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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. 

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 indikatorabnormal 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. 
 
kunci: studi peristiwa, abnormal return, aktivitas volume perdagangan, bid ask 
spread. 
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I. PENDAHULUAN 

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) 

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.  

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). 

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 

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. Selain menggunakan abnormal 

return, reaksi pasar terhadap informasi 

juga dapat dilihat melalui parameter 

pergerakan aktivitas volume perdagangan 

dipasar (Trading volume activity). Selain 

itu reaksi pasar modal sering dilihat oleh 

investor berdasarkan tinggi rendahnya 

harga, karena dari tinggi rendahnya harga 

dapat diperoleh selisih antara harga 
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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. 

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.     

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 

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. 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 

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 
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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 ) “. 

II. LANDASAN TEORI 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

 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 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 
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bahwa harga saham akan naik, maka 

akan informasi tersebut nantinya akan 

tercermin pada perubahan harga saham 

yang cenderung naik) Tandelilin (2010). 

 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 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). 

 Tax Amnesty 

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, 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. 

B. INDIKATOR PENILAIAN 

 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 

 𝐴𝑅𝑖,𝑡= 𝑅𝑖,𝑡- E〔𝑅𝑖,𝑡〕 
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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 : 

     

     

Notasi :  

E〔  , 〕 = Return ekspektasian sekuritas 

ke-i untuk periode peristiwa ke-t 

  ,  = 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 :  

  ,  = Return realisasian sekuritas ke-i 

pada periode estimasi ke-j 

   = Intercept untuk sekuritas ke-i 

   = Koefisien slope yang merupakan 

Beta dari sekuritas ke-i 

    =Return indeks pasar pada 

periode estimasi ke-j yang dapat dihitung 

dengan rumus    =                

       
 dengan 

IHSG adalah Indeks Harga Saham 

Gabungan 

  ,  = 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 

E〔𝑅𝑖,𝑡〕=
 𝑅𝑖,𝑗
𝑡2
𝑗=𝑡 

𝑇
 

 𝑅𝑖,𝑗= 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 . 𝑅𝑀𝑗+  𝜀𝑖,𝑗 
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menggunakan model ini, maka tidak perlu 

menggunakan periode estimasi untuk 

membentuk model estimasi, karena return 

sekuritas yang diestimasi adalah sama 

dengan return indeks pasar. 

 Trading Volume Activity 

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).  

 

 

 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.  

 

 

C. PENELITIAN TERDAHULU 

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. 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 

𝑇𝑉𝐴𝑖𝑡 = 
Σ𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑖 𝑑𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡

Σ𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑖 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡
 

Bid-ask spread =  𝐴𝑠𝑘 𝐵𝑖𝑑

 𝐴𝑠𝑘+𝐵𝑖𝑑 /2
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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 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 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 

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. 

D. HIPOTESIS 

Hipotesis adalah jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat. 

Berdasarkan rumusan masalah maka 

hipotesis penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

H1 : Terdapat perbedaan rata-rata 

abnormal return yang signifikan antara 

sebelum dan sesudah diadakannya 

pengesahan kebijakan tax amnesty 

H2 : Terdapat perbedaan rata-rata 

Trading volume activity yang signifikan 

antara sebelum dan sesudah 
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dilaksanakannya pengesahan kebijakan 

tax amnesty 

H3  :  Terdapat perbedaan rata-rata 

bid-ask spread yang signifikan antara 

sebelum dan sesudah dilaksanakannya 

pengesahan kebijakan tax amnesty 

III. METODE PENELITIAN 

A. Populasi dan Sampel 

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.  

B. Metode dan Pengumpulan data 

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. 

