929 0,0093 -0,0042 4 2.250 0,0588 0,0043 0,0010 0,740 0,0042 0,05L7 

~ 10.100 0,0151 0,0043 0,004 0,929 0,0080 0,0071 5 2.225 -0,0111 0,0062 0,0010 0,740 0,0056 -0,01£,7 

~ 10.200 0,0099 0,0062 0,004 0,929 0,0097 0,0002 6 2.250 0,0112 0,0035 0,0010 0,740 0,0036 0,0076 

~ 10.300 0,0098 0,0035 0,004 0,929 0,0073 0,0026 7 2.275 0,0111 0,0163 0,0010 0,740 0,0131 -0,0020 

TLKM UNTR 
t p Ri Rm a p E(Ri) AR t p Ri Rm a p E(Ri) AR 
7 7.550 -0,0443 -0,0442 0,000 1,039 -0,0459 0,0016 -7 4.075 -0,0061 -0,0007 0,0001 0,760 -0,0005 -0,0056 

~ 7.550 0,0000 -0,0048 0,000 1,039 -O,:J050 0,0050 ··6 4.0'25 -0,0123 0,0006 0,0001 0,760 0,0005 -a,o1;·8 

5 7.200 -0,0464 -0,0668 0,000 1,039 -0,0695 0,0231 -5 4.175 0,0373 0,0244 0,0001 0,760 0,0186 0,0186 

~ 7.200 0,0000 0,0091 0,000 1,039 0,0095 -0.0095 -4 4.225 0,0120 0,0288 0,0001 0,760 0,0220 -0,0100 

-3 7.100 -0,013£ -0,0006 0,000 1,039 -0,0006 -0,0133 -3 4.250 0,0059 0,0167 0,0001 0,760 0,0127 -0,00€8 

·2 7.350 0,0352 0,0222 0,000 1,039 0,0231 0,0121 -2 4.250 0,0000 -0,0052 0,0001 0,760 -0,0039 0,0039 

·1 7.400 0,0068 0,0256 0,000 1,039 0,0266 -0,0198 -1 4.100 -0,0353 -0,0201 0,0001 0,760 -0,0152 -0,0201 

0 7.050 -0,0473 -0,0333 0,000 1,039 -0,0346 -0,01?.7 0 4.1 \)() 0,0000 0,0079 0,0001 0,760 0,0060 -0,0060 

1 7.200 0,0213 0,0005 0,000 1,0:39 0,0006 0,0207 1 4 150 0,0122 0.0054 0,0001 0,760 0,0042 0,0080 

2 7.500 0,0417 0,0219 0,000 1,039 0,0228 0,0189 2 4.150 0,0000 -0,001 :t: 0,0001 0,760 -0,0008 00008 

3 7.650 0,0200 0,0033 0,000 1,039 0,0035 0,0165 3 4.400 0,0602 0,0094 0,0001 0,760 0,0072 0,05:.1 

4 7.250 -O,Ob23 -0,0337 0,000 1,039 -0,0350 -0,0173 4 4.50J 0,0227 -0,0062 0,0001 0,760 -1),0046 0,0274 

5 7.050 -0,0276 -0,0299 0,000 1,039 -0,0311 0,0035 5 4.525 0,0056 0,0024 0,0001 0,760 0,0019 0,0037 

3 6.750 -0,0426 -0,041B 0,000 1,039 -0,0432 0,0007 6 4.450 -0,0166 -0,0044 0,0001 0,760 -0,0033 -0,01~3 

7 7.050 0,0444 0,0293 0,000 1,039 0,0304 0,0140 7 4.550 0,0225 0,0057 0,0001 0,760 0,0044 0,0181 

