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Indonesia Banking School 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian event study yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh empiris pada reaksi pasar modal Indonesial 

terhadap peristiwa ekonomi dalam negeri yaitu pengumuman pengesahan undang-

undang tax amnesty dengan menggunakan indikator abnormal return, aktivitas 

volume perdagangan , dan bid ask spread sebagai indicator penilaiannya. Populasi 

dalam penelitian ini adalah saham yang termasuk dalam indeks LQ 45 pada bursa 

efek indonesia, dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang terdiri dari harga  saham harian, , volume perdagangan, harga saham harian 

tertinggi dan terendah, indeks harga saham harian selama tiga hari sebelum, satu 

hari pada saat, dan tiga hari setelah peristiwa. Perhitungan statistik yang digunakan 

untuk menguji hipotesis adalah pengujian Willcoxon signed. Hasil uji Wilcoxon 

membuktikan bahwa tidak terdapat perpedaan yang signifikan antara rata-rata 

abnormal return dan aktivitas volume perdagangan pada periode sebelum dan 

setelah peristiwa, hasil ini berbeda dengan perhitungan pada indikator bid ask 

spread. Uji Wilcoxon menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara rata-rata bid ask spread pada periode sebelum dan setelah peristiwa. Hasil 

dari penelitian ini menggambarkan bahwa pasar modal Indonesia sensitif terhadap 

peristiwa ekonomi. 

 

Kata kunci: studi peristiwa, abnormal return, aktivitas volume perdagangan, bid 

ask spread. 
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ABSTRACT 

 This research is an event study that aims to discover whether there is any 

empirical evidene of the Indonesial capital market reaction to one of economic 

events in the country, namly announcement of the passanger of registation tax 

amnesty, by using indicator abnormal return, trading volume activity, and bid  ask 

spread. Population in this research is the stock include in the LQ 45 index on 

indonesian stock exchange, and the data used in this reasearch are seconary data 

consists of daily stock price, daily share, trading volume, daily high and low price, 

daily stock price index during the three days before, one day at the time of, and 

three days after the event. Statistical fool used to test the hypothesis is willcoxon 

signed ranks test. While the result of wilcoxon signed rank test prove that there is a 

not significant different between the avarage abnormal return an trnading volume 

activity in the period before after the event, the result of wilcoxon signed. Rank test 

also show that there are significant difference between the avarege bid ask spread 

in the period before after the event. The result reported here indicated that 

indonesian capital market was little sensitive to economical events.  

Keyword : event study, abnormal return, trading volume activity, bid ask spread. 

 

Reaksi Pasar..., Isna Nur Shabrina, Ma.-IBS, 2016



  

1 
Indonesia Banking School 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal Indonesia memiliki peran besar bagi perekonomian Negara. 

Dengan adanya pasar modal (capital market), investor sebagai pihak yang memiliki 

kelebihan dana dapat menginvestasikan dananya pada berbagai sekuritas dengan 

harapan memperoleh imbalan (return). Sedangkan perusahaan sebagai pihak yang 

memerlukan dana dapat memanfaatkan dana tersebut untuk mengembangkan 

proyek-proyeknya. Dengan alternative pendanaan dari pasar modal, perusahaan 

dapat beroperasi dan mengembangkan bisnisnya dan pemerintah dapat membiayai 

berbagai kegiatannya sehingga meningkatkan kegiatan perekonomian Negara dan 

kemakmuran masyarakat luas (Tandelilin,2010) 

Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan 

pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 

perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 

Suatu pasar modal akan berperan secara optimal apabila pasar modal itu 

efisien. Pasar yang efisien adalah jika informasi yang tersedia di pasar diserap 

dalam harga saham saat ini dengan cara yang cepat dan tepat, jika informasi yang 

diterima adalah random maka harga saham akan berubah secara random pula.  
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Menurut Fama(1970) dalam Jogiyanto (2013) menyebutkan bahwa efisiensi 

pasar dikelompok menjadi tiga bagian yaitu, efisiensi pasar bentuk lemah (weak 

form), efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semistrong form), dan efisiensi pasar 

bentuk kuat (strong form). 

Di indonesia, penelitian mengenai pengujiam efisiensi pasar modal pernah 

dilakukan oleh Maulida,dan Vidyamukti (2012) dalam pengujian efisiensi pasar 

bentuk setengah kuat terhadap pelaksanaan stock split periode 2007-2011 di Bursa 

Efek Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada periode 2007-2011 telah efisien dalam bentuk setengah kuat terhadap 

informasi pelaksanan stock split. Hal ini terlihat dari pelaksanaan stock split yang 

memiliki kandungan informasi dengan adanya abnormal return yang signifikan, 

dan reaksi yang cepat dari investor untuk menyerap informasi stock split. Penelitian 

tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Khajar (2008) 

dalam pengujian efisiensi dan peningkatan efisiensi bentuk lemah Bursa Efek 

Indonesia pada saat dan sesudah krisis moneter pada saham-saham LQ 45. Dalam 

penelitian tersebut menghasilkan bahwa pada periode krisis moneter maupun pada 

paska krisis moneter Bursa Efek Indonesia sudah efisien dalam bentuk lemah, hal 

ini ditunjukkan oleh harga saham yang bersifat random, sehingga dalam keadaan 

ini seorang investor tidak dapat memperoleh tingkat keuntungan yang lebih tinggi 

dari keadaan normal. 

Dari penelitian terdahulu mengenai efisiensi pasar maka dapat disimpulkan 

bahwa Efisiensi pasar mengandung makna bahwa pelaku pasar akan bergerak 
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secara bersama mengikuti perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi tersebut 

berupa informasi yang diserap atau direspon oleh pasar secara efisien. Bagaimana 

reaksi pasar terhadap suatu peristiwa berdasarkan informasi public dikenal dengan 

studi peristiwa (event study). Bentuk peristiwa yang diinformasikan beragam baik 

informasi dari perusahaan maupun dari luar perusahaan yang mungkin akan 

mempengaruhi prospek pertumbuhan perusahaan di masa datang, antara lain 

pengumuman dividen, laba, pembelanjaan modal, perubahan komposisi 

kepemilikan, merger dan akusisi, perubahan peraturan pada industry atau bentuk 

usaha tertentu, kondisi politik, dan bentuk-bentuk peristiwa lainnya. 

Para pelaku pasar modal akan mengevaluasi setiap pengumuman yang 

diterbitkan oleh emiten ataupun kebijakan pemerintah, sehingga hal tersebut akan 

menyebabkan beberapa perubahan pada transaksi perdagangan saham, misalnya 

dengan adanya perubahan pada volume perdagangan saham, perubahan pada harga 

saham, bid-ask spread, proporsi kepemilikan, dan lain-lain.  

Studi peristiwa menyelidiki respons pasar terhadap kandungan informasi 

dari suatu pengumuman atau publikasi peristiwa tertentu. Kandungan informasi 

dapat berupa berita baik atau berita buruk. Hipotesis pasar efisien memprediksikan 

bahwa pasar akan memberi respons pasar positif, dan respons negative untuk berita 

buruk. Respons pasar tersebut tercermin dari return tak normal positif (berita baik) 

dan return tak normal negative (berita buruk) (Tandelilin,2010). 

Peristiwa kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari 

suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi, pasar diharapkan 
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akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar 

ditunjukkan dengan adanya perubahan harga sekuritas bersangkutan. Reaksi ini 

dapat diukur dengan menggunakan abnormal return.  

Abnormal return merupakan indicator yang digunakan untuk mengukur 

reaksi pasar akibat terjadi suatu peristiwa tertentu. Abnormal return merupakan 

kelebihan dari return sesungguhnya yang dihasilkan dari suatu investasi atas return  

yang diharapkan (Jogiyanto,2013). Return normal merupakan return yang terjadi 

pada saat situasi normal dan tidak terjadi suatu peristiwa tertentu. Bila suatu 

peristiwa tertentu yang terjadi mengandung suatu informasi baik akan berdampak 

terhadap kenaikan abnormal return dan akan berdampak penurunan abnormal 

return bila informasi tersebut dianggap buruk. Selain menggunakan abnormal 

return, reaksi pasar terhadap informasi juga dapat dilihat melalui parameter 

pergerakan aktivitas volume perdagangan dipasar (Trading volume activity). Selain 

itu reksi pasar modal sering dilihat oleh investor berdasarkan tinggi rendahnya 

harga, karena dari tinggi rendahnya harga dapat diperoleh selisih antara harga 

penawaran dan permintaan, yang disebut spread. 

Peristiwa mengenai kebijakan tax amnesty pada tahun 2016 merupakan 

salah satu peristiwa ekonomi di Indonesia yang cukup menarik untuk ditelaah 

dikarenakan banyaknya pro dan kontra mengenai diberlakukannya undang-undang 

mengenai tax amnesty. Tax amnesty memberikan ruang lingkup bagi wajib pajak 

yang selama ini sulit menyelesaikan masalah pajak maupun yang mau merepatriasi 
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dana mereka ke Indonesia. Sedangkan bagi Indonesia tax amnesty bisa menarik 

capital inflow dari aset-aset WNI di luar negeri. 

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung 

mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga 

telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari tax ratio 

yang tergolong rendah, jika dibandingkan dengan rata-rata tax ratio negara 

berpendapatan menengah lainnya. Tax ratio Indonesia saat ini berada dikisaran 

angka 12% (pajak pusat, pajak daerah, dan PNPB migas dibandingkan dengan 

PDB). Menurut sumber Detik Finance (12/04/2016) Menteri Keuangan, Bambang 

mengatakan apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia 

pada kisaran angka 16,10%, Singapura 13,97% , Filipina 13,88% , dan Thailand 

16,50%. Di sisi lain, banyak Harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di 

luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid 

maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah 

likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari harta yang berada di luar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh 

pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga 

terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan 

pembandingan dengan Harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan.  
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Dari permasalahan – permasalahan yang ada mengenai pajak, maka pada 

tanggal 28 juni 2016, DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Tax amnesty ( UU 

Pengampunan Pajak ). Undang-undang Tax amnesty berlaku sejak disahkan hingga 

31 Maret 2017, dan terbagi dalam 3 periode, yaitu : 

1. Periode I : 28 Juni 2016 - 30 September 2016 

2. Periode II : 1 Oktober 2016 – 31 Desember 2016 

3. Periode III : 1 Januari 2016 – 31 Maret 2016 

Dari ketiga periode tersebut memiliki tarif tebusan yang berbeda-beda 

disetiap kategorinya, yaitu pada periode I tarif tebusan untuk kategori repatriasi atau 

deklarasi dalam negeri dikenakan sebesar 2%, dan untuk kategori deklarasi luar 

negeri dikenakan sebesar 4%. Pada periode ke II tarif tebusan untuk kategori 

repatriasi atau deklarasi dalam negeri dikenakan sebesar 3%,dan untuk kategori 

deklarasi luar negeri dikenakan sebesar 6%. Pada periode ke III tarif tebusan untuk 

kategori repatriasi atau deklarasi dalam negeri dikenakan sebesar 5%, dan untuk 

kategori deklarasi luar negeri dikenakan sebesar 10%. Selain itu terdapat kategori 

wajib pajak UMKM, dimana UMKM yang memiliki harta s.d 10 Milyar maka 

dikenakan tarif sebesar 0,5% dan untuk UMKM yang memiliki harta lebih dari 10 

Milyar dikenakan tarif sebesar 10% (www.pajak.go.id). Kepala Riset NH Korindo 

Securities Indonesia Reza Priyambada mengatakan  pengesahan Undang-Undang 

Pengampunan Pajak dari DPR kembali direspons positif oleh para investor. Hal ini 

terlihat dari penguatan Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek 

Indonesia. 
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Grafik 1.1.1 Perkembangan IHSG 

             

  Sumber : http://www.duniainvestasi.com 

Jika dilihat dari Grafik 1.1.1. menunjukkan perkembangan Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) selama periode peristiwa yaitu 3 hari sebelum sampai 

dengan 3 hari setelah peristiwa pengesahan undang-undang tax amnesty relatif 

mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tanggal 29 Juni 2016 IHSG ditutup 

melonjak tertinggi di Asia 2,01% atau 97,93 poin ke level 4.980,10. 

Banyak penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan event study 

diantaranya adalah : Pratama, Sinarwati, Dharmawan (2015) meneliti tentang reaksi 

pasar modal Indonesia terhadap peristiwa politik (event study pada peristiwa 

pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia) , dalam hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa peristiwa pelantikan Joko Widodo sebagai 

presiden Republik Indonesia ke-7 tidak mengandung kandungan Informasi yang 

berarti bagi investor sehingga membuat pasar tidak bereaksi serta tidak adanya 

perbedaan rata-rata abnormal return pada hari sebelum dan sesudah peristiwa 
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pelantikan Joko Widodo. Wardhani (2012) meneliti tentang Reaksi Pasar Modal 

Indoneisa terhadap peristiwa pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran II 2012 ( 

event study pada saham anggota indeks kompas 100), dalam hasil penelitiannya 

menunjukkan terdapat abnormal return bernilai positif signifikan pada beberapa 

hari disekitar tanggal peristiwa, terdapat perbedaan signifikan rata-rata abnormal 

return pada periode saat-setelah peristiwa, namun tidak signifikan pada periode 

sebelum-saat dan periode sebelum-setelah peristiwa, dan terdapat perbedaan 

signifikan antara rata-rata TVA pada periode sebelum-saat dan periode saat-setelah 

peristiwa , namun tidak signifikan pada periode sebelum-setelah peristiwa. 

Dari uraian yang diungkapkan di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai event study. Penelitian ini membatasi penelitian 

terhadap faktor yang diteliti yaitu abnormal return, trading volume activity, dan 

bid/ask spread. Penelitian ini mengambil sampel dari perusahaan yang termasuk 

dalam kategori LQ 45 dimana dalam penelitian Lamasigi (2002) dalam Indarti 

(2003) dijelaskan bahwa penelitian yang berbasis event study terutama untuk 

periode harian memerlukan saham-saham yag bersifat liquid dan merupakan 

saham-saham yang aktif diperdagangkan di bursa sehingga pengaruh suatu event 

atau peristiwa dapat diukur dengan segera dan relatif lebih akurat. Selanjutnya 

penelitian ini diberikan judul “ Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Peristiwa 

Ekonomi Dalam Negeri ( Event study Pada Peristiwa Pengumuman Pengesahan 

Undang-Undang Tax amnesty Pada Tanggal 28 Juni 2016 ) “. 
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1.2 Perumusan Masalah : 

 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai event study terdapat 

beberapa perbedaan hasil penelitian. Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh I Gusti Ayu Janiantari dan I Dewa Nyoman Bandera menyebutkan bahwa  

terdapat abnormal return yang signifikan terhadap peristiwa pengumuman stock 

split, namun pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Dedy Ananto 

menyebutkan bahwa tidak terdapat abnormal return yang signifikan terhadap 

peristiwa Legislatif. Selain itu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Johana Indarti menyebutkan bahwa trading volume activity berpengaruh secara 

signifikan terhadap peristiwa bom bali, tetapi pada penelitian lainnya yang 

dilakukan oleh Suryo Luhur menyebutkan bahwa trading volume activity tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap peristiwa Pemilu. Berdasarkan fenomena 

gap tersebut maka masalah penelitiannya adalah apa reaksi pasar modal Indonesia 

terhadap suatu peristiwa. Dan pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan rata-rata abnormal return secara signifikan 

sebelum dan sesudah tanggal pengesahan undang-undang tax amnesty 

2. Apakah terdapat perbedaan rata-rata Trading Volume Activity secara 

signifikan sebelum dan sesudah tanggal pengesahan undang-undang tax amnesty ? 

3.  Apakah terdapat perbedaan Bid-ask spread secara signifikan sebelum dan 

sesudah tanggal pengesahan undang-undang tax amnesty ? 

 

Reaksi Pasar..., Isna Nur Shabrina, Ma.-IBS, 2016



10 
 

 
 

Indonesia Banking School 
 

 1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk megetahui reaksi pasar modal yang dilihat dari perbedaan rata-rata 

abnormal return sebelum dan sesudah tanggal pengesahan undang-undang tax 

amnesty 

2. Untuk mengetahui reaksi pasar modal yang dilihat dari perbedaan rata-rata 

trading volume activity sebelum dan sesudah tanggal pengesahan undang-undang 

tax amnesty 

3. Untuk mengetahui reaksi pasar modal yang dilihat dari perbedaan rata-rata 

bid-ask spread sebelum dan sesudah tanggal pengesahan undang-undang tax 

amnesty 

1.4 Manfaat Penelitian : 

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama 

investor sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi di 

Pasar Modal. Secara terperinci manfaat ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Bagi Investor dan calon investor, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan gambaran dalam pengambilan keputusan investasi selama kurun 

waktu sebelum-sesudah adanya peristiwa  

2. Bagi akademis, sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan masalah event study 
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1.5 Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai 

isi dari penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 Bab I :Pendahuluan  

  Bab ini berisi gambaran singkat mengenai hal-hal yang mendorong 

dilakukannya penelitian yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

 Bab II :Landasan Teori 

  Bab ini akan menjelaskan mengenai dasar-dasar teori yang berkaitan dengan 

penelitian diantaranya, pengertian berisi landasan teori, penelitian dahulu, dan 

kerangka pemikiran teoritis.  

Bab III : Metodologi Penelitian  

  Bab ini berisi uraian mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta 

metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data. 

Bab IV : Hasil dan Pembahasan  

  Bab ini menjelaskan deskripsi obyek penelitian, seluruh proses dan teknik 

analisis data hingga hasil dari pengujian seluruh hipotesis penelitian sesuai dengan 

metode yang digunakan.  

Bab V : Kesimpulan dan saran 
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  Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil yang telah 

diperoleh dalam penelitian ini. Selain itu juga menjelaskan apa saja keterbatasan 

dan saran untuk penelitianpenelitian selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan 

penelitiannya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1  Pasar Modal 

 Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana 

dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. 