C. Tipe, Jenis, dan Sumber data 

penelitian  

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 

D. 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. 

E. Operasional Variabel 

 Abnormal Return 

Abnormal return merupakan selisih 

antara keuntungan sebenarnya (actual 

return) dengan tingkat keuntungan yang 

diharapkan (expected return). Secara 

matematis dirumuskan sebagai berikut : 
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    , =   , - E〔  , 〕 

Notasi :  

    ,  = Return taknormal (abnormal 

return) sekuritas ke-i pada periode 

peristiwa ke-t 

   ,    = Return realisasian yang terjadi 

untuk sekuritas ke-i pada periode 

peristiwa ke-t 

E〔  , 〕  = Return ekspektasian sekuritas 

ke-i untuk periode peristiwa ke-t 

Untuk mendapatkan nilai return 

realisasi, rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

   , =
   ,    ,    

  ,   
 

Notasi : 

   ,  = tingkat pengembalian saham i 

pada periode t 

  ,        = harga saham i pada periode t 

  ,      = harga saham i pada periode t-1 

Setelah mendapatkan nilai return 

realisasi, maka selanjutnya mencari return 

ekspektasi. 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. Berikut 

adalah rumus return ekspektasi yang 

digunakan : 

   , =    +    .    +    ,  

Notasi :  

  ,  = Return realisasian sekuritas ke-i 

pada periode estimasi ke-j 

   = Intercept untuk sekuritas ke-i 

   = Koefisien slope yang merupakan 

Beta dari sekuritas ke-i 

    =Return indeks pasar pada 

periode estimasi ke-j yang dapat dihitung 

dengan rumus     =                

       
 

dengan LQ 45 adalah Indeks LQ 45 

  ,  = Kesalahan residu sekuritas ke-i 

pada periode estimasi ke-j 

untuk menghitung return tak 

normal dengan menggunakan market 

model, nilai-nilai    dan    dihitung dengan 

menggunakan peristiwa yang sedang 

diteliti. 

E (   ,  ) =   , ,  

Notasi :  

E (   ,  ) : Return ekspektasian 

sekuritas ke-i untuk periode peristiwa ke-t 

  , ,               : Return pasar dari 

sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-t 

Untuk mencari   , ,  digunakan rumus 

sebagai berikut : 
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   , , =                                

               
 

Setelah mendapatkan nilai 

abnormal return, maka selanjutnya 

menghitung rata-rata abnormal return 

(average abnormal return), dengan rumus 

sebagai berikut : 

    =      , 
 
 = 

 
 

Notasi :  

     : rerata return taknormal (average 

abnormal return) pada hari ke-t 

   ,   : return taknormal (abnormal return) 

untuk sekuritas ke-i pada hari ke-t 

N : jumlah sekuritas yang 

terpengaruh oleh pengumuman peristiwa 

 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 : 

      
   ℎ                           

   ℎ                    
 

 Setelah menghitung trading 

volume activity maka selanjutnya 

menghitung rata-rata trading volume 

activity, dengan rumus sebagai berikut : 

ATVA =      , 
 
 = 

 
 

 

 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. Berikut adalah rumus untuk 

menghitung bid-ask spread menurut Howe 

dan Lin (1992) dalam Janiantari dkk 

(2014) yaitu : 

Bid-ask spread =         

    +    /2
 

Setelah mendapatkan hasil bid-ask 

spread maka selanjutnya menghitung 

rata-rata bid-ask spread dengan rumus 

sebagai berikut : 

Rata-rata Bid-ask spread = 
                , 

 
 = 

 
 

F. Metode Analisis Data 

 Uji Normalitas 

Pengukuran kualitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji normalitas. 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, seperti 

variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal 

 Uji Nonparametrik 

 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 
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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 

IV. HASIL ANALISA DAN 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Hasil Penelitian 

 Statistik Deskriptif 

Berikut adalah hasil analisa 

statistik deskriptif : 

Tabel 1.1 Analisa Statistik Deskriptif 

AAR 

 N 
Minim

um 
Maxim

um Mean 
Std. 

