
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal merupakan pasar dengan berbagai instrumen keuangan 

(sekuritas) dalam jangka panjang yang dapat diperjual-belikan di bursa, baik 

dalam bentuk hutang maupun dalam bentuk modal sendiri, yang diterbitkan oleh 

pemerintah, publik, atau perusahaan swasta (Husnan, 1998). Keberhasilan pasar 

modal terletak pada tersedianya supply dan demand terhadap sekuritas yang 

diperjual-belikan di bursa, dalam jumlah yang memadai, kondisi politik, 

ekonomi, hukum, dan hak peraturan yang ada, keberadaan dari lembaga yang 

mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal, dan beberapa lembaga yang 

mungkin melakukan transaksi secara efisien. Suad Husnan (1998) menjelaskan

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal antara lain adalah 

sebagai berikut: 

1. Supply sekuritas, faktor ini berarti harus banyak perusahaan yang bersedia 

menerbitkan sekuritas di pasar modal

2. Demand akan sekuritas, faktor ini berarti harus terdapat anggota masyarakat

yang memiliki dana yang cukup besar untuk digunakan membeli sekuritas-

sekuritas yang ditawarkan 

3. Kondisi politik dan ekonomi, faktor ini akan mempengaruhi supply dan 

demand akan sekuritas. Kondisi politik yang stabil akan ikut membantu
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pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi supply dan 

demand akan sekuritas 

4. Masalah hukum dan peraturan, peraturan yang melindungi pemodal dari 

informasi yang tidak benar dan menyesatkan menjadi mutlak diperlukan 

5. Keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal

dan berbagai lembaga yang memungkinkan dilakukannya transaksi secara 

efisien. Berbagai lembaga tersebut antara lain sebagai berikut:

a. BAPEPAM, mengatur dan mengawasi pasar modal agar dapat berjalan 

secara teratur dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan

masyarakat

b. Bursa Efek, merupakan penyelenggara perdagangan saham atau efek 

c. Lembaga kliring dan penjaminan (penyelesaian transaksi saham atau 

efek)

d. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian 

e. Perusahaan efek, sebagai penjamin emisi efek, perantara efek 

f. Reksa Dana, merupakan wadah untuk menghimpun dana dari 

masyarakat pemodal.

B. Pengertian Harga Saham 

Pergerakan harga saham di Bursa Efek Jakarta umumnya diramalkan para 

pemodal dengan analisis fundamental dan teknikal. Analisis fundamental

menganggap bahwa perubahan harga saham merupakan pencerminan faktor-

faktor fundamental ekonomi makro maupun keuangan internal perusahaan. 
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Sementara itu, analisis teknikal mendasarkan pada asumsi bahwa perubahan 

harga disebabkan juga oleh faktor-faktor psikologis pemodal.

Seorang pemodal yang mencoba harga saham hanya dengan analisis 

fundamental tanpa melihat faktor psikologis pelaku pasar, akan memiliki resiko

tinggi untuk gagal. Faktor psikologi pasar bersifat penting dan mendorong harga 

meroket naik tinggi sekali atau jatuh pada titik terendah. Kenaikan dan 

penurunan harga saham ini tergantung pada bagaimana pelaku pasar secara

kolektif melihat prospek pasar modal di masa mendatang.

Meskipun perubahan harga pasar saham terjadi setiap saat sehingga 

menjadi hal yang biasa, namun mengapa kita perlu terkejut apabila harga saham 

yang kita pegang menurun drastis? Selanjutnya, kita akan terpancing untuk 

menelusuri apa penyebab turunnya harga saham tersebut. Kalau kita bisa 

menemukan penyebab itu, tentu saja kita bisa melakukan antisipasi sebelum 

terjadi hal yang tidak kita inginkan. Adapaun faktor utama yang menyebabkan

harga pasar saham berubah adalah adanya persepsi yang berbeda dari masing-

masing investor, sesuai dengan informasi yang dimiliki.

Secara psikologis, pemodal cenderung membeli saham-saham yang 

harganya rendah pada pasar, dengan harapan pada kondisi ini harga-harga 

saham akan terus naik atau mengalami apresiasi. Ketika kondisi pasar naik 

tajam kemudian diikuti dengan penurunan, para pemegang saham pada 

umumnya tetap memegang sahamnya dan percaya, bahwa penurunan itu akan 

bersifat temporer akibat adanya koreksi pasar Sugiyanto, 2002). 
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C. Abnormal Return (Return tidak normal) 

Studi peristiwa menganalisis return tidak normal (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 return normal. Return normal merupakan return

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

tidak normal (abnormal return) adalah selisih antara return sesungguhnya yang 

terjadi dengan return ekspektasi (Jogiyanto, 2000). 