UNVR 

t p Ri Rm a IS E(Ri) AR 

7 4.275 -0,0058 0,0167 -0,001 0,368 0,0051 -0,0109 

5 4.300 0,0058 -0,0052 -0,001 0,368 -0,0029 . 0,0087 

5 4.300 0,0000 -0,0201 -0,001 0,368 -0,0084 0,0084 

• 4.300 0,0000 0,0079 -0,001 0,368 0,0019 -0,001Q 

s 4.250 .0,0116 0,0054 -0,001 0,368 0,0010 -0,0126 

l 4.275 0,0061 .0,0012 -0,001 0,368 -0,0014 0,0073 

I 4.275 0,0000 0,0084 -0,001 0,388 0,0024 -0,0024 

4.250 .0,0051 -0,0082 -0,001 0,368 -0,0033 -0,0026 

4.200 .0,0111 0,0024 -0,001 0,388 .0,0001 -0,0117 

4.225 0,0010 -0,0044 -0,001 0,368 -0,0026 0,0088 

4.200 .0,0081 0,0057 -0,001 0,388 0,0011 -0,0070 

4.275 0,0171 0,0043 -0,001 0,3t8 0,0008 0 ,0173 

4325 0,0117 0,0082 -0,001 0,368 0,0013 0,0104 

4.210 .0,0173 0,0035 ..0,001 0,381 0,0003 .0,0176 

4.321 0,0171 0,0113 .0,001 0,381 00050 0,0128 
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LAMI'IRAN II 
ABNORMAL RETlJRN 2007 

ANTM BNBR 
t p Ri Rm c J3 E(Ri) AR t p Ri Rm 0 p E(Ri) AR 

-7 10050 -0,0243 .0,0213 0,00•10 1.3300 -0,0243 0,0001 -7 186 0,0109 -0,0039 0,0020 0.6480 -0,0005 0,0114 

-6 10650 0,0597 0,0122 0,0040 1,3300 0,0207 0.0395 -6 184 -0.0108 0,0206 0,0020 0,6480 0,0153 -0,0261 

-5 10750 0,0094 0,0026 0,0040 1,3300 0,0074 0,0020 -5 184 0,0000 -0,0013 0,0020 o.64eo 0,0011 -0,0011 

-4 11300 0,0512 ·C,0003 0,0040 1,3200 0,0036 0,0476 -4 185 0,0054 0,0077 0,0020 0,6480 0,0070 ·0,0015 

-3 11100 -0,0177 -0.003~ 0,0040 1,3300 -0,0012 -0,0165 -3 186 0,0054 0,0043 0,0020 0,6480 0,00<\8 0,0006 

-2 11500 0,0360 0,0206 0,0040 1,3300 0,0314 0,0046 -2 189 0,0161 -0,0141 0,0020 0,6480 -0,0071 0,0233 _, 11350 -0.0130 -0,0013 0,0040 1,3300 0,0023 -0.0153 -1 191 0,0106 0,0178 0,0020 0,6480 0,0135 -0,0029 

0 11700 0,0308 0,0077 0,0040 1,3300 0,0142 0,0166 0 187 -0,0209 0,0098 0,0020 0,6480 0,0083 -0,0293 , 11750 0,0043 1),0043 0,0040 1,3300 0,0097 -0,0055 1 188 0,0053 0,0084 0,0020 0,6480 0,0074 -0,0021 

2 11350 -0,0340 -0,0141 0.0040 1,3300 -0,0147 -0,0193 2 191 0,0160 0,0260 0,0020 0,6480 0,0188 -0,0029 

~ 111300 0,0396 0,0178 0,0040 1,3300 0,0277 0,0120 3 203 0,0628 0,0182 0,0020 0,6480 0,0138 0,0491 

4 1 tU50 0,0042 0,0098 0,0040 1,3300 0,0170 -0,0128 4 210 0,0345 -0,0124 0,0020 0,6480 -0,0060 0,0405 

5 11B!i0 0,0084 0,0084 0,0040 1,3300 0,0152 -0,0067 5 210 0,0000 0,0097 0,0020 0,64!:0 0,0083 -0,0083 