Dengan demikian, pasar modal juga bisa diartikan sebagai pasar untuk 

memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun, 

seperti saham dan obligasi. Sedangkan tempat di mana terjadinya jual beli sekuritas 

disebut dengan bursa efek (Tandelilin,2010) 

Pasar modal dapat juga berfungsi sebagai lembaga perantara 

(intermediaries). Fungsi ini menunjukkan peran penting pasar modal dalam 

menunjang perekonomian karena pasar modal dapat menghubungkan pihak yang 

membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Disamping itu, 

pasar modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, karena dengan 

adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan dana (investor) dapat memilih 

alternatif investasi yang memberikan return yang paling optimal. Asumsinya, 

investasi yang memberikan return relatif besar adalah sektor-sektor yang paling 

produktif yang ada di pasar. Dengan demikian dana yang berasal dari investor dapat 

digunakan secara produktif oleh perusahaan-perusahaan tersebut. 
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Ada beberapa daya tarik pasar modal. Pertama, pasar modal ini akan bisa 

menjual alternatif penghimpunan dana selain sistem perbankan. Kedua, pasar 

modal memungkinkan para pemodal mempunyai berbagai pilihan investasi yang 

sesuai dengan preferensi risiko mereka. 

2.1.2 Pasar Modal yang Efisien 

 Pasar efisien adalah pasar yang bereaksi dengan cepat dan akurat untuk 

mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi 

yang tersedia. (Jogiyanto, 2013) 

 Kunci utama untuk mengukur pasar yang efisien adalah hubungan antara 

harga sekuritas dengan informasi. Dalam hal ini, informasi yang tersedia bisa 

meliputi semua informasi yang tersedia baik informasi di masa lalu (misalkan laba 

perusahaan tahun lalu), maupun informasi saat ini (misalkan rencana kenaikan 

dividen tahun ini) serta informasi yang bersifat sebagai pendapat/opini rasional 

yang beredar di pasar yang bisa mempengaruhi perubahan harga (misal, jika banyak 

investor di pasar berpendapat bahwa harga saham akan naik, maka akan informasi 

tersebut nantinya akan tercermin pada perubahan harga saham yang cenderung 

naik) Tandelilin (2010). 

 Fama (1970) dalam Jogiyanto (2013) mengklasifikasikan bentuk pasar 

yang efisien ke dalam tiga efficient market Hypothesis (EMH), sebagai berikut : 

1. Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form) 
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Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas 

mencerminkan secara penuh (fully reflect) informasi masa lalu. Informasi masa lalu 

ini merupakan informasi yang sudah terjadi. Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini 

berkaitan dengan teori langkah acak (random walk theory) yang mengatakan bahwa 

data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Jika pasar efisien secara 

bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk 

mendapatkan keuntungan yang tidak normal. 

2. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat ( semistrong form ) 

pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh 

mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang dipublikasikan (all publicly 

available information) termasuk informasi yang berada di laporan-laporan 

keuanganperusahaan emiten. Informasi yang dipublikasikan dapat berupa sebagai 

berikut ini. 

a) Informasi yang dipublikasikan yang hanya mempengaruhi harga sekuritas 

dari perusahaan yang mempublikasikan informasi tersebut. Informasi yang 

dipublikasikan ini merupakan informasi dalam bentuk pengumuman oleh 

perusahaan emiten. Informasi ini umumnya berhubungan dengan peristiwa yang 

terjadi di perusahaan emiten (corporate event). Contoh dari informasi yang 

dipublikasikan ini misalnya adalah pengumuman laba, pengumuman pembagian 

dividen, pengumuman pengembangan produk baru, pengumuman merjer dan 

akusisi, pengumuman perubahan metode akuntansi, pengumuman pergantian 

pimpinan perusahaan dan lain sebagainya. 
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b) Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas 

sejumlah perusahaan. Informasi yang dipbulikasikan ini dapat berupa peraturan 

pemerintah atau peraturan dari regulator yang hanya berdampak pada harga-harga 

sekuritas perusahaan-perusahaan yang terkena regulasi tersebut. Contoh dari 

informasi ini misalnya adalah regulasi untuk meningkatkan kebutuhan cadangan 

(reserved requirement) yang harus dipenuhi oleh semua bank-bank. Informasi ini 

akan mempengaruhi secara langsung harga sekuritas tidak hanya sebuah bank saja, 

tetapi mungkin semua emiten di dalam industri perbankan. 

c) Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas 

semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Informasi ini dapat berupa 

peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator yang berdampak ke semua 

perusahan emiten. Contoh dari regulasi ini adalah peraturan akuntansi untuk 

mencantumkan laporan arus kas yang harus dilakukan oleh semua perusahaan, 

regulasi ini akan mempunyai dampak ke harga sekuritas tidak hanya untuk sebuah 

perusahaan saja atau perusahaan-perusahaan di suatu industri, tetapi mungkin 

berdampak langsung pada semua perusahaan. 

Jika pasar efisien dalam bentuk setengah kuat, maka tidak ada investor atau grup 

dari investor yang dapat menggunakan informasi yang dipublikasikan untuk 

mendapatkan keuntungan tidak normal dalam jangka waktu yang lama. 

3. Efisiensi pasar bentuk kuat (Strong form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara peuh 

mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang tersedia termasuk informasi 
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yang privat. Jika pasar efisien dalam bentuk ini, maka tidak ada individual investor 

atau grup dari investor yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal (abnormal 

return) karena mempunyai informasi privat. 

Tujuan dari Fama (1970) membedakan ke dalam tiga macam bentuk pasar 

efisien ini adalah untuk mengklasifikasikan penelitian empiris terhadap efisiensi 

pasar. Ketiga bentuk pasar efisien ini berhubungan satu dengan yang lainnya. 

Hubungan ketiga bentuk pasar efisien ini berupak tingkatan yang kumulatif. 

Tingkatan kumulatif ini mempunyai implikasi bahwa pasar efisien bentuk setengah 

kuat adalah juga pasar efisien bentuk lemah. Pasar efisien bentuk kuat adalah juga 

pasar efisien bentuk setengah kuat dan pasar efisien bentuk lemaha. Implikasi ini 

tidak berlaku sebaliknya bawa pasar efisien bentuk lemah tidak harus berarti pasar 

efisien bentuk lemah tidak harus berarti pasar efisien bentuk setengah kuat. 

Pasar efisien dapat terjadi karena peristiwa-peristiwa sebagai berikut ini : 

1. Investor adalah penerima harga (price takers), yang berartibahwa sebagai 

pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu 

sekuritas. Harga dari suatu sekuritas ditentukan oleh banyak investoryang 

menentukan demand dan supply. Hal seperti ini dapat terjadi jika pelaku-pelaku 

pasar terdiri dari sejumlah besar institusi-institusi dan individual-individual rasional 

yang mampu mengartikan dan menginterpretasikan informasi dengan baik untuk 

digunakan menganalisis, menilai dan melakukan transaksi penjualan atau 

pembelian sekuritas bersangkutan. 

Reaksi Pasar..., Isna Nur Shabrina, Ma.-IBS, 2016



18 
 

 
 

Indonesia Banking School 
 

2. Informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang 

bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. Umumnya 

pelaku pasar menerima informasi lewat radio, koran atau media masa lainnya, 

sehingga informasi tersebut dapat diterima pada saat yang bersamaan. Untuk pasar 

yang efisien, harga dari informasi tersebut juga relatif sangat murah untu diperoleh 

publik, umunya pelaku pasar dapat meperoleh informasi tersebut melalui surat 

kabar atau majalah tersebut. Bahkan informasi tersebut dapat diperoleh secara 

cuma-cuma oleh pelaku pasar dengan mendengarkan lewat radio atau majalah 

pemirsa televisi. 

3. Informasi dihasilkan secara acak (random) dan tiap-tiap pengumuman 

informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Informasi dihasilkan secara 

random mempunyai arti bahwa investor tidak dapat meprediksi kapan emiten akan 

mengumumkan informasi yang baru. 

4. Investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, 

sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya mencerminkan informasi 

tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Kondisi ini dapat terjadi jika 

pelaku pasar merupakan individu-individu yang canggih (sophisticated) yang 

mampu memahami dan menginterpretasikan informasi dengan cepat dan baik. 

2.1.3 Studi Peristiwa 

Studi peristiwa merupakan bagian dalam konsep hipotesis pasar efisien 

(efficient market hypothesis) yang dikemukakan oleh Fama (1991) dalam Tandelilin 

(2010). Studi peristiwa merupakan bentuk studi untuk menguji efisiensi pasar 
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bentuk setengah kuat (semi-strong form). Selain efisiensi pasar bentuk setengah 

kuat, Fama (1970) juga mengklasifikasi tipologi efisiensi pasar bentuk lemah (weak 

form) dan bentuk kuat (strong form). 

 Secara lebih spesifik studi peristiwa menyelidiki respons pasar terhadap 

kandungan informasi dari suatu pengumuman atau publikasi peristiwa tertentu. 

Kandungan informasi dapat berupa berita baik (good news) atau berita buruk (bad 

news). Hipotesis pasar efisien memprediksikan bahwa pasar akan memberi respons 

pasar positif untuk berita baik, dan respons negatif untuk berita buruk. Respons 

pasar tersebut tercermin dari return tak normal positif (berita baik) dan return tak 

normal negatif (berita buruk). 

 2.1.3.1 Proses Studi Peristiwa 

 Menurut Tandelilin(2010), ada delapan tahap prosedur studi peristiwa, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi bentuk, efek, dan waktu peristiwa, apakah peristiwa 

tersebut memiliki nilai informasi yang memiliki efek positif terhadap return 

tak normal (abnormal return) atau akan memberikan efek yang negatif 

terhadap return tak normal (abnormal return) perusahaan tertentu. 

2. Menentukan rentang waktu studi peristiwa termasuk periode estimasi dan 

periode peristiwa. Periode estimasi adalah periode yang digunakan untuk 

meramalkan return harapan pada periode peristiwa. Periode peristiwa 

adalah periode peristiwa adalah periode diseputar peristiwa (To) yang 
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digunakan untuk menguji perubahan return tak normal (abnormal return), 

dengan catatan asumsi jumlah interval waktu adalah sama untuk waktu 

sebelum dan sesudah peristiwa yaitu sebanyak n. 

3. Menentukan metode penyesuaian return yang digunakan untuk menghitung 

return tak normal. Terdapat tiga metode yang secara luas digunakan dalam 

penelitian studi peristiwa, 

i. Model-model statistika : terdapat dua model penyesuaian yang 

paling umum digunakan, yaitu : model disesuaikan rata-rata (mean 

adjusted model) dan model pasar (market model) 

ii. Model disesuaikan dengan pasar (market adjusted model). 

iii. Model-model ekonomika (economic models). Terdapat dua model 

yang secara luas digunakan, yaitu : capital asset pricing model 

(CAPM) dan arbitrage pricing theory (APT). 

Periode estimasi diperlukan bila perhitungan return tak normal 

menggunakan model statistik dan model ekonomika. Periode 

estimasi tidak diperlukan bila perhitungan return tak normal 

dihitung dengan menggunakan model disesuaikan dengan pasar 

(market adjusted model). 

4. Menghitung return tak normal disekitar periode peristiwa (beberapa waktu 

sebelum dan sesudah pengumuman peristiwa terjadi). Return tak normal 

adalah return aktual di sekitar periode peristiwa dikurangi return harapan 

atau prediksian pada periode tersebut berdasarkan metode yang ditetapkan 

dalam poin 3. 
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𝐴𝑅𝑖,𝑡= 𝑅𝑖,𝑡- E〔𝑅𝑖,𝑡〕 

Notasi :  

𝐴𝑅𝑖,𝑡 = return tak normal saham i pada periode t 

 𝑅𝑖,𝑡 = return aktual saham i pada periode t 

E〔𝑅𝑖,𝑡〕  = return harapan atau return prediksian 

Return harapan atau return prediksian, dapat diestimasi dengan beberapa 

cara seperti yang telah dijelaskan pada poin ke 3. 

5. Menghitung rata-rata return tak normal dalam periode peristiwa. Terdapat 

metode pengukuran return tak normal di seputar periode jendela antara lain 

sebagai berikut : 

i. Return tak normal rata-rata aritmatik:  

Return tak normal rata-rata semua sekuritas untuk setiap interval 

waktu dalam periode peristiwa : 

𝐴𝐴𝑅𝑡= 
∑ 𝑅𝑇𝑁𝑖 ,𝑡

𝑁
𝑖=1

𝑁
 

Notasi :  

𝐴𝐴𝑅𝑡 : rerata return taknormal (average abnormal return) pada hari ke-t 

𝐴𝑅𝑖 ,𝑡  : return taknormal (abnormal return) untuk sekuritas ke-i pada hari ke t 

N      : jumlah sekuritas yang terpengaruh oleh pengumuman peristiwa 
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6. Merumuskan hipotesis statistis 

7. Menguji apakah return tak normal rata-rata yang telah dihitung pada 

langkah ke-5 berbeda dari 0, atau apakah return tak normal sebelum 

peristiwa berbeda dari return sesudah peristiwa. Pengujian ini dapat 

dilakukan dengan uji parametrik seperti uji t atau uji non-parametrik seperti 

uji tanda. 

8. Simpulan dari hasil studi didasarkan pada probabilitas, signifikansi kurang 

dari probabilitas yang disyaratkan (misalnya 0,01 ; 0,05 ; atau 0,10). 

2.1.4 Tax amnesty 

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung 

mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga 

telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari tax ratio 

yang tergolong rendah, jika dibandingkan dengan rata-rata tax ratio negara 

berpendapatan menengah lainnya. Tax ratio Indonesia saat ini berada dikisaran 

angka 12% (pajak pusat, pajak daerah, dan PNPB migas dibandingkan dengan 

PDB). Menurut sumber Detik Finance (12/04/2016) Menteri Keuangan, Bambang 

mengatakan apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia 

pada kisaran angka 16,10%, Singapura 13,97% , Filipina 13,88% , dan Thailand 

16,50%. Di sisi lain, banyak Harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di 

luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid 
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maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah 

likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari Harta yang berada di luar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh 

pemilik Harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga 

terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan 

pembandingan dengan Harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini terlihat dari Data Internal 

DJP ( Direktorat Jenderal Pajak ) tahun 2015 menunjukkan bahwa wajib pajak 

(WP) terdaftar memiliki kewajiban menyampaikan SPT sebesar 18 juta WP. 

Sedangkan realisasi SPT yang masuk di 2015 sebesar 10,9 juta. Mengingat rasio 

kepatuhan penyampaian  SPT hanya pada kisaran 60% sehingga masih ada potensi 

WP yang belum menyampaikan SPT sebesar 40% dari WP terdaftar.  

Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh 

pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. 

Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu 

diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal 

ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum 

atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan 

tersebut mengusik rasa keadilan bagi para Wajib Pajak yang telah berkontribusi 

aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya tidak 

berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional. Untuk itu, perlu 
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diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan 

Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus 

memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin 

mengalihkan dan mengungkapkan Harta yang dimilikinya dalam bentuk 

Pengampunan Pajak. Terobosan kebijakan berupa Pengampunan Pajak atas 

pengalihan Harta ini juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk 

menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas 

pertukaran informasi antarnegara. Kebijakan Pengampunan Pajak dilakukan dalam 

bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh 

karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Uang 

Tebusan atas Pengampunan Pajak yang diperolehnya. Dalam rangka pelaksanaan 

Undang-Undang ini, penerimaan Uang Tebusan diperlakukan sebagai penerimaan 

Pajak Penghasilan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam jangka 

pendek, hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya 

Uang Tebusan yang berguna bagi Negara untuk membiayai berbagai program yang 

telah direncanakan. Dalam jangka panjang, Negara akan mendapatkan penerimaan 

pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari Harta yang telah dialihkan 

dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari 

aspek yuridis, pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak melalui Undang-Undang 

tentang Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berkaitan dengan 

penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan 
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sanksi pidana di bidang perpajakan. Undang-Undang ini dapat menjembatani agar 

Harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara 

sukarela sehingga data dan informasi atas Harta tersebut masuk ke dalam sistem 

administrasi perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang. Kebijakan 

Pengampunan Pajak diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang 

lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-

Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan. 

Tax amnesty itu sendiri dapat diartikan sebagaia program pengampunan 

yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak 

yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta 

penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada 

tahum 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara 

melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. 

Kebijakan Tax amnesty adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh 

semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor 

keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. 

Kebijakan Amnesti Pajak juga tidak akan diberikan secara berkala. Setidaknya, 
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hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan Amnesti Pajak tidak akan 

diberikan lagi. 

Kebijakan tax amnesty, dalam penjelasan umum Undang-Undang 

Pengampunan Pajak, hendak diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan 

hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, 

Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan 

dan perbankan sehingga membuat ketidakpatuhan Wajib Pajak akan tergerus di 

kemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan Undang-

Undang ini. 

Ikut serta dalam tax amnesty juga membantu Pemerintah mempercepat 

pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara 

lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai 

tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; merupakan bagian 

dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta 

perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; 

dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk 

pembiayaan pembangunan. 

 Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan pada tanggal 28 Juni 2016 hinggal 31 

Maret 2017, dan terbagi kedalam tiga periode yaitu : 

1. Periode I : Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016 
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2. Periode II : Dari Tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016 

3. Periode III : Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017 

2.1.5 Abnormal return 

 Studi peristiwa menganalisis return taknormal (abnormal return) dari 

sekuritas yang mungkin terjadi di sekitar pengumuman dari suatu peristiwa. 

Abnormal return atau excess return merupakan kelebihan dari return yang 

sesungguhnya terjadi terhadap retun normal. Return normal merupakan return 

ekspektasian (return yang diharapkan oleh investor). Dengan demikian return 

taknormal (abnormal return) adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi 

dengan return ekspektasian,  

 Return realisasian atau return sesungguhnya merupakan return yang terjadi 

pada waktu ke-t yang merupakan selisih harga sekarang relatif terhadap harga 

sebelumnya. Sedang return ekspektasian merupakan return yang harus diestimasi. 