D. Sejarah Perkembangan Pasar Modal di Indonesia 

1. Periode Pertama (1912-1942): Periode Jaman Belanda 

Pasar modal pada waktu itu didirikan dengan tujuan untuk menghimpun

dana guna menunjang ekspansi usaha perkebunan milik Belanda di 

Indonesia. Pada tanggal 14 Desember 1912, suatu asosiasi 13 broker 

dibentuk di Jakarta. Asosiasi ini diberi nama “Vereniging voor 

effectenhandel” yang merupakan cikal bakal pasar modal di Indonesia. 

Melihat perkembangan pasar modal di Batavia ini pemerintah Kolonial 

Belanda terdorong membuka pasar modal di Surabaya pada tanggal 1 

Januari 1925 dan disusul di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925. Pasar-

pasar modal ini beroperasi sampai kedatangan Jepang ke Indonesia pada

tahun 1942. 
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2. Periode Kedua (1952-1960): Periode Orde Lama

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah RI berusaha untuk mengaktifkan

kembali bursa efek Indonesia. Langkah yang diambil pemerintah adalah 

dengan mengeluarkan Undang-Undang Darurat No.12 pada tanggal 1 

September 1951 yang kemudian dijadikan Undang-Undang No.15/1952 

tentang pasar modal. Juga melalui keputusan Menteri Keuangan No. 28973/

UU tanggal 1 November 1951, Bursa Efek Jakarta (BEJ) akhirnya dibuka 

kembali pada tanggal 3 Juni 1952. Kepengurusan bursa efek ini kemudian

diserahkan ke Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (P.P.U.E) yang 

terdiri dari tiga bank dengan Bank Indonesia sebagai anggota kehormatan.

Karena adanya sengketa antara pemerintah RI dengan Belanda mengenai

Irian Barat, semua bisnis Belanda dinasionalkan melalui Undang-Undang

Nasionalisasi No. 86 tahun 1958. Sengketa ini mengakibatkan larinya modal

Belanda dari tanah air. Akibatnya mulai tahun 1960, sekuritas-sekuritas 

perusahaan Belanda sudah tidak diperdagangkan lagi di bursa efek Jakarta. 

Sejak itu aktivitas di Bursa Efek Jakarta semakin menurun.

3. Periode Ketiga (1977-1988): Periode Orde Baru 

Pada jaman pemerintah orde baru, pemerintah mengambil langkah-langkah 

perbaikan dengan menekan laju inflasi dan memperbaiki perekonomian

nasional. Keadaan ini memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap mata

uang rupiah dan pasar modal. Bursa efek Jakarta dikatakan lahir kembali

pada tahun 1977 sebagai hasil dari keputusan Presiden No 52 tahun 1976. 

Pada tanggal 10 Agustus 1977, Bapak Presiden Soeharto secara resmi
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membuka kembali pasar modal yang ditandai dengan go publiknya PT 

Semen Cibinong. Penerbitan saham perdana disetujui pada tanggal 6 Juni 

1977. Pada saat tercatat pertama kali di bursa tanggal 10 Agustus 1977, 

sebanyak 178.750 lembar saham ditawarkan dengan harga Rp. 10.000 per 

lembar. Periode ini disebut juga dengan periode tidur yang panjang, karena 

sampai dengan tahun 1988 hanya sedikit sekali perusahaan yang tercatat di 

BEJ, yaitu hanya 24 perusahaan saja. Kurang menariknya pasar modal pada 

periode ini dari segi investor, mungkin disebabkan oleh tidak dikenakannya 

pajak atas bunga deposito, sedang penerimaan deviden dikenakan pajak 

penghasilan sebesar 15%. 

4. Periode Keempat (1988-1995): Periode bangun dari Tidur yang Panjang 

Sejak diaktifkannya kembali pada tahun 1977 sampai dengan tahun 1988 

BEJ dikatakan dalam keadaan tidur yang panjang selama 11 tahun. Sebelum

tahun 1988 hanya terdapat 24 perusahaan yang terdaftar di BEJ. Setelah 

tahun 1988, selama 3 tahun saja yaitu sampai dengan tahun 1990, jumlah 

perusahaan yang terdaftar di BEJ meningkat sampai dengan 127 perusahaan. 

Sampai dengan tahun 1996 jumlah perusahaan yang terdaftar menjadi 238. 

Pada periode ini, Initial Public Offering (IPO) menjadi peristiwa nasional. 