6 12'/ 00 0,0628 0,0260 0,0040 1.3300 0,0386 0,0242 6 205 -0,0238 0,0050 0,0020 0,6480 0,0052 -0,0290 

7 14200 0,1181 0,0132 0,0040 1,3300 0.0282 0,0899 7 205 0,0000 0,009'; 0,0020 0,6480 0,0082 -0,0082 

I NCO BUM I 
t p Ri Rm 0 f3 E(Ri) AR t p Ri Rm 0 f3 E(Ri) AR 

-7 -40!500 0,0345 0,0209 0,0040 1,0190 0.0~53 0,0092 -7 1240 0,0081 -0,0039 0,0040 0,7300 0,0011 0,0070 

-6 42500 0,0494 0,0074 0.('040 1,0190 0,0115 0,0379 -6 1240 0,0000 0,0206 0,0040 0,7300 0,0190 -0,0190 

-5 44900 0,0565 0,0183 0,0040 1,0190 0,0226 0,0338 -5 1230 -0,0081 -0,0013 0,0040 0,7300 0,0030 -0.0111 

-4 44900 0.0000 .0,0053 0,0040 1,0190 -0.0014 0.0014 -4 1230 0,0000 o.oon 0,0040 0,7300 0,0096 -0,0096 

-3 45100 0,0045 0,0166 0,0040 1,0190 0,0209 -0,0165 -3 1270 0,0325 0,0043 0,0040 0,7300 0.0072 0,0254 

-~ 46800 0.0377 0,0016 0,0040 1,0190 0,0056 0,0321 -2 1260 -0,0079 -0,0141 0,0040 0,7300 -0 0063 -0,0016 

-1 451300 -0,0214 -0,0213 0,004t 1,0190 -0,0177 -0,0037 -1 1300 0,0317 0,0178 0,0040 0,7300 0,0170 0,0148 

0 47550 0,0382 0,0122 0,0040 1,01!:10 0,0164 0,0218 0 1330 0,0231 0,0098 0,0040 0,7300 0,0111 0,0119 

1 507!)0 0,0673 0,0026 0,0040 1.0190 0,0066 0,0607 1 1310 -0,0150 0,0084 0,0040 0,7300 0,0101 -0,0252 

2 50000 -0,0148 -0.0003 0,0040 1,0190 0,0037 -0,0185 2 1330 0,0153 0,0260 0,0040 0,7300 0,02:>0 -0,0077 

3 47700 -O,J460 -0,0039 0,0040 1,0190 0,0000 -0,0450 3 1310 -0.0150 0,0182 0,0040 0,7300 0,0173 -0,0323 

4 50000 0,0482 0,0206 0,0040 1,0190 0,0250 0,0232 4 1340 0,0229 -0,0124 0,0040 0,7300 -0,0051 0,0280 

5 49150 -0,0170 -0,0013 0,0040 1.0190 0.0027 -0,0197 5 1320 -0,0149 0,0097 0,0040 0,7300 0,0111 -0,0260 

6 48050 -0.0224 0,0077 0.0040 1,0190 0,0118 -0,0342 6 1310 -0,0076 0,0050 0,0040 0,7300 0,0076 -0,01[;2 

7 48100 0,0010 0,0043 0,0040 1,0190 0,0084 -0,0074 7 1330 0,0153 0,0095 0,0040 0,7300 0,0109 o.oo43 1 

IN OF SMCB 

t p Ri Rm 0 f3 E(Ri) AR I t p Ri Rm 0 f3 E(Ri) AR 

-7 1500 -C.0066 0,0016 0,0010 0,8180 0,0023 -0,0089 -7 610 -0,0161 0,0074 0,0000 1,0780 0,0079 -0,0241 

-6 1470 -0,0200 -0,0213 0,0010 0,8180 -0,01&1 -0,0036 -6 630 0,0328 0,0183 0,0000 1,0780 0,0197 0,0131 