Brown dan Warner (1985) dalam Jogiyanto (2013) mengestimasi return 

ekspektasian menggunakan model estimasi : 

1. Mean-adjusted Model 

Model sesuaian rata-rata (mean-adjusted model) ini menganggap bahwa return 

ekspektasian bernilai konstan yang sama dengan rata-rata return realisasian 

sebelumnya selama periode estimasi (estimation period), sebagai berikut : 

           

           
E〔𝑅𝑖,𝑡〕=

∑ 𝑅𝑖,𝑗
𝑡2
𝑗=𝑡1

𝑇
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Notasi :  

E〔𝑅𝑖,𝑡〕 = Return ekspektasian sekuritas ke-i untuk periode peristiwa ke-t 

𝑅𝑖,𝑗 = Return realisasian yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada periode peristiwa 

ke-j 

T = Lamanya periode estimasi, yaitu dari t1 sampai dengan t2 

 Periode estimasi umumnya merupakan periode sebelum periode peristiwa. 

Periode peristiwa disebut juga dengan periode pengamatan atau jendela peristiwa.  

2. Market Model  

Perhitungan return ekspektasian dengan model pasar (market model) ini dilakukan 

dengan dua tahap, yaitu membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data 

realisasi selama periode estimasi dan menggunakan model ekspektasi ini untuk 

mengestimasi return ekspektasian di periode jendela. Model ekspektasi dapat 

dibentuk menggunakan teknik regresi OLS (Ordinary Least Square) dengan 

persamaan : 

 

Notasi :  

𝑅𝑖,𝑗 = Return realisasian sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j 

𝛼𝑖 = Intercept untuk sekuritas ke-i 

𝛽𝑖 = Koefisien slope yang merupakan Beta dari sekuritas ke-i 

 𝑅𝑖,𝑗= 𝛼𝑖  + 𝛽𝑖 . 𝑅𝑀𝑗+  𝜀𝑖,𝑗 
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𝑅𝑀𝑗 =Return indeks pasar pada periode estimasi ke-j yang dapat dihitung dengan 

rumus  𝑅𝑀𝑗= (𝐼𝐻𝑆𝐺𝑗 −𝐼𝐻𝑆𝐺𝑗−1)

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑗−1
 dengan IHSG adalah Indeks Harga Saham Gabungan 

𝜀𝑖,𝑗 = Kesalahan residu sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j 

3. Market-Adjusted Model 

Model sesuaian pasar (Market-Adjusted Model) menganggap bahwa 

penduga yang terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah return 

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

menggunakan periode estimasi untuk membentuk model estimasi, karena return 

sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks pasar. 

2.1.6 Trading Volume Activity (TVA) 

 Aktivitas volume perdagangan merupakan suatu instrumen yang dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat kegiatan jual beli saham di lantai bursa. Untuk 

melakukan perhitungan aktivitas volume perdagangan saham dapat dilakukan 

dengan membandingkan jumlah saham yang diperdagangkan dalam suatu periode 

tertentu dengan keseluruhan jumlah saham beredar perusahaan tersebut dalam 

kurun waktu yang sama (Asri&Arief,1998) dalam Luhur (2010).  

 Menurut Suad Husnan,dkk (1996) dalam Budiyanto,dkk (2006), Volume 

Aktivitas Perdagangan saham  dapat digunakan untuk melihat apakah investor 

secara individu menilai suatu peristiwa sebagai suatu yang informatif, dalam artian 

bahwa informasi tersebut dapat membuat keputusan investasi yang berbeda. 
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 Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi Trading volume activity 

(TVA). Hal ini berkaitan dengan berbagai cara pemodal dalam mensikapi suatu 

informasi. Menurut Foster (1986) dalam Budiyanto,dkk (2006) ada beberapa 

informasi yang dapat mempengaruhi volume perdagangan saham, antara lain: 

Pengumuman yang berhubungan dengan laba, peramalan oleh pejabat perusahaan, 

pengumuman dividen, pendanaan, pengumuman yang berhubungan dengan 

Pemerintah, dan pengumuman lainnya. 

2.1.7 Bid-ask spread 

 Menurut Stoll (1989) dalam Melati (2015), bid ask spread adalah 

kompensasi ekonomi yang diberikan kepada market maker atas pelayanan/jasanya. 

Bid ask spread dibedakan menjadi dua macam, yaitu quoted spread, yang 

merupakan perbedaan antara harga penawaran dan permintaan yang ditawarkan 

oleh market maker kepada pelanggan potensial atau perbedaan antara kuota 

permintaan dan penawaran oleh dealer pada waktu tertentu dan effective spread/ 

realized spread, merupakan perbedaan yang terjadi ketika seseorang market maker 

membayar dan menerima cadangan sekuritasnya atau perbedaan rata-rata antara 

harga ketika dealer menjual pada suatu waktu dan ketika dealer membeli pada suatu 

waktu lebih awal.  

 Bid price merupakan harga beli tertinggi di mana investor bersedia untuk 

membeli saham, sedangkan ask price merupakan harga jual terendah dimana 

investor bersedia untuk menjual sahamnya. Bid ask spread merupakan selisih antara 
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ask price dan bid price. Investor mendapatkan keuntungan dari spread kedua harga 

tersebut  ( Nurwani,dkk dalam melati : 2015) 

2.1.8 Indeks Pasar Modal 

 Suatu indeks diperlukan sebagai sebuah indikator untuk mengamati 

pergerakan harga dari sekuritas-sekuritas, hingga kini BEI memiliki beberapa 

indeks diantaranya (Jogiyanto,2010) : 

1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Indeks harga saham gabungan (IHSG) di BEI meliputi pergerakan-

pergerakan harga untuk saham biasa dan saham preferen. IHSG selalu 

disesuaikan untuk kejadian seperti IPO, right issues, partial/company 

listing, konversi dari warrant dan convertible bond dan delisting 

(mengundurkan diri dari pencatatan misalnya karena kebangkrutan). Untuk 

kejadian-kejadian seperti pemecahan lembar saham (stock split), dividen 

berupa saham (stock dividends),bonus issue, nilai dasar dari IHSG tidak 

berubah, karena peristwa-peristiwa ini tidak merubah nilai pasar total. 

2. Indeks Liquid-45 (ILQ-45) 

Pasar modal di Indonesia masih tergolong pasar modal yang transaksinya 

tipis (thin market), yaitu pasar modal yang sebagian besar sekuritasnya 

kurang aktif diperdagangkan. IHSG yang mencakup semua saham yang 

tercatat dianggap kurang tepat sebagai indikator kegiatan pasar modal. 

Indeks ini dibentuk hanya dari 45 saham-saham yang paling aktif 

diperdagangkan. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pemilihan 
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saham yang masuk ILQ-45 adalah likuiditas dan kapitalisasi pasar dengan 

kriteria tertentu 

3. Indeks-indeks IDX Sektoral 

Indeks-indeks ini adalah bagian dari IHSG yang diklasifikasikan ke dalam 

9 sektor industri menurut JASICA (Jakarta Stock Exchange Industrial 

Classification). Nilai basis untuk masing-masing sektoral adalah 100. 

Indeks ini dikaji setiap tahunnya pada awal bulan Juli. 

4. Jakarta Islamic Index (JII) 

Jakarta islamic index (JII) merupakan indeks yang berisi dengan 30 saham 

perusahaan yang memenuhi kriteria investasi berdasarkan Syariah Islam, 

dengan prosedur : 

 Saham dipilih harus sudah tercatat paling tidak 3 bulan terakhir, 

kecuali saham yang termasuk dalam 10 kapitalisasi besar. 

 Mempunyai rasio utang terhadap aktiva tidak lebih dari 90% di 

laporan keuangan tahunan atau tengah taun. 

 Dari yang masuk kriteria nomer 1 dan 2, dipilih 60 saham dengan 

urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar elama satu tahun terakhir. 

 Kemudian dipilih 30 saham dengan urutan tingkat likuiditas rata-

rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir. 

5. Indeks Papan Utama (Main Board Index) dan Indeks Papan Pengembangan 

(Development Board Index) 

Dalam Main Board Index (MBX) terdiri dari 34 saham dan Development 

Board Index (DBX) terdiri dari 287 saham. Main Board dimaksudkan untuk 
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menampung emiten yang berukuran besar dan mempunyai catatan kinerja 

yang baik. Sedangkan Development Board dimaksudkan untuk penyehatan 

perusahaan-perusahaan yang kinerjanya menurun, perusahaan-perusahaan 

yang berprospek baik tetapi belum menguntungkan. 

6. Indeks Kompas 100 

Indeks ini hasil kerjasama antara BEJ (Bursa Efek Jakarta) DENGAN 

HARIAN Kompas. Indeks ini berisi dengan 100 Saham yang berkategori 

mempunyai liquiditas yang baik, kapitalisasi pasar yang tinggi, fundamental 

yang kuat, serta kinerja perusahaan yang baik. 

7. Indeks BISNIS-27 

Indeks ini hasil kerjasama antara IDX dengan koran harian Bisnis Indonesia. 

Indeks ini berisi 27 saham yang berdasarkan kriteria fundamental dan 

kriteria treknikal atau likuiditas transaksi. Kriteria fundamental yang 

dipakai adalah pendapatan operasi (operating revenue), laba bersih (net 

profit), ROA (Return on Asset), ROE (Return on Equity), DER (Debt Equity 

Ratio). Kriteria teknikal yang digunakan adalah jumlah hari transaksi 

setahun, nilai perdagangan, volume, frekuensi, dan kapitalisasi pasar. 

8. Indeks PEFINDO 25 

Indeks ini hasil kerjasama antara IDX dengan PEFINDO (Pemeringkat Efek 

INDOnesia atau Credit Rating Indonesia). Indeks ini berisi dengan 25 

saham perusahaan-perusahaan kecil dan menengah atau SME (Small and 

Medium Enterprises) terdaftar di IDX yang mempunya kinerja fundamental 

dan likuiditas baik dan mempunyai kepemilikan publik yang tinggi. 
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9. Indeks SRI-KEHATI 

Indeks ini hasil kerjasama antara IDX dengan Yayasan KEHATI (Yayasan 

Keanekaragaman Hayati Indonesia atau the Indonesian Biodiversity 

Foundation). Saham-saham yang dimasukkan adalah yang terdaftar di IDX 

dengan praktik-praktik memuaskan mendukung keberlanjutan lewat cara-

cara peduli terhadap lingkungan, sosial dan tatakelola korporasi yang baik. 

10. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

Indeks ini berisi dengan saham-saham yang berada di daftar Efek Syariah 

(DES) yang dikeluarkan sesuai regulasi Bapepam-LK No. II.K.1 setiap 6 

bulan. Kriteria saham-saham yang dapat masuk ke indeks ini sesuai dengan 

regulasi Bapepam-LK No.11,K.1. 

11. Indeks IDX 30 

Indeks ini berisi 30 saham kapitalisasi terbesar di LQ 45. Kriteria pemilihan 

saham di IDX30 adalah nilai transaksi, frekuensi transaksi, total hari 

transaksi dan kapitalisasi pasarnya. Aspek kualitatif yang juga 

dipertimbangkan adalah kondisi keuangan, prospek pertumbuha, dan 

faktor-faktor lain yang berhubungan dengan pertumbuhan perusahaannya. 

2.1.8.1 Indeks LQ 45 

Intensitas transaksi setiap sekuritas di pasar modal berbeda-beda. Sebagian 

sekuritas memiliki frekuensi yang sangat tinggi dan aktif diperdagangkan di pasar 

modal, namun sebagian sekuritas lainnya relatif sedikit frekuensi transaksi dan 

cenderung bersifat pasif. Hal ini menyebabkan perkembangan dan tingkat likuiditas 
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IHSG menjadi kurang mencerminkan kondisi real yang terjadi di bursa efek. Di 

Indonesia persoalan tersebut dipecahkan dengan menggunakan indeks LQ 45. 

Indeks LQ 45 terdiri dari 45 saham di BEI dengan likuiditas yang tinggi dan 

kapitalisasi pasar yang besar serta lolos seleksi menurut beberapa kriteria 

pemilihan. Kriteria-kriteria berikut digunakan untuk memilih ke-45 saham yang 

masuk dalam indeks LQ45 sebagai berikut : 

1. Masuk dalam urutan 60 terbesar dari total transaksi saham di pasar 

reguler (rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir) 

2. Urutan berdasarkan kapitalisasi pasar (rata-rata nilai kapitalisasi 

pasar selama 12 bulan terakhir) 

3. Telah tercatat di BEI selama paling sedikit 3 bulan 

4. Kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan, frekuensi 

dan jumlah hari transaksi di pasar reguler. 

Indeks LQ45  pertama kali diluncurkan pada tanggal 24 Februari 1997. Hari 

dasar untuk perhitungannya adalah 13 Juli 1994 dengan nilai dasar 100. Selanjutnya 

bursa efek secara rutin memantau perkembangan kinerja masing-masing ke-45 

saham yang masuk dalam perhitungan Indeks LQ45. Penggantian saham dilakukan 

setiap enam bulan sekali, yaitu pada awal bulan Februari dan Agustus. Apabila 

terdapat saham yang tidak memenuhi kriteria seleksi, maka saham tersebut 

dikeluarkan dari perhitungan indeks dan diganti dengan saham lain yang memenuhi 

kriteria. 
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2.2 Penelitian terdahulu 

Penelitian terdahulu oleh Gede Bhakti Pratama, Ni Kadek Sinarwati, dan 

Nyoman Ari Surya Dharmawa pada tahun 2015 dengan judul “ Reaksi Pasar Modal 

Indonesia Terhadap Peristiwa Politik”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

reaksi pasar modal Indonesia terhadap peristiwa pelantikan Jokowidodo sebagai 

Presiden Republik Indonesia ke-7 yang ditunjukkan dengan adanya perubahan 

abnormal return. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Event study untuk 

menganalisis reaksi pasar dan Uji beda t-test untuk menganalisis perbedaan 

abnormal return sebelum dan sesudah periode. Variabel yang digunakan abnormal 

return. Hasil dari penelitian menunjukkan abnormal return pada peristiwa 

bervariasi namun tidak signifikan secara statistik. Begitu pula hasil penelitian 

tentang perbedaan reaksi pasar sebelum dan sesudah peristiwa. Dengan kata lain 

peristiwa tersebut tidak mengandung kandungan informasi yang berarti bagi 

investor sehingga pasar tidak bereaksi. 

 Penelitian terdahulu oleh Dedy Ananto pada tahun 2014 dengan judul “ 

Pengaruh Legislatif Terhadap Abnormal return dan Trading volume activity Saham 

di Jakarta Islamic (studi kasus pada peristiwa pemilu legislatif 09 April 2014) “. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji muatan informasi dari sebuah peristiwa 

politik terhadap aktivitas pasar modal khususnya di BEI. Penelitian ini menguji 

pengaruh pemilu legislatif terhadap abnormal return dan trading volume activity 

saham di Jakarta Islamic Index. Penelitian ini menggunakan uji statistik t-test, 

dengan menggunakan sampel sebanyak 20 perusahaan yang masuk dalam 
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kelompok Jakarta Islamic Index. Variabel yang digunakan abnormal return dan 

trading volume activity. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peristiwa 

pemilu legislatif tidak berpengaruh signifikan terhadap abnormal return, akan 

tetapi berpengaruh signifikan terhadap trading volume activity. Hal ini 

mengindikasikan, bahwa pemilu legislatif mempengaruhi trading volume activity 

saham perusahaan, akan tetapi investor belom mendapatkan keuntungan yang 

diharapkan, karena adanya gejolak harga yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. 

 Penelitian terdahulu oleh Johana Indarti pada tahun 2003 dengan judul “ 

Analisis Perilaku Return dan Aktivitas Volume Perdagangan Saham di Bursa Efek 

Jakarta (Event study pada dampak peristiwa bom bali tanggal 12 oktober 2002 pada 

saham LQ 45 )”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kandungan informasi dari 

peristiwa 12 Oktober 2002. Penelitian ini menggunakan pendekatan event study dan 

uji beda untuk menguji hipotesis mengenai perbedaan rata-rata abnormal return 

dan aktivitas volume perdagangan antara periode sebelum dan sesudah peristiwa 

tersebut.Variabel yang digunakan adalah abnormal return dan aktivitas volume 

perdagangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peristiwa bom Bali 

tersebut mengandung informasi yang ditunjukkan dengan adanya abnormal return 

yang signifikan pada periode diseputar peristiwa tersebut. Selain itu dari hasil uji 

beda untuk variabel return dan aktivitas volume perdagangan menunjukkan adanya 

perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah. Hal ini 

mengindikasikan bahwa peristiwa tersebut mengandung informasi yang 
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mendorong aktivitas perdagangan yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat 

perdagangan di luar periode peristiwa. 

 Penelitian terdahulu oleh I Gusti Ayu Janiantari dan I Dewa Nyoman 

Bandera pada tahun 2014 dengan judul “ Analisis Perbedaan Bid-ask spread Dan 

Abnormal return Saham Sebagai Dampak Dari Pengumaman Stock split “. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak pengumuman pemecahan saham di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-tahun 2012. Penelitian ini menggunakan 

teknis analisis data yang digunakan adalah Paired Sampel t-Test untuk data yang 

berdistribusi normal dan Wilcoxon Signed Rank Test untuk data yang tidak 

berdistribusi normal. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bid-ask 

spread dan abnormal return. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan signifikan antara bid-ask spread sebelum dan sesudah pengumuman 

pemecahan saham. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh variabel abnormal return 

saham.  