Periode ini juga dikenal dengan periode kebangkitan dari Bursa Efek 

Surabaya (BES). Bursa Efek Surabaya dilahirkan kembali pada tanggal 16 

Juni 1989. Semua sekuritas yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) juga 

otomatis diperdagangkan di BES. 
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5. Periode Kelima (mulai 1995): Periode Otomatisasi

Karena peningkatan kegiatan transaksi yang dirasakan sudah melebihi

kapasitas manual, maka BEJ memutuskan untuk mengotomatisasikan

kegiatan transaksi di bursa. Sistem otomatisasi yang diterapkan di Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) diberi nama Jakarta Automated Trading System (JATS)

dan mulai dioperasikan pada hari senin 22 Mei 1995. Bursa Efek Surabaya 

juga menerapkan sistem otomatisasi yang disebut dengan Surabaya Market

Information & Automated Remote Trading (S-MART). Dengan sistem 

otomatisasi ini maka ada peningkatan kapasitas untuk mengantisipasi

pertumbuhan pasar yang dimasa mendatang diperkirakan sistem manual

sudah tidak memadai dan meningkatkan pamor pasar modal kita dengan 

meletakkan BEJ setara dengan pasar-pasar modal lain di dunia. 

6. Periode Keenam (mulai Agustus 1977): Krisis Moneter 

Pada bulan Agustus 1997, krisis moneter melanda negara-negara Asia, 

termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Korea Selatan dan Singapura. 

Krisis moneter ini terjadi dimulai dari penurunan nilai-nilai mata uang

negara-negara Asia tersebut terhadap dolar Amerika. Penurunan nilai mata

uang tersebut disebabkan karena adanya spekulasi dari pedagang-pedagang 

valas, kurang percayanya masyarakat terhadap nilai mata uang negaranya

sendiri dan yang tidak kalah pentingnya adalah kurang kuatnya pondasi 

perekonomian. Untuk mencegah permintaan dolar Amerika yang berlebihan 

maka Bank Indonesia menaikan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI). Diharapkan dengan suku bunga yang tinggi, pemilik modal akan 
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menanamkan modalnya di deposito untuk mengurangi permintaan terhadap 

dolar. Tingginya suku bunga deposito berakibat negatif terhadap pasar 

modal. Investor tidak lagi tertarik untuk menanamkan dananya di pasar 

modal, karena total return yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan 

pendapatan dari bunga deposito. Akibatnya harga-harga saham di pasar 

modal mengalami penurunan drastis. Untuk mengurangi lesunya permintaan

sekuritas di pasar modal Indonesia, pemerintah berusaha meningkatkan

aktivitas perdagangan lewat transaksi investor asing. Pada tanggal 3 

September 1997 pemerintah tidak lagi memberlakukan pembatasan 49% 

pemilikan asing. Peraturan pemerintah ini juga tidak membuahkan hasil.

Untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang bergejolak ini, pemerintah

pada hari sabtu tanggal 1 November 1997 mengumumkan melikuidasi 16 

Bank swasta nasional. Pengumuman yang mengejutkan ini tidak banyak 

membantu memperbaiki lesunya pasar saham.

E. Efisiensi Pasar Modal 

Jogiyanto (2000), mengatakan jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat 

untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan

informasi yang tersedia, maka kondisi ini disebut dengan pasar yang efisien. 

Pasar modal dikatakan efisien bila informasi dapat diperoleh dengan mudah dan 

murah oleh pemakai modal, sehingga semua informasi yang relevan dan 

terpercaya telah tercermin dalam harga-harga saham.
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Husnan (1994) menyebutkan bahwa efisiensi pasar modal dapat dibedakan 

menjadi 2, yaitu: 

1. Efisiensi secara eksternal, menunjukkan bahwa pasar dalam keadaan 

keseimbangan sehingga dengan menggunakan informasi yang tersedia di

pasar, investor tidak akan mendapatkan keuntungan diatas keuntungan 

keseimbangan.

2. Efisiensi secara internal, menunjukkan bahwa disamping memberikan harga 

yang benar pasar modal juga memberikan jasa yang diperlukan oleh para 

penjual dan pembeli dengan biaya yang serendah mungkin. 

Kunci utama untuk mengukur pasar yang efisien adalah hubungan antara 

harga sekuritas dengan informasi. Pasar modal yang efisien secara 

informasional artinya adalah pasar modal yang harga sekuritasnya sepenuhnya

dan secara cepat mencerminkan informasi yang relevan yang tersedia. Semakin

cepat informasi tersebut tercermin pada harga sekuritas maka pasar modal

tersebut semakin efisien. Fama (1970) membedakan penelitiannya tentang

efisiensi pasar modal dan menyajikan tiga bentuk dari informasi, yaitu informasi

masa lalu, informasi sekarang yang sedang dipublikasikan dan informasi privat. 

1. Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form)

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas 

tercermin 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 menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan 
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nilai sekarang. Jika pasar efisien secara bentuk lemah, maka nilai-nilai 

masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang.