-5 1450 -0,0136 0,0122 0,0010 0,8180 0,0110 -0,0246 -5 630 0,0000 -0,0053 0,0000 1,0780 -0,005'1 0,0057 

-4 1420 -0.0207 0,0026 0,0010 0,81bJ 0,0031 -0,0238 -4 640 0,0159 0,0166 0,0000 1,0780 0,0179 -0,0020 

-3 1390 -0.0211 -0.0003 0,0010 0,8180 0,0008 ·0,0219 -3 650 0,0156 0,0016 0.0000 1,0780 0,0017 0,0139 

-2 1400 0,0072 -0.0039 0,0010 0,8180 -0,0022 0,0094 -2 640 -0,0154 -0.0213 0,0000 1,0780 -0,0230 0,0076 

-1 1490 0,0643 0.0206 0,0010 0,8180 0,0178 0,0464 -1 670 0,0469 0,0122 0,0000 1,0780 0,0131 0,0338 

0 1490 0,0000 -0,0013 0,0010 0,8180 -0,0001 0,0001 0 660 -0,0149 0,0026 0,0000 1,0780 0,0028 -0.0177 

1 1480 -0.0067 0,0077 0 0010 0,!3180 0,0073 · 0,0140 1 660 0,0000 -0.0003 0,0000 1,0780 -0,0003 0,0003 

2 1540 0.0405 0,0043 0,0010 0,8160 0.0045 0,0360 2 660 0,0000 · 0,0039 0,0000 1,0780 -0,0042 0,0042 

3 1530 -0,0065 -0,0141 0,0010 0,8180 ·0,0105 (),0040 3 660 0,0000 0,0206 0,0000 1,0780 0.0222 -0,0222 

1540 O,OC65 0,0178 0,0010 0,8180 0,0156 -0,0090 4 640 -0,0303 -0.0013 0,0000 1,0780 -0,0014 -0.0289 
A 

1520 -0,0130 0,0098 0,0010 0,8160 0,0090 -0,0220 5 670 0,0469 0,0077 0,0000 1,0760 0,0083 0,0386 
5 

1530 0,0066 0,0084 0,0010 0,8180 0,0079 -0,0013 6 660 -0,0149 0,0043 0,0000 1,0780 0,0047 -0,0,96 
6 

1570 0,0261 0,0260 0,0010 0,8180 0,0223 0,0039 7 66\l 0 0000 -0,0141 0,0000 1,0780 -o 0152 0,0152 
7 
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' 
: 

UNTR PGAS 
t p Ri Rm a ~ E(Ri) AR t p Ri Rm 0 I~ E{Ri) / ,R 
-7 6850 0,0074 0,0023 0,0000 0,7820 0,0018 0,0056 -7 9100 0,0111 -0 ,0039 -0,003 1,1710 -0,0076 0.(!187 

-6 7100 0,0365 0,0022 0,0000 0,7820 0,0017 0,0348 -6 9200 0,0110 0,0206 -0,003 1,1710 0,0211 -0,0101 

-5 7~00 0,0423 0,0071 0,0000 0,7820 0,0056 0,0367 -5 9250 0,0054 -0,0013 -0,003 1,1710 -0,0045 0,0100 

-4 7300 -0,0135 -0,0031 0,0000 0,7820 -0,0024 -0,0111 -4 9300 0,0054 0,0077 -0,003 1,1710 0,0060 -0,0006 i 

-3 7100 -0,0274 -0,0165 0,0000 0,7820 ·0,0129 -0 ,0145 -3 9250 -0,0054 0,0043 -0,003 1,1710 0,0021 -0,0074 

-2 7100 O,OOflu -0,0039 0,0000 0,7820 -0,0031 0,0031 -~ 9250 0,0000 -0,0141 -0,003 1 ' 1710 -0,0195 0,0195 