 Penelitian terdahulu oleh Suryo Luhur pada tahun 2010 dengan judul “ 

Reaksi Pasar Modal Indonesia Seputar Pemilihan Umum 8 Juli 2009 Pada Saham 

LQ 45 “. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar modal indonesia 

terhadap peristiwa pemilihan umum Presiden Republik Indonesia pada tanggan 8 

Juli 2009. Penelitian ini menggunakan metode analisis one sample t-test dan paired 

sample t-test. Variabel yang digunakan adalah abnormal return dan trading volume 

activity. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada lima hari bursa yang signifikan 

menghasilkan abnormal return bagi investor, yaitu pada t-10, t-5, t-4, t0, t+7. 
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Abnormal return pada t-5, t-4 dan to(event date), merupakan abnormal return 

negatif, sedangkan t-10 dan t+7 merupakan abnormal return positif. Selain hari itu 

tidak ada abnormal return, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan rata-rata abnormal return yang signifikan antara sebelum dan sesudah 

peristiwa dan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan rata-

rata aktivitas volume perdagangan (TVA) secara signifikan sebelum dan sesudah 

peristiwa pemilu presiden dan wakil presiden 8 juli 2009 pada saham LQ-45 yang 

terdaftar di BEI. 

Penelitian terdahulu oleh Robert M.Conroy, Robert S. Harris, dan Bruce 

A.Benet pada tahun 1990 dengan judul “ The Effects of Stocks Splits on Bid-ask 

spreads “. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar modal dengan 

dilaksanakannya stock split. Metode penelitian yang digunakan adalah uji beda t-

test. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah bid-ask spread. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa bid-ask spread tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap peristiwa stock split. 

 Penelitian terdahulu oleh Dewi Arum Melati, Saryadi, dan Widiartanto pada 

tahun 2015 dengan judul “ Analisis Reaksi Pasar Modal Atas Peristiwa Pemilihan 

Presiden 9 Juli 2014 “. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar 

modal indonesia terhadap peristiwa pemilihan presiden. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis uji t berpasangan atau paired sample t-test. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian adalah Bid-ask spread, Abnormal return, dan 

Trading volume activity. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak 
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terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat bid-ask spread sebelum dan 

sesudah peristiwa pemilihan presiden 9 Juli 2014, tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara tingkat abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan 

presiden 9 Juli 2014, dan terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat trading 

volume activity sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan presiden 9 Juli 2014. 

 Penelitian terdahulu oleh Laksmi Swastika Wardhani pada tahun 2012 

dengan judul “ Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Peristiwa Pemilihan 

Gubernur DKI Jakarta Putaran II 2012 “. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan 

bukti empiris ada atau tidaknya reaksi pasar modal Indonesia terhadap salah satu 

peristiwa politik dalam negeri yaitu Peristiwa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 

Putaran II 2012. Penelitian ini menggunakan metode analisis Uji-t dan Uji beda 

Wilcoxon Signed Rank Test. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Abnormal return, dan Trading volume activity. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat abnormal return bernilai positif signifikan pada 

beberapa hari disekitar tanggal peristiwa, yang berarti pasarmerespon peristiwa ini 

sebagai kabar baik. Sedangkan hasil uji t Wilcoxon Signed Rank Test membuktikan 

bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata abnormal return pada periode 

saat-setelah peristiwa namun tidak signifikan pada periode sebelum-saat dan 

periode sebelum-setelah peristiwa. Hasil uji Wilcoxon Signed Rank Test juga 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata TVA pada 

periode sebelum-saat dan periode saat-setelah peristiwa, namun tidak signifikan 

pada periode sebelum setelah peristiwa.  
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Tabel 2.2.1. Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 

Objek 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Data 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1 Pratama, 

Sinarwati, 

Dharmawan 

(2015) 

Reaksi Pasar 

Modal 

Indonesia 

Terhadap 

Peristiwa 

Politik 

(Event study 

pada 

Peristiwa 

Pelantikan 

Joko Widodo 

sebagai 

Presiden 

Republik 

Indonesia ke 

7) 

Saham LQ 

45 

Uji beda 

t-test 

Data 

kuantitatif, 

sumber 

data 

sekunder 

1. Abnormal 

return pada 

peristiwa ini 

tidak 

signifikan 

secara statistic 

2. Tidak ada 

perbedaan 

reaksi pasar 

yang 

signifikan 

 

2 Ananto 

(2014) 

Pengaruh 

Pemilu 

Legislatif 

Terhadap 

Abnormal 

return dan 

Trading 

volume 

activity 

Saham di 

Jakarta 

Islamic Index 

20 

perusahaan 

yang 

masuk 

dalam 

Jakarta 

Islamic 

Index 

Uji beda 

t-test 

Data 

Kuantitatif 

1. Abnormal 

return tidak 

berpengaruh 

signifikan 

2. Trading 

volume 

activity 

berpengaruh 

signifikan 

3 Indarti 

(2003) 

Analisis 

Perilaku 

Return dan 

Aktivitas 

Saham LQ 

45 

Uji beda 

t-test 

 1. adanya 

Abnormal 

return yang 

signifikan 
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No 
Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 

Objek 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Data 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Volume 

Perdagangan 

Saham di 

Bursa Efek 

Jakarta 

(Event study : 

Dampak 

Peristiwa 

Bom Bali 

Tanggal 12 

Oktober 

2002 pada 

Saham LQ 

45 ) 

2. aktivitas 

volume 

perdagangan 

menunjukkan 

adanya 

perbedaan 

yang 

signifikan 

4 Janiantari, 

Badera 

(2014) 

Analisis 

Perbedaan 

Bid-ask 

spread dan 

Abnormal 

return Saham 

Sebagai 

Dampak Dari 

Pengumuman 

Stock split 

28 

perusahaan 

go public 

yang 

melakukan 

stock split 

up yang 

terdaftar di 

BEI 

Uji beda 

t-test dan 

wilcoxon 

signed 

rank test 

Data 

Kuantitatif 

berbentuk 

komparatif 

1. terdapat 

perbedaan 

signifikan 

antara bid-ask 

spread 

sebelum dan 

sesudah 

2. Terdapat 

perbedaan 

abnormal 

return yang 

signifikan 

5. Luhur 

(2010) 

Reaksi Pasar 

Modal 

Indonesia 

Seputar 

Pemilihan 

Umum 8 Juli 

2009 pada 

Saham 

LQ-45 

One 

sample t-

test dan 

paired 

sample t-

test 

Data 

sekunder 

1. Tidak ada 

perbedaan 

rata-rata 

abnormal 

return secara 

signifikan 

2. Tidak ada 

perbedaan 
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No 
Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 

Objek 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Data 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Saham LQ 

45 

rata-rata 

aktivitas 

volume 

perdagangan 

secara 

signifikan 

3. Pasar 

bereaksi 

disekitar 

peristiwa 

mengahasilkan 

abnormal 

return yang 

signifikan 

6 Melati, 

Widiartanto 

(2015) 

Analisis 

Reaksi Pasar 

Modal Atas 

Peristiwa 

Pemilihan 

Presiden 9 

Juli 2014 

Saham LQ 

45 

Paired 

sample t-

tes 

Data 

sekunder 

1. Tidak 

terdapat 

perbedaan 

signifikan 

antara tingkat 

bid-ask spread 

2. tidak 

terdapat 

perbedaan 

yang 

signifikan 

antara tingkat 

abnormal 

return 

3. Terdapat 

perbedaan 

yang 

signifikan 

antara tingkat 

trading 
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No 
Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 

Objek 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Data 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

volume 

activity 

sebelum dan 

sesudah 

peristiwa 

7 Conroy, 

Harris, dan 

Benet 

(1990) 

The Effects of 

Stock Splits 

on Bid-Ask 

Spreads 

Perusahaan 

yang 

terdaftar di 

NYSE 

Uji beda 

t-test 

Data 

sekunder 

1. tidak 

terdapat 

pengaruh 

signifikan 

antara bid ask 

spread dengan 

reaksi pasar 

modal setelah 

peristiwa stock 

split 

8 Wardhani 

(2012) 

Reaksi Pasar 

Modal 

Terhadap 

Peristiwa 

Pemilihan 

Gubernur 

DKI Jakarta 

Putaran II 

2012 

Saham-

saham 

yang 

termasuk 

dalam 

Indeks 

Kompas 

100 di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Uji-t, uji 

beda 

wilcoxon 

signed 

rank test 

Data 

Kuantitatif 

1. Rata-rata 

Abnormal 

return yang 

bernilai positif 

signifikan 

disekitar 

tanggal 

kejadian 

2. adanya 

perbedaan 

signifikan 

antara rata-

rata abnormal 

return dan 

trading 

volume 

activity saham 

pada periode 

saat-setelah 
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No 
Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 

Objek 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Data 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

3. tidak 

adanya 

perbedaan 

signifikan 

antara rata-

rata abnormal 

return dan 

trading 

volume 

activity saham 

pada periode 

sebelum dan 

sesudah 

terjadinya 

peristiwa 

 

 Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian diatas karena hampir 

semua penelitian diatas melakukan penelitian terhadap saham LQ 45 sementara 

dalam penelitian ini lebih terfokus pada perusahaan-perusahaan konstruksi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesua (BEI). Hal-hal lain yang membedakan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya adalah fenomena atau peristiwa yang terjadi, pada 

penelitian ini  fenomena yang diteliti adalah Reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap 

Perubahan APBN 2015 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Sejumlah penelitian terdahulu telah meneliti berbagai macam event study 

tentang pemecahan saham (stock split), penawaran perdana (initial public offering), 
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pengumuman dividen (dividend announcement), pengumuman tindakan tidak etis, 

pengumuman merjer, pengumuman peristiwa-peristiwa politik, peristiwa-peristiwa 

ekonomi, dan lainnya. Berikut akan dijelaskan kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini yang menjelaskan pengaruh dari masing-masing variabel terhadap 

reaksi pasar dalam kasus event study. 
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Gambar 2.3.1. Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis 

2.4.1  Hubungan Abnormal return dengan Reaksi Pasar Modal 

Informasi pada dasarnya merupakan salah satu unsur penting yang tidak 

dapat terpisahkan dari akitivitas investor di pasar modal. Dengan adanya informasi 

yang relevan, investor dapat memiliki gambaran mengenai risiko dan expected 

return dari suatu sekuritas dalam rangka menentukkan keputusan serta strategi 

investasi untuk memperoleh tingkat pengembalian yang maksimal. 

Reaski pasar modal terhadap kandungan informasi dalam suatu peristiwa 

dapat diukur dengan menggunakan abnormal return yang merupakan selisih antara 

return aktual dengan return yang diekspektasikan oleh investor. Jika peristiwa 

tersebut memiliki kandungan informasi terhadap pasar maka akan terjadi abnormal 

return. 

Hal ini diperkuat dengan beberapa penelitian diantaranya penelitian yang 

dilakukan oleh I Gusti Ayu Janiantari dan I Dewa Nyoman Bandera pada tahun 

2014 dan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Johana Indarti pada tahun 2003, 

memberikan hasil yang signifikan mengenai abnormal return terhadap peristiwa 

tersebut. Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini mengenai reaksi pasar modal 

terhadap suatu peristiwa dengan menggunakan indikator pengukuran Abnormal 

return adalah : 

Reaksi Pasar..., Isna Nur Shabrina, Ma.-IBS, 2016



49 
 

 
 

Indonesia Banking School 
 

Ho1 :   Tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return yang 

signifikan antara sebelum dan sesudah diadakannya pengesahan kebijakan 

tax amnesty 

Ha1 :     Terdapat perbedaan rata-rata abnormal return yang 

signifikan antara sebelum dan sesudah diadakannya pengesahan kebijakan 

tax amnesty 

2.4.2 Hubungan Trading volume activity Dengan Reaksi Pasar Modal 

Respon pasar modal terhadap suatu peristiwa tidak hanya dapat dilihat dari 

abnormal return saja, namun juga dapat dilihat dari besarnya perubahan volume 

perdagangan saham atau sering disebut trading volume activity. Zamroni (dalam 

Susanti:2015) menyatakan bahwa ketika TVA (Trading volume activity) cenderung 

mengalami peningkatan saat harga menurun maka pasar diindikasikan dalam 

keadaan lesu. Ketika TVA cenderung meningkat selama harga mengalami 

peningkatan maka pasar diindikasikan dalam keadaan optimis. Ketika volume 

cenderung menurun mengikuti harga yang juga mengalami penurunan maka pasar 

dalam keadaan optimis. Dan ketika TVA cenderung mengalami penurunan saat 

harga mengalami kenaikan maka pasar dalam keadaan lemah. 

Hal ini diperkuat dari beberapa penelitian oleh Indarti (2003), Ananto (2004), 

dan Melati (2015) yang menggunakan Trading volume activity sebagai salah satu 

indikator pengukuran reaksi pasar modal terhadap suatu peristiwa dengan hasil 

yang signifikan. Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini mengenai reaksi 
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pasar modal terhadap suatu peristiwa dengan menggunakan indikator pengukuran 

Trading volume activity adalah : 

Ho2  : Tidak terdapat perbedaan rata-rata Trading volume activity 

yang signifikan antara sebelum dan sesudah dilaksanakannya pengesahan 

kebijakan tax amnesty 

Ha2 : Terdapat perbedaan rata-rata Trading volume activity yang 

signifikan antara sebelum dan sesudah dilaksanakannya pengesahan 

kebijakan tax amnesty 

2.4.3 Hubungan antara Bid-ask spread dengan Reaksi Pasar Modal 

Dalam reaksi pasar modal untuk melihat bahwa pasar tersebut bereaksi 

terhadap suatu peristiwa dapat dilihat dari likuiditas saham tersebut. Dimana, 

tingkat likuiditas tersebut dapat dilihat dari nilai bid-ask spread. Apabila bid-ask 

spread suatu saham lebih rendah, maka hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

likuiditas saham tersebut meningkat dan mencerminkan bahwa investor 

menggemari saham tersebut.  

 Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu 

Janiantari dan I Dewa Nyoman Badera pada tahun 2014, dimana hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara bid-

ask spread sebelum dan sesudah peristiwa. Hipotesis yang dibangun dalam 

penelitian mengenai reaksi pasar modal terhadap suatu peristiwa dengan 

menggunakan indikator ukur bid-ask spread adalah : 
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Ho3 : Tidak terdapat perbedaan rata-rata bid-ask spread yang 

signifikan antara sebelum dan sesudah dilaksanakannya pengesahan 

kebijakan tax amnesty 

Ha3   :   Terdapat perbedaan rata-rata bid-ask spread yang 

signifikan antara sebelum dan sesudah dilaksanakannya pengesahan 

kebijakan tax amnesty 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

3.1.1 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang 

artinya adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah tersedia 

sebelumnya. Data berupa nama-nama emiten diambil dari Bursa Efek Indonesia 

dan data lainnya seperti harga saham, dan volume perdagangan diambil dari Yahoo 

Finance. Adapun data-data sekunder tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Harga penutupan saham harian selama periode 23 Juni 2016 - 1 Juli 2016 

2. Volume perdagangan saham harian selama periode 23 Juni 2016 - 1 Juli 

2016 

3. Jumlah saham yang beredar harian selama periode 23 Juni 2016 - 1 Juli 2016 

4. Harga tertinggi dan terendah saham harian selama periode 23 Juni 2016 - 1 

Juli 2016 

5. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

termasuk dalam kategori LQ 45 periode Agustus 2016 

 

3.1.2 Populasi dan Objek Penelitian 
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Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atau objek atau subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel adalah bagian 

dari elemen populasi. Pada penelitian ini yang dijadikan sampel penelitian adalah 

perusahaan yang termasuk kedalam LQ 45. Alasan mengambil sampel saham LQ 

45 karena menurut Lamasigi (2002) dalam Indarti dijelaskan bahwa penelitian yang 

berbasis event study terutama untuk periode harian memerlukan saham-saham yag 

bersifat liquid dan merupakan saham-saham yang aktif diperdagangkan di bursa 

sehingga pengaruh suatu event atau peristiwa dapat diukur dengan segera dan relatif 

lebih akuratadalah saham-saham tersebut bersifat liquid dan merupakan saham-

saham yang aktif diperdagangkan di bursa sehingga pengaruh suatu event atau 

peristiwa dapat diukur dengan segera dan relatif lebih akurat.  

3.1.3 Periode Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian event study, dimana periode 

pengamatan dibagi menjadi dua yaitu periode estimasi dan Periode peristiwa yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah selama 7 hari bursa yaitu 3 hari sebelum 

peristiwa, 1 hari saat peristiwa dan 3 hari setelah peristiwa. Untuk periode estimasi 

yang digunakan dalam penelitian adalah 200 hari, yaitu dimulai dari t-4 s/d t-203. 

Alasan mengambil periode estimasi 200 hari dikarenakan peristiwa mengenai 

pengesahan undang-undang tax amnesty sudah terdengar sejak bulan Desember 

2015. Peristiwa pengesahan undang-undang kebijakan tax amnesty yang 

dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2016 dalam Rapat Paripurna DPR. Dengan 

demikian, periode penelitian adalah 23 Juni 2016 – 1 Juli 2016. Periode pengamatan 
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selama 7 hari dipilih sebab rentang waktu tersebut dianggap sudah cukup, karena 

menurut Mc.Williams dan slegel dalam wardhani 2012, jarak event window yang 

terlalu lama atau panjang akan menimbulkan dua permasalahn. Pertama, akan 

mengurangi kekuatan uji statistik dan mengakibatkan kesalahan dalam menarik 

kesimpulan tentang signifikansi event. Kedua, makin panjang periode akan semakin 

sulit mengisolir event window dan confounding effect (efek penganggu). 