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 available information) termasuk informasi yang berada di laporan-

laporan keuangan perusahaan emiten. 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 lama.

3. Efisiensi pasar bentuk kuat (strong form)

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas 

secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang tersedia

termasuk informasi 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 Fama (1970) membedakan kedalam tiga macam bentuk pasar 

efisien ini adalah untuk mengklasifikasikan penelitian empiris terhadap 

efisiensi pasar. Ketiga bentuk pasar efisien ini berupa tingkatan yang 

kumulatip, yaitu bentuk lemah merupakan bagian dari bentuk setengah kuat 

dan bentuk setengah kuat merupakan bagian dari bentuk kuat. 
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F. Event Study 

Studi peristiwa (event study) merupakan studi yang mempelajari reaksi

pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai 

suatu pengumuman (Jogiyanto, 2000). Event study dapat digunakan untuk 

menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman dan dapat juga 

digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. 

Dengan pengertian tersebut tampak bahwa sebenarnya event study dapat 

digunakan untuk melihat reaksi pasar modal (dengan pendekatan pergerakan 

harga saham) terhadap suatu peristiwa tertentu. Event study sering digunakan 

sebagai alat untuk mengukur efisiensi pasar modal. Dalam menguji efisiensi 

pasar modal, event study digunakan untuk mengetahui apakah abnormal return

yang terjadi setelah event tersebut diperkirakan sebelumnya (anticipated) dan

digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh event terhadap aktivitas di

pasar modal.

Event study menganalisis abnormal return dari sekuritas yang mungkin

terjadi disekitar pengumuman dari event study. Abnormal return atau excess

return merupakan kelebihan dan return sesungguhnya yang terjadi terhadap 

return normal. Jika suatu pengumuman yang mempunyai kandungan informasi

akan memberikan abnormal return kepada pasar. Sebaliknya jika tidak 

mengandung informasi maka tidak akan memberikan abnormal return.
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G. Peledakan Bom Kuningan 9 September 2004 

Peledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia di kawasan Kuningan 

Jakarta tanggal 9 September 2004 kembali mengguncang stabilitas keamanan

dalam negeri. Kamis, 9 September 2004, pukul 10.25 sebuah bom laknat yang 

berkekuatan dahsyat (high explosive) meledak di depan Kedutaan Besar 

Australia di Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Sembilan orang 

dinyatakan tewas dan setidaknya 180 korban mengalami luka-luka. Ledakan itu 

dipastikan berasal dari sebuah bom mobil dengan modus operandi yang mirip

dengan bom Bali dan bom di Hotel JW Marriott di kawasan Mega Kuningan, 

sekitar lima kilometer dari tempat kejadian. Pada kamis itu, sebelum bom 

meledak, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menguat mencapai 

level tertinggi, yakni 792,672 poin. Setelah ledakan terjadi, IHSG langsung 

anjlok mencapai titik terendah, 757,003, dan akhirnya ditutup pada tingkat 

782,650. Nilai transaksi pada hari itu juga mengalami lonjakan luar biasa hingga 

mencapai lebih dari Rp. 2,4 triliun. Padahal sejak 1 September 2004, nilai 

transaksi maksimum hanya sekitar Rp. 1,3 triliun. 

Sejumlah pelaku pasar optimis, dampak ledakan bom di Kedubes 

Australia diperkirakan hanya temporer. Di sisi lain, Menko Perekonomian

Dorodjatun menambah pasca-ledakan bom itu pemerintah perlu mewaspadai

penerapan travel warning dari negara lain. Untuk mengantisipasinya, menurut 

dia, pemerintah akan mengirim informasi lebih banyak ke luar negeri, terutama

kepada negara yang menjadi penyumbang wisatawan mancanegara terbesar bagi 

Indonesia. Dorodjatun juga menilai ledakan bom di depan Kedubes Australia 
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akan mempengaruhi minat investor merealisasi investasinya ke Indonesia. 

Setelah ledakan bom itu, lanjut dia, banyak e-mail dan telepon masuk ke 

pihaknya. Intinya, mereka akan mempertimbangkan lagi rencana investasinya di 

sini. Reaksi para investor itu mudah-mudahan hanya sesaat, setelah pemerintah

dapat menenangkan situasi dan menangkap pelakunya, mereka akan kembali

mewujudkan niatnya melakukan investasi. 

H. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang mengambil event yang tidak terkait

langsung dengan aktivitas ekonomi adalah sebagai berikut: 

Mansur, Cochran, dan Froiro (1989) dalam Marwan Asri (1996) mengenai

reaksi pasar modal pada saham-saham perusahaan penerbangan Amerika

Serikat terhadap event pelarangan terbang (grounding) pesawat-pesawat DC-10. 

penelitian dilakukan dengan menggunakan event period selama 30 hari bursa 

dengan event date pada tanggal 6 Juni 1979 (tanggal pengumuman grounding).