-1 7100 0,0000 -0,0102 0,0000 0,7820 -0,0080 0,0080 -1 9450 0,0216 0,0178 -0,003 1 ' 1710 0,0178 O,C038 

I) 6950 -0.0211 -0.0147 0,0000 0,7820 -0,0115 ~0 ,0096 0 9350 -0,0106 0,0098 -0,003 1 ' 1710 0,0085 -0 ,0190 

1 6900 -0 ,0072 C,0128 0,0000 0,7820 0,0100 0,0172 1 9350 0,0000 0,0084 -0,003 1,1710 0,0068 -0,00681 
2 6800 -0,0145 0,0027 0,0000 0,7820 0.0021 -0,0166 2 9700 0,0374 0,0260 -0,003 111710 0,0274 0,01 00 

3 6700 -0,0147 -0,0371 0,0000 0.7820 -0,0290 0,0143 3 10450 0,0773 0,0182 -0,003 1,1710 0,0183 0,0590 

4 7000 0,0448 0,0209 0,0000 0,7820 0,0164 0,0284 4 10250 -0 0191 -0,0124 -0,003 1,1710 -0,0175 -0,0016 

5 7100 0,0143 0,0074 0,0000 0,7820 0,0058 0,0085 5 10300 0,0~9 0,0097 -0,003 1,171C 0,0084 -0,0035 

6 7250 0,0211 0.0183 0,0000 0 7820 0,0143 0,0068 6 10400 0,0097 0,0050 -0,003 1,1710 0 ,0028 0,0059 

7 7150 -0,0138 -0,0053 0,0000 0,7020 -0,0041 -0,0097 7 10550 0,0144 0,0095 -0,003 1,1710 0,0081 0,0063 

PTBA TLKM 
t p Ri R.TI a ~ E(Ri) AR t p Ri Rm 0 ~ E(Ri) AR 

~· 
-7 3275 -0,0076 -0,0039 -0,0020 1,1080 -0,0063 -0,0012 -7 9750 0,0156 0,0110 -0,002 1,0160 0,0091 0,0065 

-6 3275 0,0000 0,0206 -0,0020 1,1080 0,0208 -0,0208 -6 9600 -0,0154 -0,0086 -0,002 1,0160 -0,0107 -0,0046 

-5 3275 0,0000 -0 ,0013 -0,0020 1,1080 -0,0035 0,0035 -5 9600 0,0000 0,0115 -0,002 1,0"160 0,0097 -0,0097 

-4 3300 0,0076 0,0077 -0,0020 1 ' 1080 0,0065 0,0011 -4 9500 -0,0104 0,003B -0,002 1,0160 0,0018 -0,0122 

-3 3350 0,0152 0,0043 -0,0020 1,1080 0,0028 0,(.124 -3 9400 -0,0105 0,0040 -0,002 1,0160 0,0021 -O,GI 26 

-2 3375 0,0075 -0,0~41 -U 0020 1,1080 -0,0176 0,0251 -2 9700 0,0319 0,0121 -0,002 1,0160 0,0103 0,0216 

-1 3475 0,0295 0,0178 -0,0020 1,1080 0,0177 0,0119 -1 9700 0,0000 -0,0135 -0,002 1,0160 -0,0158 0,0 158 

0 3450 -0,0072 0,0098 -0,0020 1,1080 0,0088 -0,0160 0 9600 -0,0103 -0,0102 -0.002 1,0160 -'0,0123 0,0')20 

1 3475 0,0072 0,0084 -0,0020 1,1080 0,0073 0,0000 1 9650 0,0052 0,0059 -0,002 1,0160 0,0040 0,0112 