3.1.4 Metode Pengambilan Sampel 

Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan metode Purposive Sampling, yaitu 

pemilihan sampel perusahaan yang termasuk ke dalam kategori indeks LQ 45 

.Adapun tujuan dari metode ini untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan. Beberapa kriteria data yang dikehendaki adalah 

sebagai berikut : 

1. Termasuk ke dalam kategori saham indeks LQ 45 pada periode Februari 

2016-Juli 2016 

2. Telah tercatat di BEI selama paling sedikit 3 bulan 

3. Selama 12 bulan terakhir, rata-rata transaksi sahamnya dan rata-rata nilai 

kapitalisasi masuk dalam urutan 60 terbesar di pasar reguler 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka didapatkan sampel perusahaan yang 

akan diteliti sebanyak 45 perusahaan dan terlampir pada lampiran 1. 
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3.2 Definisi Operasional Variabel 

3.2.1 Abnormal return 

 Abnormal return merupakan selisih antara keuntungan sebenarnya (actual 

return) dengan tingkat keuntungan yang diharapkan (expected return). Secara 

matematis dirumuskan sebagai berikut : 

 𝐴𝑅𝑖,𝑡= 𝑅𝑖,𝑡- E〔𝑅𝑖,𝑡〕 

Notasi :  

𝑅𝑇𝑁𝑖,𝑡 = Return taknormal (abnormal return) sekuritas ke-i pada periode peristiwa 

ke-t 

 𝑅𝑖,𝑡 = Return realisasian yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada periode peristiwa 

ke-t 

E〔𝑅𝑖,𝑡〕 = Return ekspektasian sekuritas ke-i untuk periode peristiwa ke-t 

 3.2.1.1 Return 

 Untuk dapat menghitung Abnormal return maka kita harus mengitung 

terlebih dahulu tingkat pengembalian masing-masing saham (actual return) : 

 𝑅𝑖,𝑡 =
(𝑃𝑖,𝑡 − 𝑃𝑖,𝑡−1)

𝑃𝑖,𝑡−1

 

Notasi : 

 𝑅𝑖,𝑡 = tingkat pengembalian saham i pada periode t 
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𝑃𝑖,𝑡       = harga saham i pada periode t 

𝑃𝑖,𝑡−1    = harga saham i pada periode t-1 

3.2.1.2 Expected Return 

 Selain actual return kita harus menghitung expected return . Untuk  

menghitung expected return ada 3 pendekatan yang dapat digunakan yaitu dengan 

menggunakan Mean-Adjusted Model, Market Model, dan Market Adjusted Model. 

Dalam penilitian ini teknik pendekatan yang digunakan adalah Market Model 

Returns. Menurut Tandelilin(2010), teknik ini merupakan cara yang lebih canggih 

untuk menggambarkan hubungan antara return sekuritas dengan return pasar. 

 Market Model Returns 

Menurut Tandelilin (2010) teknik ini merupakan cara yang lebih canggih 

dengan menggambarkan hubungan antara sekuritas dengan pasar dalam sebuah 

persamaan regresi linier sederhana antara return sekuritas dengan return 

pasar.Perhitungan return ekspektasian dengan model pasar (market model) ini 

dilakukan dengan dua tahap, yaitu membentuk model ekspektasi dengan 

menggunakan data realisasi selama periode estimasi dan menggunakan model 

ekspektasi ini untuk mengestimasi return ekspektasian di periode jendela. Model 

ekspektasi dapat dibentuk menggunakan teknik regresi OLS (Ordinary Least 

Square) dengan persamaan : 

 

 

 𝑅𝑖,𝑗= 𝛼𝑖  + 𝛽𝑖 . 𝑅𝑀𝑗 +  𝜀𝑖,𝑗 
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Notasi :  

 𝑅𝑖,𝑗 = Return realisasian sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j 

 𝛼𝑖 = Intercept untuk sekuritas ke-i 

 𝛽𝑖 = Koefisien slope yang merupakan Beta dari sekuritas ke-i 

 𝑅𝑀𝑗 =Return indeks pasar pada periode estimasi ke-j yang dapat dihitung 

dengan rumus  𝑅𝑀𝑗= (𝐿𝑄45𝑗 −𝐿𝑄45𝑗−1)

𝐿𝑄45𝑗 −1
 dengan LQ 45 adalah Indeks LQ 45 

 𝜀𝑖,𝑗 = Kesalahan residu sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j 

untuk menghitung return tak normal dengan menggunakan market model, 

nilai-nilai𝛼𝑖 dan 𝛽𝑖 dihitung dengan menggunakan peristiwa yang sedang diteliti. 

E ( Ri,t ) = Rm,i,t 

Notasi :  

E ( Ri,t ) : Return ekspektasian sekuritas ke-i untuk periode peristiwa ke-t 

Rm,i,t               : Return pasar dari sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-t 

Untuk mencari Rm,i,t digunakan rumus sebagai berikut : 

    𝑅𝑚,𝑖,𝑡= (𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐿𝑄 45𝑡 −𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠  𝐿𝑄 45𝑡−1)

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠  𝐿𝑄  45𝑡 −1
 

Setelah mendapatkan nilai abnormal return, maka selanjutnya menghitung 

rata-rata abnormal return (average abnormal return), dengan rumus sebagai 

berikut : 
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𝐴𝐴𝑅𝑡= 
∑ 𝑅𝑇𝑁𝑖 ,𝑡

𝑁
𝑖=1

𝑁
 

Notasi :  

𝐴𝐴𝑅𝑡 : rerata return taknormal (average abnormal return) pada hari ke-t 

𝐴𝑅𝑖,𝑡  : return taknormal (abnormal return) untuk sekuritas ke-i pada hari ke-t 

N : jumlah sekuritas yang terpengaruh oleh pengumuman peristiwa 

3.2.2 Trading Volume Activity 

Trading volume activity merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan 

untuk mengukur tingkat kegiatan jual beli saham di lantai bursa. Trading volume 

activity dapat dihitung dengan menggunakan cara : 

𝑇𝑉𝐴𝑖𝑡 =  
Σ𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑖 𝑑𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡

Σ𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑖 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡
 

 Setelah menghitung trading volume activity maka selanjutnya menghitung 

rata-rata trading volume activity, dengan rumus sebagai berikut : 

ATVA = 
∑ TVAi ,t

N
i=1

𝑁
 

3.2.3 Bid-ask spread 

Menurut Abarwati dan Dewi (2008) dalam Jantari,dkk (2014) merupakan 

selisih antara tawaran harga jual terendah dan harga beli tertinggi pada akhir jam 

perdagangan atas suatu jenis saham di BEI. Apabila bid-ask spread suatu saham 

lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas saham tersebut 
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meningkat.Berikut adalah rumus untuk menghitung bid-ask spread menurut Howe 

dan Lin (1992) dalam Janiantari dkk (2014) yaitu : 

Bid-ask spread =  
𝐴𝑠𝑘−𝐵𝑖𝑑

(𝐴𝑠𝑘+𝐵𝑖𝑑)/2
 

 Setelah mendapatkan hasil bid-ask spread maka selanjutnya menghitung 

rata-rata bid-ask spread dengan rumus sebagai berikut : 

Rata-rata Bid-ask spread = 
∑ 𝐵𝑖𝑑 𝐴𝑠𝑘 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖,𝑡

𝑁
𝑖=1

𝑁
 

3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1  Uji Normalitas 

 Pengkuran kualitas dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas. Uji 

normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, seperti variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t 

dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada dua 

cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 

analisis grafik dan uji statistik. Hasil dari uji normalitas akan menentukan jenis 

pengujian apa yang digunakan dalam penelitian. 

Ho : Data residual berdistribusi normal 

Ha : Data residual berdistribusi tidak normal 

Jika sig ≤ 0,05 : tolak Ho 

Jika sig ≥ 0,05 : terima Ho 
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3.3.2  Uji Statistik 

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Uji Statistik Parametik (Uji beda t-test) 

 Dalam pengujian data terdistribusi normal digunakan pengujian statistik 

parametrik penulis menggunakan Paired Sample Test atau Uji beda t-test yang 

merupakan suatu analisis untuk menentukan apakah dua sample yang tidak 

berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda atau tidak.  

 Dalam pengujian hipotesis yang menggunakan Paired Sample Test berlaku 

ketentuan, bahwa bila harga t hitung, berada pada daerah penerimaan Ho atau 

terletak diantara harga tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian 

bila harga t hitung lebih kecil atau sama dengan (≤) dari harga tabel maka Ho 

diterima. Harga t hitung adalah harga mutlak, jadi tidak dilihat (+) atau (-) nya 

(Sugiyono,2015). 

 

2. Uji Statistik Nonparamterik 

Dalam pengujiam statistik nonparametrik penulis menggunakan Uji 

Wilcoxon (Wilcoxon signed-ranks test). Uji Wilcoxon Signed-Rank Test ini 

alternatif penggunaan uji paired sample t-test pada statistik parametrik yang mana 

data harus berdistribusi normal. Uji Wilcoxon adalah metode non-parametrik untuk 

membandingkan dua sampel berpasangan (berkolerasi) ketika data minimal 

berskala ordinal 
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Karakteristik dari uji Wilcoxon : 

1. Digunakan untuk membandingkan dua populasi 

2. Data berskala minimal ordinal 

3. Sampel berpasangan (yang berarti ukuran sampel sama) (Ghozali, 2013) 

Adapun prosedur atau langkah uji ranking Wilcoxon : 

1. Mencari perbedaan skor antara dua sampel yang diambil 

2. Mencari nilai absolut perbedaan skor dua sampel tersebut 

3. Melakukan ranking nilai absolut tersebut mulai dari yang terkecil sampai 

yang terbesar 

4. Setelah itu membedakan ranking tanda positif dan negatif dan kemudian 

masing-masing dijumlahkan. Kemudian jumlah ranking yang paling kecil yang 

disebut sebagai T digunakan untuk uji statistika 

5. Membandingkan nilai kritis distribusi Wilcoxon dengan nilai T yang dicari. 

Nilai kritis Wilcoxon ini didasarkan pada jumlah sampel yang mempunyai nilai 

perbedaan dan tingkat signifikansi yang dipilih (n). Jika nilai T lebih besar dari nilai 

kritisnya maka gagal menolak hipotesis nol dan sebaliknya jika nilai T lebih kecil 

dari nilai kritisnya maka menolak hipotesis nol atau kesimpulannya. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Sampel dalam penelitian ini dibatasi pada saham-saham yang termasuk ke 

dalam kategori saham indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

Februari 2016-Juli 2016 yang terlampir pada lampiran 1. Adapun alasan 

sebagaimana yang dikutip dari Lamasigi dalam Indarti (2002), penelitian yang 

berbasis event study terutama untuk periode harian, memerlukan emiten-emiten 

yang bersifat liquid dengan kapitalisasi terbesar sehingga pengaruh suatu event 

dapat diukur dengan segera dan relatif lebih akurat. 

4.2 Statistik Deskriptif 

 Uji deskriptif statistik dilakukan untuk mengetahui gambaran atau deskripsi 

dari variabel yang diteliti. Dalam tabel statistik deskriptif ditunjukkan angka 

minimum, maksimum, rata-rata  dan standar deviasi dari masing-masing variabel. 

Nilai rata-rata digunakan untuk menentukan fluktuasi satuan variabel yang diuji. 

Data maksimum dan minimum memperlihatkan kisaran data yang normal untuk 

menghindari biasnya hasil penelitian. Selengkapnya akan dijelaskan pada bagian 

selanjutnya. 

4.2.1 Abnormal return 

 Pengujian ini diawali dengan menghitung rata-rata abnormal return (AAR) 

sebelum dan sesudah peristiwa untuk ke 45 perusahaan yang diteliti. Data 
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inilah yang kemudian diuji signifikansinya dengan bantuan program SPSS 23. Hasil 

dari pengujian descriptive terlihat pada tabel 4.2.1.1 berikut. 

Tabel 4.2.1.1. Descriptive Statistics Average Abnormal return 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

AAR_SEBELUM 45 -,04811 ,00179 -,0012418 ,00719270 

AAR_SESUDAH 45 -,10759 ,00154 -,0024372 ,01604842 

Valid N (listwise) 45     

 

 Tabel 4.2.1.1. menunjukkan nilai rata-rata, standar deviasi, maksimal, dan 

minimal average abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman 

pengesahan undang-undang kebijakan tax amnesty. Nilai rata-rata average 

abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman pengesahan 

kebijakan tax amnesty masing-masing mempunyai persentase nilai sebesar -

0,0012418 dan -0,0024372. Rata-rata average abnormal return yang negatif 

menunjukkan indikasi bahwa reaksi pelaku pasar negatif terhadap adanya peristiwa 

pengumuman pengesahan undang-undang kebijakan tax amnesty. Persentase nilai 

maksimal average abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman 

pengesahan undang-undang kebijakan tax amnesty masing-masing sebesar 0,00179 

dan 0,00154, serta persentase nilai minimal masing-masing sebesar -0,04811 dan -

0,10759. Dalam tabel diatas terlihat bahwa tidak terdapat penyimpangan antara 

nilai yang diperoleh dengan nilai yang diharapkan, dikarenakan standar deviasi 

untuk average abnormal return sebelum peristiwa adalah sebesar 0,00719270 dan 

untuk average abnormal return sesudah peristiwa sebesar 0,01604842. 
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 Tabel diatas menggambarkan nilai standar deviasi yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan nilai mean merupakan representasi yang buruk dari keseluruhan data. 

Nilai deviasi standar yang lebih tinggi daripada nilai rata-ratanya menunjukkan 

hasil yang kurang baik, karena standar deviasi mencerminkan variasi atau 

perbedaan data yang relatif besar daripada nilai rata-ratanya, hal ini 

mengindikasikan bahwa tingginya fluktuasi. 

4.2.2 Trading volume activity 

 Pengujian ini diawali dengan menghitung TVA untuk masing-masing 

perusahaan yang dijadikan sampel. Setelah mendapatkan hasil TVA maka 

dilakukan uji beda rata-rata TVA dengan membagi rata-rata TVA tersebut kedalam 

periode sebelum periode peristiwa dan periode setelah peristiwa. Setelah 

mendapatkan average trading volume activity maka selanjutnya data diolah dengan 

bantuan spss 23. Hasil dari pengujian descriptive average trading volume activity 

dapat dilihat pada tabel 4.2.2.1 berikut. 

Tabel 4.2.2.1 Descriptive Statistics average trading volume activity 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ATVA_SEBELUM 45 ,00001 ,00065 ,0001363 ,00014299 

ATVA_SESUDAH 45 ,00002 ,00065 ,0001357 ,00011616 

Valid N (listwise) 45     

  

 Tabel 4.2.2.1 menunjukkan nilai rata-rata, standar deviasi, maksimal, dan 

minimal average trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa 
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pengumuman pengesahan undang-undang kebijakan tax amnesty. Nilai rata-rata 

trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman  pengesahan 

undang-undang kebijakan tax amnesty masing-masing mempunyai  persentase nilai 

sebesar 0,0001363 dan 0,0001357. Rata-rata trading volume activity menunjukkan 

hasil yang positif meskipun rata-rata dari sebelum peristiwa dan setelah peristiwa 

mengalami penurunan sebesar 0,0000006. Persentase nilai maksimal rata-rata 

trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa memiliki nilai yang sama 

yaitu sebesar 0,00065, serta persentase nilai minimal masing-masing sebesar 

0,00001 dan 0,00002. 

 Sedangkan penyimpangan antara nilai yang diperoleh dengan nilai yang 

diharapkan yang lebih jauh menyimpang terjadi pada rata-rata trading volume 

activity sebelum peristiwa daripada rata-rata trading volume activity sesudah 

peristiwa. Penyimpangan ini dapat dilihat pada nilai standar deviasinya, dimana 

persentase nilai standar deviasi untuk rata-rata trading volume activity sebelum 

peristiwa adalah sebesar 0,00014299 dan setelah peristiwa sebesar 0,00011616. 

Tabel diatas menggambarkan nilai standar deviasi yang lebih tinggi 

dibandingkan nilai mean setelah terjadinya peristiwa, sedangkan pada sebelum 

peristiwa nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan dengan nilai mean. Nilai 

deviasi standar yang lebih tinggi daripada nilai rata-ratanya menunjukkan hasil 

yang kurang baik, karena standar deviasi mencerminkan variasi atau perbedaan data 

yang relatif besar daripada nilai rata-ratanya, hal ini mengindikasikan bahwa 

tingginya fluktuasi setelah terjadinya peristiwa pengesahan undang-undang 

kebijakan tax amnesty. 
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4.2.3 Bid ask spread 

 Pengujian ini diawali dengan menghitung bid ask spread untuk masing-

masing perusahaan yang dijadikan sampel. Setelah mendapatkan hasil bid ask 

spread maka selanjutnya dilakukan uji beda rata-rata dengan membagi rata-rata bid 

ask spread kedalam periode sebelum peristiwa dan setelah peristiwa. Kemudian 

hasil dari rata-rata bid ask spread akan diolah dengan bantuan spss 23. Hasil dari 

pengujian descriptive average bid ask spread dapat dilihat pada tabel 4.2.3.1 

berikut. 

Tabel 4.2.3.1. Descriptive Statistics Average Bid ask spread 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ABDS_SEBELUM 45 -,03472 ,00483 ,0014336 ,00558261 

ABDS_SESUDAH 45 ,00086 ,00324 ,0018045 ,00053866 

Valid N (listwise) 45     

  

 Tabel 4.3.2.1 menunjukkan nilai rata-rata, standar deviasi, maksimal, dan 

minimal rata-rata bid ask spread sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman 

pengesahan undang-undang kebijakan tax amnesty. Nilai rata-rata bid ask spread 

sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman  pengesahan undang-undang 

kebijakan tax amnesty masing-masing mempunyai  persentase nilai sebesar 

0,0014336 dan 0,0018045. Rata-rata bid ask spread menunjukkan hasil yang positif 

dan nilai mean sebelum dan sesudah peristiwa mengalami peningkatan sebesar 

0,0003709. Persentase nilai maksimal rata-rata trading volume activity sebelum dan 

sesudah peristiwa  masing-masing memiliki nilai sebesar 0,00483 dan 0,00324, 
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serta persentase nilai minimal masing-masing sebesar -0,03472 dan 0,00086. Untuk 

nilai standar deviasi sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa masing-masing 

memiliki nilai 0,00558261 dan 0,00053866. 

Tabel diatas menggambarkan nilai standar deviasi yang lebih tinggi 

dibandingkan nilai mean sebelum dan setelah terjadinya peristiwa. Nilai standar 

deviasi yang lebih tinggi daripada nilai rata-ratanya menunjukkan hasil yang kurang 

baik, karena standar deviasi mencerminkan variasi atau perbedaan data yang relatif 

besar daripada nilai rata-ratanya, hal ini mengindikasikan bahwa rendahnya tingkat 

fluktuasi.   