Hasilnya adalah saham-saham perusahaan penerbangan yang menggunakan

pesawat-pesawat DC-10 di New York Stock Exchange dengan cepat 

mencerminkan informasi buruk tersebut (return pemilik saham menjadi turun

akibat event tersebut).

 Penelitian mengenai event study untuk melihat pergerakan harga saham 

dikaitkan dengan peristiwa politik dilakukan oleh Asri (1996) dengan 

mengamati pergerakan harga-harga saham emiten di Amerika Serikat di NYSE 

yang memiliki cabang di Jepang akibat mundurnya Perdana Menteri Jepang, 
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Noburu Takeshita. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi harga 

saham perusahaan Multinasional Amerika Serikat terhadap kejadian politik 

suatu negara dimana perusahaan tersebut mempunyai cabang di luar negeri. 

Dalam penelitian ini juga dikaji tentang pengaruh dan kebijakan diversifikasi 

terhadap abnormal return. Hasil yang diperoleh adalah adanya abnormal return

negatif pada t-6 dan t-8, cumulative abnormal return negatif yang dimulai sejak 

event ke +7 berturut-turut sampai dengan event ke +10 yang terjadi karena 

adanya pengumuman bahwa Sosuke Uno dicalonkan sebagai pengganti 

Takesita. Jumlah cabang perusahaan secara positif dingaruhi reaksi harga saham 

selama event. Hasil yang diperoleh adalah adanya abnormal return yang 

signifikan sejalan dengan berita perkembangan kejadian itu pada beberapa hari 

sebelum event date serta pada hari kedua dan sejak hari ke tujuh setelah event

date.

Beberapa penelitian dengan menggunakan pendekatan event study yang 

dilakukan pada Bursa Efek Jakarta dilakukan untuk menguji efisiensi Bursa 

Efek Jakarta. Namusisi (1996) menguji efisiensi BEJ dengan menggunakan

event listing saham (emisi saham baru pada pasar sekunder maupun emisi

saham tambahan seperti right issue dan bonus share) pada periode pengamatan

1993-1995 dengan sampel sejumlah 155 emiten. Sedangkan Susiyanto (1997) 

menguji efisiensi BEJ dengan menggunakan event pengumuman dividen (yang 

dipisahkan dengan pengumuman deviden turun, deviden tetap, dan devieden 

naik) pada periode 1994-1996 dengan menggunakan seluruh emiten yang 

mengumumkan rencana pembagian devidennya. Kedua penelitian tersebut 
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menemukan hal yang serupa, yaitu tidak terjadi abnormal return yang 

signifikan secara konsisten sehubungan dengan event yang diteliti (emisi saham

dan pengumuman deviden), sehingga mereka menyimpulkan bahwa Bursa Efek 

Jakarta telah mencapai efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semi-strong

efficiency).

I. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan mempunyai hubungan 

kausal atau sebab akibat, yaitu sebagai berikut: 

1. Variabel independen atau variabel pengaruh adalah kondisi keamanan dalam 

negeri.

2. Variabel dependen atau variabel terpengaruh adalah reaksi pasar modal

Indonesia yaitu perubahan harga saham, yang ditunjukkan dengan abnormal

return.

       Kondisi Keamanan Perubahan Harga Saham 
           Dalam Negeri (abnormal return)

22



J. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1H Peristiwa peledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia 9 September

2004 menghasilkan abnormal return bagi investor di Indonesia 

2H Rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa peledakan bom di 

depan Kedutaan Besar Australia 9 September 2004 berbeda. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian mengenai reaksi harga saham di Pasar Modal Indonesia 

terhadap peristiwa peledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia 9 

September2004 merupakan penelitian event study. Event study adalah studi 

yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang 

informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman, event study dapat 

digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman dan 

dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat 

(Jogiyanto, 2000). Dalam konsep Efficient Market Hipothesis (EMH) suatu 

pasar dikatakan efisien (dalam bentuk setengah kuat) jika harga saham secara 

cepat menggambarkan sepenuhnya seluruh informasi baru dan relevan yang 

tersedia (Fama, 1991). Adapun unsur pokok yang merupakan ciri utama pasar 

modal yang efisien dalam bentuk setengah kuat adalah sebagai berikut: 

1. Tersedianya informasi yang relevan 

2. Harga menyesuaikan secara cepat terhadap informasi baru. 

Fenomena diatas diangkat dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh 

peristiwa peledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia 9 September2004 

terhadap harga saham di Bursa Efek Jakarta, dengan mengamati abnormal

return yang terjadi. 
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Periode pengamatan dalam penelitan ini adalah selama 111 hari bursa

yang dibagi menjadi dua periode, yaitu periode estimasi (estimation period) dan

periode kejadian (event period). Periode estimasi selama 100 hari, yaitu dari t-

100 sampai t-6 sebelum event date. Periode kejadian selama 11 hari, yakni 

terdiri dari 5 hari sebelum peristiwa (pre-event), 1 hari pada saat peristiwa 

(event date), dan 5 hari sesudah peristiwa (post event).