Deviation 

AAR_SEBE

LUM 45 
-

,04811 
,00179 

-

,001241

8 

,00719270 

AAR_SESU
DAH 45 

-

,10759 
,00154 

-
,002437

2 

,01604842 

Valid N 

(listwise) 
45     

 

Tabel 1.2 Analisa Statistik Deskriptif 

TVA 

 N 
Minim

um 
Maxi
mum Mean 

Std. 
Deviatio

n 

ATVA_SE
BELUM 45 ,0000

1 
,0006

5 
,0001

363 
,000142

99 

ATVA_SE
SUDAH 45 ,0000

2 
,0006

5 
,0001

357 
,000116

16 

Valid N 
(listwise) 45     

 

 

Tabel 1.3 Analisa Statistik Deskriptif 

BDS 

 

 Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui 

apakah populasi data berdistribusi normal 

atau tidak. Untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atai tidak, dalam 

penelitian ini menggunakan uji 

Kolmogoroc-Smirnov dan Shapiro-Wilk. 

Apabila nilai Sig yang diperoleh lebih 

besar dari α=5%, maka Ho diterima yang 

artinya data terdistribusi normal. Berikut 

adalah hasil uji normalitas 

Tabel 1.4 Uji Normalitas 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

AAR 0,000 0,000 

TVA 0,000 0,000 

ABDS 0,000 0,000 
 

Dari tabel 1.4 dapat dilihat bahwa 

dari ketiga variabel tersebut tidak ada 

yang memiliki nilai sig lebih dari 5%, maka 

dapat disimpulkan bahwa ketiga data 

 N 
Minim

um 
Maxi
mum Mean 

Std. 
Deviatio

n 

ABDS_S
EBELUM 45 

-
,0347

2 

,0048
3 

,0014
336 

,005582
61 

ABDS_S
ESUDAH 45 ,0008

6 
,0032

4 
,0018

045 
,000538

66 

Valid N 
(listwise) 45     
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variabel tersebut tidak terdistribusi dengan 

normal. 

B. Uji Hipotesis 

Dalam pengujian ini uji yang 

digunakan untuk melihat seberapa besar 

pengaruh yang ditimbulkan dari peristiwa 

pengumuman pengesahan undang-

undang tax amnesty pada tanggal 28 Juni 

2016 terhadap reaksi pasar modal 

Indonesia adalah uji Wilcoxon Signed Test 

. Uji Wilcoxon Signed Test dipilih 

dikarenakan data yang dimiliki tidak 

terdistribusi dengan normal. Pengujian ini 

dilakukan untuk menjawab hipotesis yang 

merupakan dugaan sementara peneliti. 

Dengan adanya pengujian ini, maka akan 

dapat menjawab dan memberi kesimpulan 

atas perumusan yang telah diajukan 

sebelumnya. Berikut adalah hasil uji 

Wilcoxon Signed Test : 

Tabel 1.5 Uji Wilcoxon Signed Test 

 AAR TVA ABDS 

Asymp. Sig (2-
tailed) 

0,509 0,141 0,008 

 

Berdasarkan tabel diatas, variabel 

Abnormal Return, dan Trading Volume 

Activity, memiliki tingkat signifikasi diatas 

5%, hal ini mengindikasikan bahwa kedua 

variabel tersebut tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap peristiwa 

pengumuman pengesahan undang-

undang tax amnesty pada tanggal 28 Juni 

2016, sedangkan pada variabel Bid Ask 

Spread memiliki tingkat signifikasi 

dibawah 5%, hal ini mengindikasikan 

bahwa variabel Bid Ask Spread 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

peristiwa tersebut.  

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti 

maka 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 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan 

diatas, saran yang diajukan peneliti 

adalah : 

1. Bagi investor, hasil penelitian ini 

dapat dijadikan pertimbangan 

dalam menentukan strategi yang 

tepat pada saat terjadi peristiwa-

peristiwa ekonomi maupun 
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peristiwa lainnya, sehingga 

pengalokasian dana untuk 

investasi dapat lebih efektif dan 

dapat mengurangi risiko kegagalan 

investasi. 

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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