4.3 Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data tersebut terdistribusi 

normal atau tidaak. Selain melihat data tersebut terdistribus normal atau tidak, uji 

normalitas dilaksanakan untuk menentukan teknik apa yang digunakan untuk 

menganalisis data. Bila data normal maka teknik yang digunakan adalah teknik 

statistik parametris yaitu dengan menggunakan uji paired sample t-test, namun 

apabila data tidak terdistribusi normal maka teknik yang digunakan adalah teknik 

statistik nonparametris berupa uji Wilcoxon Signed Ranks Test.  Variabel abnormal 

return saham, trading volume activity, dan bid ask spread, masing-masing 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebelum dan sesudah pengesahan undang-

undang  kebijakan tax amnesty. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada Tabel  

4.3.1 berikut. 
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Tabel 4.3.1 Hasil Test Uji Normalitas 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

DIFF ,450 45 ,000 ,211 45 ,000 

DIFF1 ,409 45 ,000 ,268 45 ,000 

DIFF2 ,237 45 ,000 ,785 45 ,000 

 

 Berdasarkan Tabel 4.3.1. pengujian normalitas dengan menggunakan 

kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk pada ketiga variabel yaitu Abnormal 

return (DIFF), Bid ask spread (DIFF1), dan Trading volume activity (DIFF2) 

menunjukkan nilai asymptotic sig kurang dari 0,05 atau 5% yaitu sebesar 0,000, hal 

ini menunjukkan data abnormal return, bid ask spread, dan trading volume activity 

tidak terdistribusi normal dikarenakan ada maka uji hipotesis yang akan digunakan 

adalah uji non parametrik, yaitu Wilcoxon Signed Ranks Test. 

4.4 Hasil pengujian Hipotesis 

4.4.1 Pengujian Hipotesis 1 

 Hipotesis 1 menunjukkan ada perbedaan rata-rata abnormal return sebelum 

dan sesudah peristiwa pengesahan undang-undang kebijakan tax amnesty 28 Juni 

2016 pada saham LQ 45 yang terdaftar di BEI. 

 Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis pertama dilakukan dengan 

membandingkan average abnormal return 3 hari sebelum peristiwa, dan 3 hari 

setelah peristiwa. Untuk melihat signifikansi perbedaan average abnormal return 
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sebelum dan setelah peristiwa pengesahan undang-undang kebijakan tax amnesty 

dilakukan dengan menggunakan uji wilcoxon signed ranks test dikarenakan data 

dari abnormal return tidak terdistribusi dengan normal. Adapun hasil pengujiannya 

dapat dilihat pada tabel 4.4.1.1 berikut. 

Tabel 4.4.1.1. Hasil Uji Wilcoxon 

AAR 

 

AAR_SESUDA

H - 

AAR_SEBELU

M 

Z -,660b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,509 

 

 Berdasarkan output SPSS 23, hasil uji wilcoxon yang dilakukan terhadap 

sampel abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengesahan undang-

undang kebijakan tax amnesty, menunjukkan hasil dimana probabilitas 

signifikansinya sebesar 0,509 lebih dari 0,05 yang artinya tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengesaham 

undang-undang kebijakan tax amnesty. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Luhur (2010), Melati 

dkk (2015), dan Pratama dkk (2015) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

abnormal return yang signifikan pada periode sebelum dan sesudah peristiwa. 

Namun bertentangan dengan hasil penelitian Indarti (2003) dan Janiantari dkk 

(2014). 
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4.4.2 Pengujian Hipotesis kedua 

Hipotesis 2 menunjukkan ada perbedaan rata-rata trading volume activity 

sebelum dan sesudah peristiwa pengesahan undang-undang kebijakan tax amnesty 

28 Juni 2016 pada saham LQ 45 yang terdaftar di BEI. 

 Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis kedua dilakukan dengan 

membandingkan average trading volume activity 3 hari sebelum peristiwa, dan 3 

hari setelah peristiwa. Untuk melihat signifikansi perbedaan average trading 

volume activity sebelum dan setelah peristiwa pengesahan undang-undang 

kebijakan tax amnesty dilakukan dengan menggunakan uji wilcoxon signed ranks 

test dikarenakan data dari abnormal return tidak terdistribusi dengan normal. 

Adapun hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel 4.4.2.1 berikut. 

Tabel 4.4.2.1 Hasil Uji Wilcoxon 
ATVA 

 

ATVA_SESUDA

H - 

ATVA_SEBELU

M 

Z -1,473b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,141 

 

 Berdasarkan output SPSS 23, hasil uji wilcoxon yang dilakukan terhadap 

sampel Trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa pengesahan 

undang-undang kebijakan tax amnesty, menunjukkan hasil dimana probabilitas 

signifikansinya sebesar 0,141 lebih dari 0,05 yang artinya tidak terdapat perbedaan 
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yang signifikan antara trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa 

pengesahan undang-undang kebijakan tax amnesty. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Luhur 

(2010) dan Wardhani (2012) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan trading 

volume activity sebelum dan sesudah peristiwa. Namun penelitian ini bertolak 

belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Indarti (2003), dan Ananto (2014). 

4.4.3 Pengujian Uji Hipotesis 3 

Hipotesis 3 menunjukkan ada perbedaan rata-rata bid ask spread sebelum 

dan sesudah peristiwa pengesahan undang-undang kebijakan tax amnesty 28 Juni 

2016 pada saham LQ 45 yang terdaftar di BEI. 

 Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis ketiga dilakukan dengan 

membandingkan average abnormal return 3 hari sebelum peristiwa, dan 3 hari 

setelah peristiwa. Untuk melihat signifikansi perbedaan average bid ask spread 

sebelum dan setelah peristiwa pengesahan undang-undang kebijakan tax amnesty 

dilakukan dengan menggunakan uji wilcoxon signed ranks test dikarenakan data 

dari abnormal return tidak terdistribusi dengan normal. Adapun hasil pengujiannya 

dapat dilihat pada tabel 4.4.3.1 berikut. 

4.4.3.1 Hasil Uji Wilcoxon 

Average Bid Ask Spread 

 

ABDS_SESUD

AH - 

ABDS_SEBELU

M 
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Z -2,658b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,008 

 

Berdasarkan output SPSS 23, hasil uji wilcoxon yang dilakukan terhadap 

sampel bid ask spread sebelum dan sesudah peristiwa pengesahan undang-undang 

kebijakan tax amnesty, menunjukkan hasil dimana probabilitas signifikansinya 

sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05 yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan 

antara bid ask spread sebelum dan sesudah peristiwa pengesahan undang-undang 

kebijakan tax amnesty. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Janiantari (2014) menunjukkan bahwa  

terdapat perbedaan bid ask spread sebelum dan sesudah peristiwa. Namun 

penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrianti 

(2014). 

4.5 pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis 

Dalam pengujian hipotesis 1, hasil menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman 

pengesahan undang-undang kebijakan tax amnesty. Dalam hal ini peneliti 

menyimpulkan bahwa investor tidak bereaksi terhadap peristiwa  pengesahan 

undang-undang kebijakan tax amnesty. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 

pelaku pasar tidak memperoleh keuntungan lebih selain actual return.  

Abnormal return digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu 

pengumuman dengan cara melihat reaksi pelaku pasar modal. Jika suatu 
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pengumuman mengaandung informasi, maka diharapkan pelaku pasar akan 

bereaksi pada saat informasi tersebut. 

Bursa saham sebelum peristiwa pengesahan undang-undang kebijakan tax 

amnesty cenderung memiliki penurunan abnormal return negatif. Namun hal ini 

berbanding terbalik dengan data yang dipublikasikan oleh situs presidenri.go.id, 

dimana dampak pengesahan undang-undang tax amnesty langsung tercermin di 

pasar saham. Satu hari sebelum pengesahan undang-undang tersebut, 

senin(27/6/2016) dana bersih yang masuk masih USD 58,23 juta. Tepat pada 

tanggal 28 Juni dana bersih yang masuk turun menjadi USD 52,14 juta, namun pada 

hari rabu (29/6/2016) dan kamis (30/6/2016) dana bersih yang masuk meningkat 

hingga USD 131,18 juta dan USD 131,78 juta. Hal ini menandakan bahwa 

peritstiwa tersebut merupakan peristiwa yang sudah dapat diantisipasi pelaku pasar, 

dikarenakan isu mengenai undang-undang kebijakan tax amnesty sudah lama 

didengar oleh para pelaku pasar. 

Selain pengujian terhadap abnormal return, pengujian terhadap peristiwa 

pengesahan undang-undang tax amnesty juga dilakukan dengan menggunakan 

variabel trading volume activity. Hasil dari analisis deskriptif maupun pengujian 

hipotesis yang dilakukan terhadap TVA memperlihakan hasil yang sama, yaitu 

sama-sama tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata TVA sebelum dan sesudah 

terjadinya peristiwa. Namun hal ini bertolak belakang dengan rerata volume 

transaksi di PT Bursa Efek Indonesia mencapai 5,3 miliar lembar dengan nilai Rp 

5,76 triliun, dimana frekuensi harian selama sepekan setelah terjadinya pengesahan 

undang-undang tax amnesty mencapai rerata 236,919 kali dengan kapitalisasi pasar 
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Rp 5.341 triliun. Hal ini menandakan bahwa berita pengumuman pengesahan 

undang-undang kebijakan tax amnesty bukan berita baik, dikarenakan masyarakat 

dapat memprediksi saham-saham apa saja yang akan terpengaruh dengan baik 

sehingga tidak merata ke seluruh saham. 

Selain dua pengujian diatas, event study juga dapat diuji melalui variabel 

bid ask spread. Hasil dari uji deskriptif maupun uji hipotesis yang dilakukan 

terhadap bid ask spread menghasilkan hasil yang berbeda dengan dua variabel 

lainnya, pada variabel ini memberikan hasil yang signifikan terhadap peristiwa 

sebelum dan sesudah pengesahan undang-undang kebijakan tax amnesty. Hal ini 

menandakan bahwa berita pengumuman pengesahan undang-undang kebijakan tax 

amnesty merupakan berita baik, dimana pada kondisi ini masyarakat memanfaatkan 

situasi dalam pengambilan keuntungan dari selesih harga beli dan jual atau disebut 

dengan spread. 

Pembahasan Peristiwa Pengesahan Undang-Undang Kebijakan Tax 

amnesty, menunjukkan bahwa peristiwa ini tidak memiliki kandungan informasi 

yang menyebabkan pelaku pasar  tidak bereaksi terhadap peristiwa tersebut, hal ini 

terlihat dari tidak adanya perbedaan rata-rata abnormal return antara sebelum dan 

sesudah kejadian peristiwa pengesahan kebijakan undang-undang tax amnesty serta 

tidak terdapat perbedaan rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah 

peristiwa pegumuman pengesahan undang-undang tax amnesty. 

 Penelitian menggunakan event study pada peristiwa pengesahan undang-

undang kebijakan tax amnesty menunjukkan bahwa pasar modal indonesia 
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termasuk kedalam pasar bentuk setengah kuat dikarenakan pada peristiwa ini tidak 

menghasilkan abnormal return, hal ini sesuai dengan teori dari Jogiyanto. 

4.5 implikasi manajerial 

 Penelitian ini diajukan untuk memberikan justifikasi ilmiah apakah pada 

peristiwa pengumuman pengesahan undang-undang tax amnesty mengandung 

informasi yang baik atau yang buruk bagi pasar modal indonesia dan seberapa besar 

kah reaksi pasar modal Indonesia terhadap peristiwa pengumuman pengesahan 

undang-undang tax amnesty. Berdasarkan hasil penelitian ini, secara umum dapat 

dikatakan bahwa : 

1. Para investor saat ini lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan 

berinvestasi, investor telah belajar dari pengalaman dalam menghadapi 

peristiwa sebelumnya, dikarenakan tax amnesty baru dimulai, dan para 

investor beranggapan bahwa belum ada dampak rill apapun ke 

perekonomian Indonesia. Kenaikan IHSG yang sangat pesat dalam 

beberapa minggu terakhir bukan disebabkan oleh dampak rill dari tax 

amnesty, melainkan hanya karena sentimen sesaat saja. 

2. Hasil pengujian terhadap abnormal return dan trading volume activity 

membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-

rata abnormal return saham dan rata-rata trading volume activity pada 

periode sebelum dan sesudah pengumuman pengesahan undang-undang tax 

amnesty. Hal tersebut mengandung implikasi bahwa reaksi pasar modal 

terhadap peristiwa ekonomi ditinjau dari abnormal return dan trading 
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volume activity, saham cenderung berbeda-beda tergantung pada jenis 

peristiwanya, jenis saham yang diteliti, dan karakteristik masing-masing 

investor. 

3. Sedangkan hasil pengujian terhadap bid ask spread membuktikan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata bid ask spread pada 

periode sebelum dan sesudah pengumuman pengesahan undang-undang tax 

amnesty. Hal ini mengindikasikan bahwa para investor memanfaatkan 

situasi untu mengambil keuntungan dari spread atau selisih antara harga jual 

dan harga beli. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang perbedaan bid ask 

spread, abnormal return, dan trading volume activity perusahaan sebelum dan 

sesudah peristiwa pengesahan undang-undang kebijakan tax amnesty 28 Juni 2016 

dengan objek penelitian perusahaan yang termasuk ke dalam indeks LQ 45, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum 

dan sesudah peristiwa pengesahan undang-undang kebijakan tax amnesty 

28 Juni 2016 pada Indeks Saham LQ-45 

2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara trading volume activity 

sebelum dan sesudah peristiwa pengesahan undang-undang kebijakan tax 

amnest 28 Juni 2016 pada Indeks LQ-45 

3. Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat bid ask spread sebelum 

dan sesudah peristiwa pengesahan undang-undang kebijakan tax amesty 

5.2 Saran 

1. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam 

menentukan strategi yang tepat pada saat terjadi peristiwa-peristiwa 

ekonomi maupun peristiwa lainnya, sehingga pengalokasian dana untuk 
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investasi dapat lebih efektif dan dapat mengurangi risiko kegagalan 

investasi. Sebaiknya investor tidak hanya melihat dari tingkat returnnya saja 

melainkan dari askpek lainnya. 

2. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur reaksi pasar 

modal adalah abnormal return, trading volume activity, dan bid ask spread. 

Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya tetap menggunakan ketiga variabel 

tersebut dikarenakan masih sedikit penelitian event study dengan peristiwa 

ekonomi yang menggunakan ketiga variabel sekaligus, karena selama ini 

variabel bid ask spread banyak digunakan pada event study mengenai stock 

split. 

3. Penelitian selanjutnya apabila ingin melakukan penelitian dengan tema 

yang sama sebaiknya menggunakan objek penelitian yang berbeda, 

misalnya dengan mengambil beberapa sektor perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia misalnya sektor infrastruktur, perbankan, atapun 

properti. 
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LAMPIRAN 1 

DAFTAR NAMA-NAMA EMITEN YANG TERMASUK 
INDEKS LQ 45 

 

Nama Emiten LQ45 Kode 
PT Astra Agro Lestari Tbk AALI 

PT Adhi Karya (Persero) Tbk ADHI 
PT Adaro Energy Tbk ADRO 
PT AKR Corporindo AKRA 

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM 
PT Astra International Tbk ASII 
PT Alam Sutera Realty Tbk ASRI 
PT Bank Central Asia Tbk BBCA 

PT Bank Negara Indonesia Tbk BBNI 
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk BBRI 
PT Bank Tabungan Negara Tbk BBTN 

PT Bank Mandiri Tbk BMRI 
PT Global Mediacom Tbk BMTR 

PT Bumi Serpong Damai Tbk BSDE 
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk CPIN 

PT Gudang Garam Tbk GGRM 
PT HM Sampoerna HSMP 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk ICBP 
PT Vale Indonesia Tbk INCO 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk INTP 

PT Jasa Marga Tbk JSMR 
PT Kalbe Farma Tbk KLBF 

PT Lippo Karawaci Tbk LPKR 
PT Matahari Department Store Tbk LPPF 

PT PP London Sumatra Indonesia Tbk LSIP 
PT Media Nusantara Nusantara Citra 

Tbk 
MNCN 

PT Matahari Putra Prima Tbk MPPA 
PT Hanson International MYRX 

PT Perusahaan Gas Negara Tbk PGAS 
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PTBA 

PT PP (Persero) Tbk PTPP 
PT Pakuwon Jati Tbk PWON 

PT Surya Citra Media Tbk SCMA 
PT Semen Indoneisa (Persero) Tbk SMGR 
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PT Summarecon Agung Tbk SMRA 
PT Siloam International Hospitals Tbk SILO 

PT Sri Rejeki Isman Tbk SRIL 
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk SSMS 
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk TLKM 

PT United Tractors Tbk UNTR 
PT unilever Indonesia Tbk UNVR 

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk WIKA 
PT Waskita Karya (Persero) Tbk WSKT 
PT Waskita Karya (Persero) Tbk WSKT 
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LAMPIRAN 2 