Estimation Period Event Period

A                    B     C        D                    E 

A   : Beginning of estimation period (t-100) tanggal 30 Maret  2004 

B   : End of estimation period (t-6) tanggal 31 Agustus 2004 

C   : Beginning of event period (t-5) tanggal 2 September 2004 

D   : Event date (t) tanggal 9 September 2004 

E    : End of event period (t +5) tanggal 21 September 2004 

     Penyesuaian atas penentuan periode penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. pemilihan peledakan Bom terjadi tanggal 9 September 2004 yaitu pada hari

Kamis yang merupakan hari bursa, sehingga dampak peledakan bom di 

pasar modal langsung dapat dirasakan pada hari saat terjadi peledakan bom. 

2. peristiwa lain yang terjadi pada periode peristiwa diasumsikan tidak 

berpengaruh terhadap fluktuasi di pasar modal.
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B. Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang 

terdaftar di BEJ sampai dengan bulan September 2004 mencapai 331 emiten.

alasan penulis menggunakan kurun waktu tersebut adalah karena tahun tersebut 

adalah tahun terjadinya event study yaitu tahun terjadinya peledakan bom di

depan Kedutaan Besar Australia 9 September 2004. Penentuan sampel dalam

penelitian ini menggunakan purposive random sampling dimana sampel yang 

dipilih sesuai dengan kriteria dalam penelitian dan dapat memberikan informasi

yang dibutuhkan oleh peneliti. Penggunaan metode ini bertujuan untuk 

mendapatkan sampel yang representatif dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Sampel dipilih dari saham-saham Indeks LQ-45. Saham-saham Indeks LQ-45 

merupakan saham-saham yang telah ditentukan oleh BEJ yang merupakan

saham dengan likuiditas dan kapitalisasi pasar yang besar. Adapun kriteria yang 

digunakan BEJ untuk memilih saham yang dapat dikategorikan dalam saham 

LQ-45 adalah sebagai berikut: 

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

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

2. Rangking berdasarkan kapitalisasi pasar (rata-rata kapitalisasi pasar selama

12 bulan terakhir). 

3. Telah tercatat di BEJ minimum 3 bulan. 

4. Keadaan keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhannya, frekuensi dan

jumlah hari perdagangan transaksi di pasar reguler. 
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Saham-saham Indeks LQ-45 mengalami perubahan setiap enam bulan sekali 

yaitu pada bulan Februari sampai dengan Juli dan Agustus sampai dengan 

Januari tahun berikutnya. Setiap saham yang dijadikan sampel harus memenuhi

kriteria sebagai berikut ini: 

1. Termasuk dalam perusahaan LQ-45 selama dua periode berturut-turut. 

2. Perusahaan tidak melakukan pengumuman lain seperti pengumuman stock

split, right issue, merger dan deviden pada periode pengamatan.

Dari 45 perusahaan hanya 26 perusahaan memenuhi kriteria tersebut, 19 

emiten lainnya dikeluarkan dari sampel karena tidak memenuhi kriteria 

yang ditetapkan (Lampiran I). 

C. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, oleh 

karena itu sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh dari sumber lain untuk tujuan lain. Data

dikumpulkan dari hasil peninjauan terhadap sumber-sumber data secara 

langsung yaitu dari website jsx.co.id, JSX Monthly Statistic tahun 2004, ICMD 

tahun 2004, Harian Bisnis Indonesia tahun 2004 dan sumber-sumber lain yang 

mendukung. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:

1. Data harga penutupan saham harian indeks LQ-45 selama periode

penelitian, mulai tanggal 30 Maret 2004 sampai 21 September 2004 yang 

diperoleh dari website jsx.co.id. 
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2. Indeks LQ-45 selama periode penelitian yang diperoleh dari JSX Monthly

Statistics.

D. Identifikasi Variabel dan Pengukurannya 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan mempunyai hubungan kausal 

atau sebab-akibat, yaitu sebagai berikut: 

1. Variabel independen atau variabel pengaruh adalah kondisi keamanan dalam 

negeri, akibat peristiwa bom Kuningan di Jakarta 2004 

2. Variabel dependen atau variabel terpengaruh adalah reaksi harga saham di

pasar modal Indonesia yang ditunjukkan dengan abnormal return.