2 3475 O,•JOOO 0,0260 -0,0020 1,1080 0,0268 -0,0268 2 9500 -0,0155 -0,0104 -0,002 1,0160 -o,0126 -O,C:J29 

3 3575 0,0288 0,0182 -C,0020 1 ,108C 0,0181 0,0106 3 9550 0,0053 -0,0007 -0,002 1,0160 -0,0027 O,OJ7S 

4 3550 -0,0070 -0,0124 -0,0020 1,1080 -O,L 157 0,0087 4 9550 0,0000 0,0111 -0,002 1,0160 0,0093 -0,0093 

5 3550 0,0000 0,0097 -0,0020 1,1080 0,0088 -0,0088 5 9750 0,0209 0,0121 -0,002 1,0160 0,0103 0,0 107 

6 3525 -0,0070 0,0050 -0,0020 1,1080 0,0035 -0,0105 6 9700 -0,0051 -0,0114 -0,002 1,0160 -0,0136 0,0085 

7 3600 0,0213 0,0095 -0,0020 1,1080 0,0085 0,0128 7 9650 -0,0052 0,0034 -0,002 1,0160 0,0015 -O,OJ6o 

UNVR 
t p Ri Rm a p E(Ri) AR 

-7 5300 -0,0619 -0 ,0003 0,0010 0,6830 0,0008 -0.0627 

-6 5450 0,0233 -0,0039 0 ,0010 L',6830 -0.0017 0,0300 

-5 5550 0,0183 0,1)206 0,0010 0,6830 0.0151 0,0033 

-4 5600 0,0090 -0,0013 0,0010 0.6830 0,0001 0,0089 

-3 5650 0,0089 0,0077 0,0010 0,6830 0,0062 0,0027 

-2 5700 0,0088 0.0043 0,0010 0,6830 0,0039 O,OC49 

-1 5'350 -0,0088 -0,0141 0,0010 0,6830 -0,0086 -0,0002 

0 5700 0,0088 0,0178 0,0010 0,6830 0,0131 -0,0043 

1 5700 0,0000 0,0098 0,0010 0,6830 0,0077 -0,0077 

2 5600 -0,0175 0,0084 0,0010 0,6830 0,0067 -0 ,0243 

3 5750 0,0268 0.0260 0,0010 0,6830 0,0187 0,0060 

4 5800 0,0087 0,0192 0,0010 0,6830 0,0134 ' 0,0047 

5 5700 -0,0172 -0,0124 0,0010 0;1830 -0.0075 -0,0098 

6 5700 0,0000 0,0097 0,0010 0,6830 0,0076 ·0,0076 

7 5700 0,0000 O,OU50 0.0010 0,6830 0,0044 ·0,0044 
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LAMPIRAN III 
OUTPUT T-TEST 

A. KENAlKAN EPS 2005 

t df 

T-7 . 124 10 

T-6 .882 to 

T-5 .393 10 

T-4 -I. 125 10 

T-3 -2.029 10 

T-2 .740 10 

T-1 -1.619 10 

TO .822 10 

11 1.422 10 

T2 -2.999 10 

T3 -.179 10 

T4 .304 10 

TS -.506 10 

T6 .328 10 

T7 -1.233 10 

B. PENURUNAN EPS 2005 

t df 

T-7 -2.537 :5 

T-6 -.686 5 

T-5 1.876 5 

T-4 .592 5 

T-3 -1.039 5 

T-2 .409 5 

T- I -1.379 5 

TO -1.347 5 

Tl -.837 5 

T2 -.555 5 

TJ 1.368 5 

T4 .867 5 

TS .665 5 

T6 -.2 14 5 

T7 .203 5 

Onc-Sampk Test 

Test Value == 0 

95% Confidence Interval of the 
Difference --

Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

.904 .0008701 -.014800 .016540 

.399 .0077238 -.011797 .027245 

.702 .0024850 -.011588 .01 6558 

.287 · .0088417 -.026350 .008666 

.070 -.0047103 -.009882 .000462 

.476 .0043028 -.008657 .017263 

.136 -.0075771 -.018002 .002848 

.430 .0036313 -.006208 .013470 

.186 .0064942 -.003684 .016672 

.013 -.0137004 -.023880 -.00352 1 

.861 -.0011418 -.015321 .013037 

.768 .0021583 -013674 .01 7991 

.624 -.0040428 -.02 J 860 .013774 

.750 .0019261 -.011159 .015011 

.246 -.0066199 -.018582 .005342 

One-Sample Test 

Test Value = 0 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Sig. (2-tailed) Mean Oiflerence Lower Upper 