DATA HARGA SAHAM 

  t-3 t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 

ALLI 14500 14500 14100 14300 14600 14650 14700 

ADHI 2780 2720 2680 2720 2740 2790 2780 

ADRO 845 850 840 835 855 855 850 

AKRA 6125 6175 6250 6225 6075 6350 6400 

ANTM 740 730 730 735 720 720 725 

ASII 6975 6950 6700 6625 6975 7200 7400 

ASRI 496 482 474 492 482 486 480 

BBCA 12900 12950 12775 12800 13025 13300 13325 

BBNI 4920 4890 4890 4840 4950 5200 5200 

BBRI 10500 10425 10300 10225 10375 10675 10800 

BBTN 1690 1690 1665 1650 1700 1715 1715 

BMRI 9000 9075 9050 9000 9450 9600 9525 

BMTR 965 965 945 935 930 960 985 

BSDE 2080 2020 2040 2100 2080 2100 2110 

CPIN 3890 3850 3680 3600 3630 3750 3750 

TBIG 6600 6700 6625 6525 6425 6525 6600 

GGRM 66375 65450 66000 65775 68725 67925 69000 

HSMP 3730 3650 3670 3630 3660 3800 3800 

ICBP 17475 17150 17050 17250 17300 17000 17225 

INCO 1775 1765 1730 1750 1710 1805 1820 

INDF 7100 7000 7050 7000 7175 7225 7250 

INTP 16050 16100 15850 16250 16025 16500 16875 

JSMR 5275 5225 5150 5150 5200 5250 5275 

KLBF 1405 1400 1385 1385 1405 1485 1530 

LPKR 1020 1050 1070 1090 1060 1125 1145 

LPPF 20100 19625 20000 20000 19500 20150 20000 

LSIP 1405 1390 1340 1330 1330 1385 1355 

MNCN 2250 2200 2160 2120 2150 2180 2200 

MPPA 1420 1475 1430 1430 1520 1525 1550 

MYRX 795 770 745 765 780 780 785 

PGAS 2420 2380 2380 2340 2320 2320 2340 

PTBA 8050 7950 7825 7750 7675 7775 7700 

PTPP 3840 3820 3820 3800 3820 3940 3900 

PWON 600 585 585 610 590 615 615 

SCMA 3340 3340 3260 3240 3230 3300 3300 

SMGR 8975 8975 8850 8800 8825 9175 9350 
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SMRA 1735 1740 1725 1745 1695 1780 1810 

SILO 10825 10850 10800 10925 11500 11550 11600 

SRIL 274 266 260 260 258 262 260 

SSMS 1830 1855 1845 1820 1800 1815 1880 

TLKM 3870 3880 3820 3840 3820 3970 3980 

UNTR 13850 14025 14075 14900 14875 15125 14800 

UNVR 43400 43400 43500 43075 43600 45000 45075 

WIKA 2950 2860 2860 2910 2950 2960 2960 

WSKT 2520 2490 2480 2500 2530 2540 2550 
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LAMPIRAN 3 

DATA ACTUAL RETURN 

 

  t-3 t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 
AALI 0 -0,02759 0,014184 0,020979 0,003425 0,003413 -0,01701 
ADHI -0,02158 -0,01471 0,014925 0,007353 0,018248 -0,00358 -0,01799 
ADRO 0,005917 -0,01176 -0,00595 0,023952 0 -0,00585 0,041176 
AKRA 0,008163 0,012146 -0,004 -0,0241 0,045267 0,007874 0,003906 
ANTM -0,01351 0 0,006849 -0,02041 0 0,006944 -0,01379 
ASII -0,00358 -0,03597 -0,01119 0,05283 0,032258 0,027778 0 
ASRI -0,02823 -0,0166 0,037975 -0,02033 0,008299 -0,01235 -0,00833 
BBCA 0,003876 -0,01351 0,001957 0,017578 0,021113 0,00188 -0,0075 
BBNI -0,0061 0 -0,01022 0,022727 0,050505 0 -0,00962 
BBRI -0,00714 -0,01199 -0,00728 0,01467 0,028916 0,01171 -0,00463 
BMRI 0,008333 -0,00275 -0,00552 0,05 0,015873 -0,00781 -0,01312 
BBTN 0 -0,01479 -0,00901 0,030303 0,008824 0 -0,01458 
BMTR 0 -0,02073 -0,01058 -0,00535 0,032258 0,026042 0,015228 
BSDE -0,02885 0,009901 0,029412 -0,00952 0,009615 0,004762 -0,00948 
CPIN -0,01028 -0,04416 -0,02174 0,008333 0,033058 0 -0,00533 
GGRM -0,01394 0,008403 -0,00341 0,04485 -0,01164 0,015826 -0,01087 
HMSP -0,02145 0,005479 -0,0109 0,008264 0,038251 0 -0,02895 
ICBP -0,0186 -0,00583 0,01173 0,002899 -0,01734 0,013235 -0,01597 
INCO -0,00563 -0,01983 0,011561 -0,02286 0,055556 0,00831 -0,00275 
INDF -0,01408 0,007143 -0,00709 0,025 0,006969 0,00346 -0,03103 
INTP 0,003115 -0,01553 0,025237 -0,01385 0,029641 0,022727 -0,02667 
KLBF -0,00356 -0,01071 0 0,01444 0,05694 0,030303 -0,0098 
LPKR 0,029412 0,019048 0,018692 -0,02752 0,061321 0,017778 0,004367 
LPPF -0,02363 0,019108 0 -0,025 0,033333 -0,00744 -0,0125 
LSIP -0,01068 -0,03597 -0,00746 0 0,041353 -0,02166 0,01476 
MNCN -0,02222 -0,01818 -0,01852 0,014151 0,013953 0,009174 0,009091 
MPPA 0,038732 -0,03051 0 0,062937 0,003289 0,016393 -0,02581 
MYRX -0,03145 -0,03247 0,026846 0,019608 0 0,00641 -0,00637 
PGAS -0,01653 0 -0,01681 -0,00855 0 0,008621 0 
PTBA -0,01242 -0,01572 -0,00958 -0,00968 0,013029 -0,00965 0,025974 
PTPP -0,00521 0 -0,00524 0,005263 0,031414 -0,01015 -0,02308 
PWON -0,025 0 0,042735 -0,03279 0,042373 0 -0,01626 
SCMA 0 -0,02395 -0,00613 -0,00309 0,021672 0 -0,02424 
SILO 0 -0,01393 -0,00565 0,002841 0,03966 0,019074 -0,0107 
SMGR 0,002882 -0,00862 0,011594 -0,02865 0,050147 0,016854 0 
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SMRA 0,002309 -0,00461 0,011574 0,052632 0,004348 0,004329 -0,01293 
SRIL -0,0292 -0,02256 0 -0,00769 0,015504 -0,00763 -0,00769 
SSMS 0,013661 -0,00539 -0,01355 -0,01099 0,008333 0,035813 0,010638 
TLKM 0,002584 -0,01546 0,005236 -0,00521 0,039267 0,002519 -0,00251 
UNTR 0,012635 0,003565 0,058615 -0,00168 0,016807 -0,02149 0 
UNVR 0 0,002304 -0,00977 0,012188 0,03211 0,001667 -0,02829 
WIKA -0,03051 0 0,017483 0,013746 0,00339 0 -0,02703 
WSKT -0,0119 -0,00402 0,008065 0,012 0,003953 0,003937 -0,01961 
JSMR -0,00948 -0,01435 0 0,009709 0,009615 0,004762 -0,0237 
TBIG 0,015152 -0,01119 -0,01509 -0,01533 0,015564 0,011494 0 
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LAMPIRAN 4 

DATA EXPECTED RETURN 

 

  t-3 t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 
AALI -0,00481 -0,00601 -0,00213 0,008184 0,017016 0,003213 -0,00885 
ADHI 0,001064 -0,00242 0,001298 0,011168 0,019622 0,00641 -0,00513 
ADRO 0,000951 -0,00255 0,001186 0,011116 0,019621 0,006329 -0,00528 
AKRA -0,00041 -0,00224 -0,00029 0,004894 0,009335 0,002395 -0,00367 
ANTM 0,001895 -0,00075 0,002072 0,009561 0,015974 0,005951 -0,00281 
ASII -0,00267 -0,00997 -0,00218 0,018504 0,036218 0,008535 -0,01566 
ASRI -0,00113 -0,00705 -0,00073 0,016032 0,030392 0,00795 -0,01166 
BBCA -0,00223 -0,00677 -0,00193 0,01093 0,021943 0,004732 -0,01031 
BBNI -0,00264 -0,00808 -0,00228 0,013119 0,026306 0,005697 -0,01231 
BBRI -0,00346 -0,01054 -0,00298 0,017073 0,03425 0,007405 -0,01605 
BMRI -0,00327 -0,00988 -0,00283 0,015885 0,031912 0,006864 -0,01502 
BBTN 0,001141 -0,00185 0,001342 0,00981 0,017062 0,005728 -0,00418 
BMTR -0,00241 -0,00672 -0,00212 0,010075 0,020522 0,004195 -0,01007 
BSDE -0,00179 -0,00803 -0,00137 0,016293 0,031426 0,007777 -0,01289 
CPIN 0,000272 -0,0066 0,000734 0,020212 0,036896 0,010823 -0,01196 
GGRM 0,000147 -0,00399 0,000425 0,012155 0,022202 0,006501 -0,00722 
HMSP -0,00467 -0,0071 -0,0045 0,002391 0,008298 -0,00093 -0,009 
ICBP -0,00061 -0,00522 -0,0003 0,012766 0,023955 0,006468 -0,00881 
INCO -0,00095 -0,00618 -0,0006 0,014202 0,026882 0,007066 -0,01025 
INDF -0,00209 -0,00927 -0,00161 0,018709 0,036115 0,008913 -0,01486 
INTP -0,00481 -0,01281 -0,00428 0,018364 0,037757 0,00745 -0,01903 
KLBF -0,00359 -0,00894 -0,00323 0,011945 0,024942 0,004631 -0,01312 
LPKR -0,00198 -0,0059 -0,00172 0,009378 0,018884 0,004028 -0,00895 
LPPF -0,00142 -0,00629 -0,00109 0,012713 0,024539 0,006058 -0,01009 
LSIP 0,000365 -0,002 0,000524 0,007223 0,012961 0,003994 -0,00384 
MNCN -0,00195 -0,00877 -0,00149 0,017841 0,034399 0,008522 -0,01409 
MPPA -0,00454 -0,00862 -0,00426 0,007315 0,017232 0,001734 -0,01181 
MYRX 9,79E-05 -0,00104 0,000174 0,0034 0,006163 0,001845 -0,00193 
PGAS -0,00292 -0,00768 -0,0026 0,010883 0,022431 0,004384 -0,01139 
PTBA -0,00049 -0,00483 -0,00019 0,012098 0,022627 0,006172 -0,00821 
PTPP -0,00048 -0,00322 -0,00029 0,007494 0,014162 0,003741 -0,00536 
PWON -0,00042 -0,00635 -2,3E-05 0,016776 0,031164 0,008678 -0,01097 
SCMA -0,00129 -0,00658 -0,00094 0,014044 0,026875 0,006823 -0,0107 
SILO -0,00253 -0,00431 -0,00241 0,002625 0,006941 0,000196 -0,0057 
SMGR -0,003 -0,0089 -0,0026 0,014126 0,028453 0,006063 -0,0135 
SMRA -0,0033 -0,01082 -0,00279 0,018525 0,036783 0,00825 -0,01668 
SRIL -0,00195 -0,00443 -0,00178 0,005253 0,011279 0,001861 -0,00637 
SSMS -0,00032 -0,00253 -0,00017 0,006076 0,011428 0,003063 -0,00425 
TLKM 0,859869 0,407151 0,890306 2,172973 3,271616 1,554671 0,054376 
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UNTR -0,00053 -0,00509 -0,00023 0,012694 0,02376 0,006466 -0,00865 
UNVR 0,049469 0,058695 0,048849 0,022708 0,000318 0,035309 0,065885 
WIKA -0,00124 -0,00457 -0,00101 0,008446 0,016547 0,003887 -0,00718 
WSKT 0,0009 -0,00208 0,0011 0,009533 0,016757 0,005468 -0,0044 
JSMR -0,00189 -0,00604 -0,00161 0,010147 0,020217 0,004479 -0,00927 
TBIG -0,00116 -0,0041 -0,00096 0,007369 0,014506 0,003352 -0,0064 
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LAMPIRAN 5 

DATA ABNORMAL RETURN 

 

  t-3 t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 
AALI 0,004807 -0,02157 0,016312 0,012795 -0,01359 0,0002 -0,00816 
Adhi -0,02265 -0,01229 0,013627 -0,00382 -0,00137 -0,00999 -0,01285 
ADRO 0,004966 -0,00921 -0,00714 0,012836 -0,01962 -0,01218 0,046461 
AKRA 0,008577 0,01439 -0,00371 -0,02899 0,035932 0,005479 0,007576 
ANTM -0,01541 0,000748 0,004777 -0,02997 -0,01597 0,000993 -0,01099 
ASII -0,00092 -0,026 -0,00902 0,034326 -0,00396 0,019243 0,015656 
ASRI -0,02709 -0,00955 0,038708 -0,03636 -0,02209 -0,0203 0,003326 
BBCA 0,006109 -0,00674 0,003885 0,006648 -0,00083 -0,00285 0,002803 
BBNI -0,00345 0,008077 -0,00795 0,009609 0,024199 -0,0057 0,002696 
BBRI -0,00368 -0,00145 -0,0043 -0,0024 -0,00533 0,004304 0,011422 
BMRI 0,011605 0,007122 -0,0027 0,034115 -0,01604 -0,01468 0,0019 
BBTN -0,00114 -0,01295 -0,01035 0,020493 -0,00824 -0,00573 -0,0104 
BMTR 0,002412 -0,01401 -0,00846 -0,01542 0,011736 0,021847 0,0253 
BSDE -0,02705 0,01793 0,030786 -0,02582 -0,02181 -0,00301 0,00341 
CPIN -0,01055 -0,03755 -0,02247 -0,01188 -0,00384 -0,01082 0,006627 
GGRM -0,01408 0,012397 -0,00383 0,032695 -0,03384 0,009326 -0,00365 
HMSP -0,01678 0,012582 -0,00639 0,005873 0,029953 0,000933 -0,01995 
ICBP -0,01799 -0,00061 0,012028 -0,00987 -0,0413 0,006767 -0,00715 
INCO -0,00468 -0,01365 0,012162 -0,03706 0,028674 0,001244 0,007502 
INDF -0,01199 0,01641 -0,00548 0,006291 -0,02915 -0,00545 -0,01618 
INTP 0,00793 -0,00272 0,029514 -0,03221 -0,00812 0,015278 -0,00763 
KLBF 3,01E-05 -0,00177 0,003229 0,002495 0,031997 0,025672 0,003314 
LPKR 0,031395 0,024948 0,020412 -0,0369 0,042436 0,013749 0,01332 
LPPF -0,02221 0,025402 0,001093 -0,03771 0,008794 -0,0135 -0,00241 
LSIP -0,01104 -0,03397 -0,00799 -0,00722 0,028393 -0,02565 0,018602 
MNCN -0,02027 -0,00941 -0,01703 -0,00369 -0,02045 0,000653 0,023181 
MPPA 0,043269 -0,02189 0,004262 0,055622 -0,01394 0,014659 -0,014 
MYRX -0,03154 -0,03143 0,026671 0,016208 -0,00616 0,004565 -0,00444 
PGAS -0,01361 0,007678 -0,01421 -0,01943 -0,02243 0,004237 0,011386 
PTBA -0,01194 -0,0109 -0,00939 -0,02178 -0,0096 -0,01582 0,03418 
PTPP -0,00473 0,003223 -0,00494 -0,00223 0,017252 -0,01389 -0,01771 
PWON -0,02458 0,00635 0,042758 -0,04956 0,011208 -0,00868 -0,00529 
SCMA 0,001291 -0,01737 -0,0052 -0,01713 -0,0052 -0,00682 -0,01354 
SILO 0,002533 -0,00962 -0,00324 0,000216 0,03272 0,018878 -0,005 
SMGR 0,005879 0,00028 0,014194 -0,04278 0,021695 0,010791 0,013501 
SMRA 0,005606 0,006212 0,014365 0,034106 -0,03244 -0,00392 0,003752 
SRIL -0,02725 -0,01812 0,001783 -0,01294 0,004225 -0,00949 -0,00132 
SSMS 0,013983 -0,00286 -0,01338 -0,01706 -0,0031 0,03275 0,014885 
TLKM -0,85729 -0,42262 -0,88507 -2,17818 -3,23235 -1,55215 -0,05689 
UNTR 0,013168 0,008658 0,058841 -0,01437 -0,00695 -0,02795 0,008647 
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UNVR -0,04947 -0,05639 -0,05862 -0,01052 0,031792 -0,03364 -0,09417 
WIKA -0,02927 0,004575 0,018495 0,0053 -0,01316 -0,00389 -0,01985 
WSKT -0,0128 -0,00194 0,006965 0,002467 -0,0128 -0,00153 -0,01521 
JSMR -0,00759 -0,00831 0,00161 -0,00044 -0,0106 0,000283 -0,01442 
TBIG 0,016314 -0,00709 -0,01413 -0,02269 0,001058 0,008142 0,006395 
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LAMPIRAN 6 