Kondisi keamanan berkaitan erat dengan stabilitas perekonomian suatu 

negara. Kondisi keamanan yang stabil cenderung meningkatkan kinerja 

ekonomi suatu negara. Reaksi pasar modal ditunjukkan dengan adanya 

perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan, dalam penelitian ini reaksi 

harga saham diukur dengan menggunakan abnormal return. Jika menggunakan

abnormal return maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang 

mempunyai kandungan informasi akan memberikan abnormal return kepada

pasar. Sebaliknya yang tidak mengandung informasi tidak memberikan

abnormal return kepada pasar. 

Sedangkan harga saham yang digunakan untuk menentukan return saham 

adalah harga saham penutupan (closing price) pada 100 hari periode estimasi

dan 11 hari periode pengamatan. Abnormal return selama periode kejadian 

didefinisikan sebagai selisih antara actual return dan expected return (Lampiran
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IV). Abnormal return dari saham I pada hari ke t yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

)(RitERitARit

ARit abnormal return saham I pada hari ke-t, 

Rit actual return untuk saham I pada hari ke-t, 

)(RitE expected return untuk saham I pada hari ke-t. 

Nilai dapat dihitung sebagai berikut: Rit

1

1

it

itit

P
PPRit

Rit return sesungguhnya saham I pada waktu t, 

itP closing price saham I pada waktu t, 

1itP closing price saham I pada waktu t-1. 
(Lampiran III) 

Dalam penelitian ini untuk menghitung expected return masing-masing

saham dipergunakan market model yang dilakukan melalui dua tahap 

(Jogiyanto, 2000:421) yaitu (1) membentuk model ekpektasi dengan 

menggunakan data return realisasi selama periode estimasi dan (2) 

menggunakan model ekspektasi ini untuk menghitung expected return dalam 
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periode estimasi (Lampiran II), expected return dihitung dengan rumus sebagai 

berikut:

RmtRitE ii .)(

)(RitE expected return untuk saham I hari ke t, 

Rmt return indeks LQ-45 pada hari ke t, 

alfa dari periode estimasi,

beta dari periode estimasi.

Sedangkan nilai dapat dihitung sebagai berikut: Rmt

1

1

45
4545

t

tt

IlQ
ILQILQ

Rmt

return pasar yang sebenarnya pada waktu t, Rmt

indeks LQ-45 pada waktu t, tILQ 45

indeks LQ-45 pada waktu t-1. 145tILQ

Untuk menghitung koefisien dan diperoleh dari perhitungan 

persamaan regresi runut waktu antara return saham (Rit) sebagai variabel terikat

dan return pasar (Rmt) sebagai variabel bebas. Dari koefisien dan tersebut

dapat dihitung expected return tiap-tiap saham atau E(Ri). 
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22 XXk

YXXYk

k
XY

X return pasar 

return saham individual Y

periode estimasi (100 hari) k
 (Lampiran VII)

Periode estimasi selama 100 hari tersebut dimulai dari t-100 sampai t-6 

(sebelum event period terjadi). Setelah abnormal return dapat ditentukan maka

rata-rata abnormal return dari berbagai sekuritas pada tiap-tiap hari pengamatan

(Lampiran IV) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

n

i
itt AR

n
AAR

1

1

abnormal return saham i pada hari ke-t, itAR

average abnormal return saham i pada hari ke-t, tAAR

jumlah seluruh saham yang diteliti. n
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Cumulative Abnormal Return (CAR) harian tiap-tiap saham selama

periode event (Lampiran IV) dapat dihitung dengan rumus:

t

ta
itit ARCAR

10

cumulative abnormal return saham i pada hari ke-t, itCAR

itAR abnormal return saham i pada hari ke-a, yaitu awal periode

event t-5 sampai hari ke-t. 

E. Analisis data dan pengujian hipotesis 

a. Uji Normalitas

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini memakai statistik parametrik yaitu

uji t (paired  sample t-test), karena itu data yang akan digunakan harus diuji 

normalitasnya (Santoso, 2002). Uji normalitas dimaksudkan supaya data 

yang digunakan dalam pengujian hipotesis berdistribusi normal. Pengujian 

normalitas menggunakan one sample kolmogorov-smirnov test. Dengan uji 

kolmogorov smirnov dapat diketahui nilai sampel yang teramati berdistribusi

normal (Lampiran VIII). 
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b. Teknik pengujian hipotesis 

1. Pengujian hipotesis pertama 1H

Untuk menguji ada atau tidaknya abnormal return dengan tujuan untuk 

melihat signifikansi abnormal return yang ada di periode peristiwa, 

digunakan uji t. signifikan yang dimaksud adalah bahwa abnormal

return tersebut secara statistik signifikan tidak sama dengan nol (positif 

untuk kabar baik dan negatif untuk kabar buruk). Uji t dilakukan dengan 

cara standarisasi abnormal return (standardized abnormal return),

menggunakan perhitungan berdasarkan deviasi standar return-return 

selama periode estimasi dengan nilai standar yang digunakan adalah 

nilai prediksi returnya (Lampiran VI). 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

Menentukan hipotesis alternatif 

1H  : Peristiwa peledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia 

9 September 2004  menghasilkan abnormal return yang 

signifikan bagi investor. 