.052 -.0275gtg -.055530 .000366 

.523 -.004:5247 -.021482 .01 2432 

.120 .0103562 -.003836 .024548 

.579 .0042098 -.014062 .0224R2 

.346 -.()040772 -.014161 .006007 

.699 .0014R71 -.007852 .010826 

.226 -.0046476 -.013309 .0040 14 

.236 -.0055131 -.016033 .005007 

.44 I -.0087774 -.035737 .0181 R2 

.603 -.0050329 -.028357 .018.291 

• .230 .0 192468 -.016921 .055415 

.42fi .0070461 -.013843 .027935 

.536 .0029947 ·.00&582 .014572 

.R39 -.0015817 -.020610 .0171146 

.847 .0018966 -.022082 .025RiS 
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A. KENA IKAN EPS 2006 

-. 
Test Vuluc = 0 

- 95% Confidence Interval of the 
DifTcrcnce 

t df Sig. (2-tailcd) Mean DifTercnce Lower Upper 

T-7 -.398 10 .699 -.0029252 -.019303 .01 3453 
T-6 1.467 10 .173 .01 34796 -.0069<!8 .033948 
T-5 1.146 10 .278 .006219{) -.0058()9 .01 8307 
T-4 .853 10 .4 13 .0087713 -.0141 27 .03 1670 
T-3 -.218 10 .832 -.0009938 -.011150 .0091 62 
T-2 3.431 10 .006 .0121893 .004274 .020105 
1'-1 1.290 t o .226 .0078500 -.005713 ,1)2 1413 
TO -.533 10 .606 -.0021.757 -.011786 .007235 

Tl .706 tO .496 .0051434 -.011087 .021374 

T2 .77'7 10 .455 .0181441 -.033892 .070180 

T3 -.787 10 .450 -.0087377 -.033477 .01600 1 

T4 -.614 10 .553 -.0034809 -.016107 .009145 

T5 -.786 10 .450 -.0042538 -.0163 12 .007804 

T6 -I .455 10 .176 -.0090347 -.022870 .00480 I 

n 1.666 10 .127 .0187246 -.006318 .043767 . 

B. PENURUNAN EPS 2006 
Onc-Sumple Test . ' 

Test Value= 0 

95% Confidence Interval ofthc 
DifTercnce 

t df Sig. (2-Lailcd) Mean DifTercnce Lower lJppcr 

T-7 .3 19 5 .763 .(.1020474 -.014456 .018551 

T-6 1.200 5 .284 .01 25402 -.014321 .039401 

T-5 .025 5 .98 1 .000 1909 -.019560 .019942 

T-4 -1.124 5 .312 -.0051423 -.016902 .006618 

T-3 - 1.065 5 .336 -.0036661 -.012518 .005186 

T-2 -. 1 :,2 5 .900 -.0009328 -.019101 .017236 

T-1 -. 179 5 .865 -.0010136 -.015576 .013549 

TO .178 5 .866 .0013868 -.018642 .021415 

T'i -.6 14 5 .5o6 -.0089787 -.046557 .028600 

T2 .007 5 .995 .0000770 -.029070 .029224 

T3 .790 5 .4()6 .0089124 -.020101 .03792<> 

T4 .270 5 .798 .0030127 -.025695 .031 721 

T5 - I. lOR 5 .318 -.0074836 -.024842 .009875 

16 -1.572 5 . 177 -.0 100~03 -.02M88 . 0063~7 

T7 -.3 11 5 .768 -.00 17206 -.015929 .01 248~ 
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