DATA SAHAM YANG DI PERDAGANGKAN 

 

  t-3 t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 
AALI 1108200 3140000 662300 2243500 1650100 1472400 1152800 
Adhi 13733500 29677700 15934400 25748500 25735400 20632300 13254900 
ADRO 96179200 72701300 22530000 58494900 69076000 101257100 73994700 
AKRA 8753000 14330200 3479900 4127500 9540800 8475600 5695100 
ANTM 39292500 190710000 70339400 58690300 105793700 77622700 52925500 
ASII 17108000 69358100 51773700 66578500 48104200 75553500 29479500 
ASRI 224985400 167214700 182890000 208419500 92857200 58800500 37439000 
BBCA 6050400 17376700 8863200 24371200 40029400 37354100 25339100 
BBNI 13121000 21174200 17152800 44684800 96649700 44907800 9469400 
BBRI 9510700 22675700 7109500 30635400 37635400 51831600 20531700 
BMRI 9893200 27189100 7515100 45056700 29786800 23601700 15184700 
BBTN 11308900 27441200 17903200 31993600 21318400 28291500 15756600 
BMTR 6907300 10339700 7237500 7626200 8274000 10264300 9508000 
BSDE 31475300 33075500 57090600 112121400 53475100 55585200 27350800 
CPIN 2784800 11610800 5496000 8009300 8052100 8913400 3458300 
GGRM 1283400 1076000 792000 4942400 1937300 1877100 1276200 
HMSP 17556800 17534300 5396000 22860000 33995600 26305400 25907700 
ICBP 1700700 2898300 1120900 3623200 2976300 4325500 2983100 
INCO 5661600 14657300 4605900 16933400 15152200 11226900 6344700 
INDF 9390000 11698700 4664300 9273900 12556500 7664500 9986500 
INTP 1101900 1868600 35539700 2528000 1924100 2757500 3380700 
KLBF 35464300 43350600 71268000 59262100 100376100 140313800 43136100 
LPKR 115184100 105809500 71268000 44539500 125630800 102091300 30352200 
LPPF 3943700 5432500 5396700 7341500 4423400 4162700 2148200 
LSIP 10759900 23441600 14806300 18935300 18631200 27090400 20430700 
MNCN 9682200 8061000 6460900 11839400 16893700 19570600 6630400 
MPPA 45833200 41003700 7228200 29425600 8898800 16616000 9320000 
MYRX 120165600 96584500 144279100 160401200 114992200 222056300 125431600 
PGAS 25493500 36493600 17168700 22512900 46043000 34462400 40887300 
PTBA 1994600 5368900 1992200 3794500 3339800 2862700 4858300 
PTPP 8693000 4147400 6585300 16987700 37224800 22329600 10982700 
PWON 49910000 64091200 108678400 145821200 167456200 129916100 79134400 
SCMA 3409000 6729500 2810300 5663800 10465100 5231500 6331500 
SILO 1832100 3584700 3192900 3492700 1228100 346300 206800 
SMGR 4109000 6134700 6356800 8151000 11854200 11527700 6259300 
SMRA 28929100 35672300 40048100 60712600 62024100 54323100 20956700 
SRIL 75189800 131842700 50239500 67123000 51652600 35885300 45056700 
SSMS 66282900 49398200 36636300 34001500 38877400 50788100 52227100 
TLKM 37990600 87594500 61613600 169594500 121327700 96453900 98381900 
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UNTR 2541300 3043100 9142400 6752900 5359100 4030200 2018200 
UNVR 1443000 1481600 1688900 2251000 2636600 3044100 2456400 
WIKA 24173300 28769900 15149500 19049300 11087300 13444500 17620100 
WSKT 34681700 112338300 25051800 66182300 33263600 50167200 33175300 
JSMR 4691000 8262500 4448800 6490600 5812400 7498800 8156900 
TBIG 696300 1655200 649900 1072400 1128100 3007200 2195100 
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LAMPIRAN 7 

DATA SAHAM YANG BEREDAR 

  t-3 t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 
AALI 1924688333 1924688333 1924688333 1924688333 1924688333 1924688333 1924688333 
adhi 3560849376 3560849376 3560849376 3560849376 3560849376 3560849376 3560849376 
ADRO 31985962000 3,1986E+10 31985962000 31985962000 31985962000 31985962000 31985962000 
AKRA 3990227170 3990227170 3990227170 3990227170 3990227170 3990227170 3990227170 
ANTM 24030764725 2,4031E+10 24030764725 24030764725 24030764725 24030764725 24030764725 
ASII 40483553140 4,0484E+10 40483553140 40483553140 40483553140 40483553140 40483553140 
ASRI 19649411888 1,9649E+10 19649411888 19649411888 19649411888 19649411888 19649411888 
BBCA 24408459120 2,4408E+10 24408459120 24408459120 24408459120 24408459120 24408459120 
BBNI 18462169893 1,8462E+10 18462169893 18462169893 18462169893 18462169893 18462169893 
BBRI 24422470380 2,4422E+10 24422470380 24422470380 24422470380 24422470380 24422470380 
BMRI 23099999999 2,31E+10 23099999999 23099999999 23099999999 23099999999 23099999999 
BBTN 10484100000 1,0484E+10 10484100000 10484100000 10484100000 10484100000 10484100000 

BMTR 14198613922 1,4199E+10 14198613922 14198613922 14198613922 14198613922 14198613922 
BSDE 19246696192 1,9247E+10 19246696192 19246696192 19246696192 19246696192 19246696192 
CPIN 16398000000 1,6398E+10 16398000000 16398000000 16398000000 16398000000 16398000000 
GGRM 1924088000 1924088000 1924088000 1924088000 1924088000 1924088000 1924088000 
HMSP 1,16318E+11 1,1632E+11 1,16318E+11 1,16318E+11 1,16318E+11 1,16318E+11 1,16318E+11 
ICBP 5830954000 5830954000 5830954000 5830954000 5830954000 5830954000 5830954000 
INCO 9936338720 9936338720 9936338720 9936338720 9936338720 9936338720 9936338720 
INDF 9936338720 9936338720 9936338720 9936338720 9936338720 9936338720 9936338720 
INTP 3681231699 3681231699 3681231699 3681231699 3681231699 3681231699 3681231699 
KLBF 46875122110 4,6875E+10 46875122110 46875122110 46875122110 46875122110 46875122110 
LPKR 23077689619 2,3078E+10 23077689619 23077689619 23077689619 23077689619 23077689619 
LPPF 2917918080 2917918080 2917918080 2917918080 2917918080 2917918080 2917918080 
LSIP 6822863965 6822863965 6822863965 6822863965 6822863965 6822863965 6822863965 
MNCN 14276088500 1,4276E+10 14276088500 14276088500 14276088500 14276088500 14276088500 
MPPA 5377962800 5377962800 5377962800 5377962800 5377962800 5377962800 5377962800 
MYRX 15743840235 1,5744E+10 15743840235 15743840235 15743840235 15743840235 15743840235 
PGAS 24241508196 2,4242E+10 24241508196 24241508196 24241508196 24241508196 24241508196 
PTBA 2304131850 2304131850 2304131850 2304131850 2304131850 2304131850 2304131850 
PTPP 4842436500 4842436500 4842436500 4842436500 4842436500 4842436500 4842436500 
PWON 48159602400 4,816E+10 48159602400 48159602400 48159602400 48159602400 48159602400 
SCMA 14621601234 1,4622E+10 14621601234 14621601234 14621601234 14621601234 14621601234 
SILO 1156100000 1156100000 1156100000 1156100000 1156100000 1156100000 1156100000 
SMGR 5931520000 5931520000 5931520000 5931520000 5931520000 5931520000 5931520000 
SMRA 14426781680 1,4427E+10 14426781680 14426781680 14426781680 14426781680 14426781680 
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SRIL 18592888040 1,8593E+10 18592888040 18592888040 18592888040 18592888040 18592888040 
SSMS 9525000000 9525000000 9525000000 9525000000 9525000000 9525000000 9525000000 
TLKM 1,008E+11 1,008E+11 1,008E+11 1,008E+11 1,008E+11 1,008E+11 1,008E+11 
UNTR 3730135136 3730135136 3730135136 3730135136 3730135136 3730135136 3730135136 
UNVR 7630000000 7630000000 7630000000 7630000000 7630000000 7630000000 7630000000 
WIKA 6149225000 6149225000 6149225000 6149225000 6149225000 6149225000 6149225000 
WSKT 13573335750 1,3573E+10 13573335750 13573335750 13573335750 13573335750 13573335750 
JSMR 6800000000 6800000000 6800000000 6800000000 6800000000 6800000000 6800000000 
TBIG 4796526199 4796526199 4796526199 4796526199 4796526199 4796526199 4796526199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaksi Pasar..., Isna Nur Shabrina, Ma.-IBS, 2016



 
 

15 
 

LAMPIRAN 8 

DATA TRADING VOLUME ACTIVITY  

 

  t-3 t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 
AALI 0,000576 0,001631 0,000344 0,001166 0,000857 0,000765 0,000599 

Adhi 0,003857 0,008334 0,004475 0,007231 0,007227 0,005794 0,003722 

ADRO 0,003007 0,002273 0,000704 0,001829 0,00216 0,003166 0,002313 
AKRA 0,002194 0,003591 0,000872 0,001034 0,002391 0,002124 0,001427 

ANTM 0,001635 0,007936 0,002927 0,002442 0,004402 0,00323 0,002202 
ASII 0,000423 0,001713 0,001279 0,001645 0,001188 0,001866 0,000728 

ASRI 0,01145 0,00851 0,009308 0,010607 0,004726 0,002992 0,001905 
BBCA 0,000248 0,000712 0,000363 0,000998 0,00164 0,00153 0,001038 

BBNI 0,000711 0,001147 0,000929 0,00242 0,005235 0,002432 0,000513 

BBRI 0,000389 0,000928 0,000291 0,001254 0,001541 0,002122 0,000841 
BMRI 0,000428 0,001177 0,000325 0,001951 0,001289 0,001022 0,000657 

BBTN 0,001079 0,002617 0,001708 0,003052 0,002033 0,002699 0,001503 
BMTR 0,000486 0,000728 0,00051 0,000537 0,000583 0,000723 0,00067 

BSDE 0,001635 0,001719 0,002966 0,005825 0,002778 0,002888 0,001421 
CPIN 0,00017 0,000708 0,000335 0,000488 0,000491 0,000544 0,000211 

GGRM 0,000667 0,000559 0,000412 0,002569 0,001007 0,000976 0,000663 

HMSP 0,000151 0,000151 4,64E-05 0,000197 0,000292 0,000226 0,000223 
ICBP 0,000292 0,000497 0,000192 0,000621 0,00051 0,000742 0,000512 

INCO 0,00057 0,001475 0,000464 0,001704 0,001525 0,00113 0,000639 
INDF 0,000945 0,001177 0,000469 0,000933 0,001264 0,000771 0,001005 

INTP 0,000299 0,000508 0,009654 0,000687 0,000523 0,000749 0,000918 
KLBF 0,000757 0,000925 0,00152 0,001264 0,002141 0,002993 0,00092 

LPKR 0,004991 0,004585 0,003088 0,00193 0,005444 0,004424 0,001315 

LPPF 0,001352 0,001862 0,00185 0,002516 0,001516 0,001427 0,000736 
LSIP 0,001577 0,003436 0,00217 0,002775 0,002731 0,003971 0,002994 

MNCN 0,000678 0,000565 0,000453 0,000829 0,001183 0,001371 0,000464 
MPPA 0,008522 0,007624 0,001344 0,005472 0,001655 0,00309 0,001733 

MYRX 0,007633 0,006135 0,009164 0,010188 0,007304 0,014104 0,007967 
PGAS 0,001052 0,001505 0,000708 0,000929 0,001899 0,001422 0,001687 

PTBA 0,000866 0,00233 0,000865 0,001647 0,001449 0,001242 0,002109 

PTPP 0,001795 0,000856 0,00136 0,003508 0,007687 0,004611 0,002268 
PWON 0,001036 0,001331 0,002257 0,003028 0,003477 0,002698 0,001643 

SCMA 0,000233 0,00046 0,000192 0,000387 0,000716 0,000358 0,000433 
SILO 0,001585 0,003101 0,002762 0,003021 0,001062 0,0003 0,000179 

SMGR 0,000693 0,001034 0,001072 0,001374 0,001999 0,001943 0,001055 
SMRA 0,002005 0,002473 0,002776 0,004208 0,004299 0,003765 0,001453 

SRIL 0,004044 0,007091 0,002702 0,00361 0,002778 0,00193 0,002423 

SSMS 0,006959 0,005186 0,003846 0,00357 0,004082 0,005332 0,005483 

TLKM 0,000377 0,000869 0,000611 0,001682 0,001204 0,000957 0,000976 
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UNTR 0,000681 0,000816 0,002451 0,00181 0,001437 0,00108 0,000541 

UNVR 0,000189 0,000194 0,000221 0,000295 0,000346 0,000399 0,000322 
WIKA 0,003931 0,004679 0,002464 0,003098 0,001803 0,002186 0,002865 

WSKT 0,002555 0,008276 0,001846 0,004876 0,002451 0,003696 0,002444 

JSMR 0,00069 0,001215 0,000654 0,000955 0,000855 0,001103 0,0012 

TBIG 0,000145 0,000345 0,000135 0,000224 0,000235 0,000627 0,000458 
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LAMPIRAN 9 

DATA BID ASK SPREAD 

 

  t-3 t-2 t-1 t0 t1 t2 t3 
AALI 0,022394 0,049123 0,021127 0,026019 0,015424 0,017094 0,022318 
ADHI 0,021818 0,044776 0,056075 0,025408 0,017953 0,021429 0,028986 
ADRO 0,029326 0,060241 0,024096 0,041298 0,046243 0,028986 0,039886 
AKRA 0,020202 0,024 0,024 0,020367 0,036072 0,011742 0,01165 
ANTM 0,020339 0,061856 0,020339 0,03413 0,027397 0,020619 0,027778 
ASII 0,021661 0,074074 0,022727 0,055249 0,028169 0,013605 0,027119 
ASRI 0,078708 0,076271 0,06237 0,056452 0,016393 0,028866 0,025105 
BBCA 0,013527 0,025415 0,013739 0,023121 0,011342 0,013096 0,020619 
BBNI 0,01227 0,043796 0,016563 0,022472 0,043222 0,028846 0,045041 
BBRI 0,019231 0,041616 0,02214 0,026797 0,023697 0,018476 0,023095 
BMRI 0,01105 0,033333 0,011142 0,062415 0,013106 0,020833 0,023841 
BBTN 0,01301 0,082949 0,027314 0,035714 0,017493 0,023324 0,023392 
BMTR 0,02584 0,085561 0,048 0,037135 0,036745 0,025575 0,025189 
BSDE 0,034063 0,057716 0,058537 0,075117 0,033097 0,028436 0,023866 
CPIN 0,015544 0,061252 0,021978 0,043597 0,024161 0,023778 0,023904 
GGRM 0,029579 0,038202 0,010663 0,040453 0,018949 0,021553 0,017808 
HMSP 0,03252 0,033149 0,024624 0,027322 0,026667 0,020888 0,04244 
ICBP 0,011662 0,026393 0,018964 0,012978 0,044765 0,016094 0,020528 
INCO 0,011268 0,022857 0 0,023121 0,047955 0,024557 0,019257 
INDF 0,021201 0,028571 0,014286 0,031634 0,010399 0,020833 0,042105 
INTP 0,006211 0,034646 0,032787 0,01548 0,029163 0,022472 0,034509 
KLBF 0,014235 0,028674 0,014493 0,021429 0,048276 0,032895 0,033003 
LPKR 0,038462 0,042959 0,037037 0,050808 0,059497 0,043668 0,030501 
LPPF 0,050891 0,049968 0,017478 0,034329 0,044888 0,018832 0,02129 
LSIP 0,021352 0,054446 0,02963 0,02963 0,03255 0,036232 0,0322 
MNCN 0,049438 0,055814 0,018779 0,041763 0,023202 0,027149 0,022472 
MPPA 0,062284 0,04811 0,020906 0,109215 0,023064 0,038835 0,045752 
MYRX 0,025641 0,033003 0,045902 0,025806 0,012903 0,012821 0,012821 
PGAS 0,024896 0,055675 0,021413 0,012848 0,021413 0,012848 0,012739 
PTBA 0,025 0,0928 0,038961 0,035313 0,0288 0,0288 0,044728 
PTPP 0,018205 0,034346 0,018543 0,023529 0,035806 0,020305 0,036176 
PWON 0,033898 0,060606 0,067227 0,090535 0,04918 0,047619 0,04878 
SCMA 0,033283 0,052227 0,012384 0,018634 0,015129 0,027314 0,02765 
SILO 0,025434 0,083721 0,055944 0,072072 0,044053 0,026201 0,026201 
SMGR 0,008368 0,030942 0,014225 0,022663 0,033241 0,021622 0,021505 
SMRA 0,037736 0,035088 0,034884 0,082976 0,04 0,016575 0,030345 
SRIL 0,044118 0,05364 0,030534 0,030534 0,015267 0,015267 0,030769 
SSMS 0,030014 0,029851 0,016349 0,016529 0,01105 0,046133 0,018494 
TLKM 0,01039 0,039318 0,023529 0,03125 0,030691 0,015075 0,025 
UNTR 0,030493 0,021544 0,076125 0,027211 0,026667 0,025021 0,023689 
UNVR 0,012156 0,012724 0,013306 0,015575 0,033898 0,024417 0,032566 
WIKA 0,048611 0,081705 0,042105 0,016978 0,016807 0,03413 0,031088 
WSKT 0,028056 0,040984 0,028283 0,027613 0,027505 0,031621 0,02381 
JSMR 0,019139 0,050781 0,029268 0,024096 0,009524 0,014184 0,028846 
TBIG 0,033898 -0,00384 0,015385 0,049336 0,023166 0,015209 0,015152 
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LAMPIRAN 10 

ABNORMAL RETURN 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

AAR_SEBELUM 45 -,04811 ,00179 -,0012418 ,00719270 

AAR_SESUDAH 45 -,10759 ,00154 -,0024372 ,01604842 

Valid N (listwise) 45     

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

DIFF_AAR ,451 45 ,000 ,212 45 ,000 

 

 

Test Statistics WILCOXON 

 

AAR_SESUDA

H - 

AAR_SEBELU

M 

Z -,660b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,509 
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LAMPIRAN 11 

TRADING VOLUME ACTIVITY 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ATVA_SEBELUM 45 ,00001 ,00065 ,0001363 ,00014299 

ATVA_SESUDAH 45 ,00002 ,00065 ,0001357 ,00011616 

Valid N (listwise) 45     

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

DIFF_ATVA ,218 45 ,000 ,789 45 ,000 

 

Test Statistics WILCOXON 

 

ATVA_SESUDA

H - 

ATVA_SEBELU

M 

Z -1,473b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,141 
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LAMPIRAN 12 

BID ASK SPREAD 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ABDS_SEBELUM 45 -,03472 ,00483 ,0014336 ,00558261 

ABDS_SESUDAH 45 ,00086 ,00324 ,0018045 ,00053866 

Valid N (listwise) 45     

 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

DIFF_ABDSS ,413 45 ,000 ,262 45 ,000 

 

 

         Test Statistics WILCOXON 

 

ABDS_SESUD

AH - 

ABDS_SEBELU

M 

Z -2,658b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,008 
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