Hipotesis yang lebih operasional 

 Ha : AAR nol

Menentukan taraf signifikansi 5 % =0,05

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

Ha : ditolak jika :  t hitung >t tabel atau

  t hitung < -t tabel 
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Menghitung nilai t hitung dari sampel

n

ti it

it
ntt DSP

AR
N

SARt 1

standarized abnormal return untuk portofolio (t hitung) ntSAR

deviasi standar peramalan untuk saham i pada hari t itDSP

DSPit adalah standar deviasi peramalan (standard deviation 

of the forecast) untuk saham i pada hari t pada event period 

(Lampiran V) yang dihitung sebagai berikut: 

T

k
mmk

mmt
iit

RR

RR
T

DSDSP

1

2

2
11

iDS deviasi standar untuk sekuritas i, selama periode estimasi

mtR return pasar untuk periode t selama periode peristiwa (event

period)

mkR return pasar untuk periode k selama periode estimasi 

mR rata-rata return saham selama periode estimasi
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Deviasi standar untuk masing-masing saham selama

periode estimasi (Lampiran V) dihitung dengan menggunakan

rumus:

2

2

1

T

RER
DS

T

k
ikik

i

iDS deviasi standar untuk sekuritas i, selama periode estimasi

ikR return sekuritas i untuk hari ke-k selama periode estimasi

ikRE expected return sekuritas i untuk hari ke-k selama periode 

estimasi (dihitung berdasarkan model estimasi dari perhitungan 

sebelumnya)

T = periode estimasi

Membandingkan t hitung dengan t tabel 

2. Pengujian Hipotesis Kedua 2H

Untuk menguji  yang menyatakan bahwa rata-rata abnormal return 

sebelum dan sesudah peristiwa peledakan bom di depan Kedubes 

Australia 9 September 2004 tidak berbeda, akan digunakan uji beda dua 

mean (paired sample t-test). Hipotesis kedua ini dilakukan dengan dua 

cara yaitu secara kumulatif dan secara persial. 

2H
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a. Pengujian Hipotesis Kedua Secara Kumulatif

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pengujian secara 

kumulatif (Lampiran IX) adalah sebagai berikut: 

  Menentukan Hipotesis alternatif 

Ha : rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah 

peristiwa peledakan bom di depan Kedubes Australia 

9 September 2004 berbeda.

Hipotesis yang lebih operasional yaitu: 

Ha : sesudahsebelum AARAAR

Menentukan taraf signifikansi 5 % =0,05

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

Ha : ditolak jika  : t hitung > t tabel atau t hitung < -t tabel 

atau bila signifikansi < 0,05

Perhitungan nilai t hitung dari sampel

nSD
Dt
/

D mean dari selisih average abnormal return sebelum dan

sesudah peristiwa 

SD deviasi standar dari selisih average abnormal return

n = jumlah perusahaan 

n
D

D

D = selisih average abnormal return sebelum dan sesudah 

peristiwa
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1

2

n
DDSD

Membandingkan t- hitung dengan t- tabel 

b. Pengujian Hipotesis Kedua Secara Parsial 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk pengujian secara parsial

pada t-5 dan t +5 (Lampiran X) adalah sebagai berikut: 

   Ha : 55 tt AARAAR

   Menentukan taraf signifikansi 5 % 0,05

   Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

Ha ditolak jika : Bila signifikansi 05,0

Melakukan uji t menggunakan komputer dengan SPSS 11.0 for

windows

Melihat nilai signifikansi dari hasil pengujian. Bila nilai 

signifikansi maka Ho diterima yang berarti bahwa rata-

rata abnormal return pada t-5 dan t+5 tidak berbeda. Tetapi bila 

nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak yang berarti bahwa 

rata-rata abnormal return antara t-5 dan t+5 berbeda. 

05,0

Langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan pengujian 

secara parsial pada t-4 dan t+4, t-3 dan t+3, t-2 dan t+2, t-1 dan 

t+1 adalah sama seperti pada langkah-langkah pengujian pada t-5 

dan t+5 diatas dengan menggunakan average abnormal return

pada masing-masing waktu pengamatan. 
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