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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Banjir Jakarta 2013 

 Banjir Jakarta merupakan bencana tahunan yang dampaknya sangat besar 

dirasa di berbagai sektor namun ternyata banjir jakarta memiliki siklus tahunan, 

yaitu tiap lima tahunan bisa dipastikan banjir terparah akan dirasakan oleh 

ibukota. Siklus lima tahunan banjir Jakarta ternyata terjadi sejak abad 20. Banjir 

besar tercatat pada 1904 dan 1909. Pada 1918 adalah yang terhebat karena 

durasinya mencapai satu bulan (Inilah.com, 2013). Jika kita coba flashback ke 

belakang, Jakarta pernah mengalami banjir dalam 2 dekade terakhir tercatat pada 

tahun 1996, kemudian banjir besar tahun 2002, tahun 2007, dan sekarang tahun 

2013. (Kontan, 2013) 

Adapun kejadian bencana di tahun-tahun tersebut, mayoritas terjadi pada 

akhir Januari dan awal Februari dan seringkali terjadi pada hari Jumat. Dekade 

1950-1960 yang tercatat mulai rutin banjir, sedangkan dasawarsa 1960-1970 

daerah yang terkena banjir semakin meluas, dan antara tahun 1970-1980 siklus 

banjir semakin pendek. Dari pemberitaaan yang ada bisa disimpulkan bahwa 

banjir jakarta semakin sering terjadi dari tiap tahunnya dan dampaknya pun 

semakin meluas. 

Dengan semakin meluas daerah yang terkena banjir dan semakin sering 

terjadinya frekuensi banjir jakarta maka akan semakin besar juga kerugian yang 
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dialami dari berbagai sektor tiap tahunnya. Greenomics Indonesia memperkirakan 

kerugian banjir yang melanda hampir sebagian besar wilayah DKI Jakarta bisa 

mencapai angka Rp 15 triliun. Kondisi tersebut didasarkan atas asumsi 

kedaruratan Jakarta akibat banjir dalam masa tanggap darurat selama 10 hari (17-

27 Januari 2013), yang tentunya berdampak negatif pada sektor-sektor ekonomi 

dan perekonomian berbasis masyarakat. Elfian Effendi, Direktur Eksekutif 

Greenomics Indonesia, dalam siaran persnya pada Jumat, 18 Januari 2013 

mengatakan lebih dari 70 persen ekonomi Jakarta bertumpu pada sektor tersier, 

yakni perdagangan, pengangkutan, keuangan, dan jasa. Jika selama 10 hari ini 

Jakarta berada dalam posisi darurat akibat banjir dan sektor tersier tersebut berada 

pada posisi darurat juga secara riil, maka secara maksimal kerugian akibat banjir 

Jakarta bisa mencapai Rp 15 triliun. (Tempo, 2013). 

4.1.2. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

a. Asuransi Bina Dana Arta Tbk (ABDA)  

PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. didirikan dan berkedudukan di Jakarta 

sesuai dengan akte Notaris Kartini Mulyadi SH No.78 tertanggal 12 Oktober 

1982. Perusahaan bergerak dalam bidang Asuransi kerugian dengan jenis 

pertanggungan: kebakaran, kendaraan bermotor, rekayasa, tanggung gugat, 

pengangkutan, alat berat, kesehatan, aneka dan lain-lain. 

b. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. (AMAG) 

PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk didirikan pada tanggal 14 November 

1980. Pada awal kegiatannya, kantor pusat MAG berada di Surabaya. Sejalan 

http://www.tempo.co/topik/masalah/12/Banjir-di-DKI-Jakarta
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dengan perkembangan perusahaan, maka pada tahun 1990 kantor pusat 

dipindahkan ke Jakarta. 

Perusahaan ini bergerak dalam bidang asuransi jenis kerugian: kendaraan 

bermotor, kesehatan dan kecelakaan personal, kebakaran, kargo, kapal kargo, 

dan lainnya. 

c. Asuransi Bintang Tbk. (ASBI) 

PT Asuransi Bintang Tbk adalah perusahaan asuransi yang telah berdiri 

sejak 19 Maret 1955. Kemudian Asuransi Bintang menjadi perusahaan publik 

pada tanggal 29 Nopember 1989 ketika sahamnya berhasil memasuki Bursa 

Efek Indonesia. 

Beberapa produk yang ditawarkan oleh asuransi bintang diantaranya 

adalah: perisay rumah seisinya, bintang eCargo, asuransi kebakaran, terorisme 

dan sabotase, pengangkutan, rekayasa, kecelakaan diri, dan asuransi 

perjalanan. 

d. Asuransi Dayin Mitra Tbk. (ASDM) 

PT. Asuransi Dayin Mitra Tbk berdiri sejak 1982 dan pada 1989 go 

public di Bursa Efek Jakarta. Produk yang ditawarkan Asuransi Dayin Mitra 

adalah Dayin Usaha, Dayin Rumah, Dayin Mobil Plus, Asuransi Rekayasa, 

Asuransi Pengangkutan, Dayin Mitra Travelmate, Dayin Medika, Asuransi 

terhadap Uang, Asuransi Kecelakaan Diri, Asuransi Alat Berat, dan Asuransi 

Rangka Kapal. 
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e. Lippo General Insurance Tbk. (LPGI) 

PT Lippo General Insurance Tbk. didirikan pada tanggal 6 September 1963. 

Setelah Penawaran Umum Saham Perseroan kepada masyarakat, pada tanggal 21 

April 1997 PT Lippo General Insurance menjadi perusahaan terbuka dan nama 

perusahaan dilengkapi menjadi PT Lippo General Insurance Tbk. dan pada 

tanggal 22 Juli 1997 saham dari PT Lippo General Insurance Tbk. dicatatkan di 

Bursa Efek Indonesia. Produk yang ditawarkan adalah sebagai berikut: 

1. Travel Protection Plus 

2. Health Plus+ 

3. Motor Vehicle Insurance  

a. Auto Protection 

b. Motor Protection 

4. Property Insurance  

a. Home Protection 

b. Bussiness Care 

c. Bussiness Care SPBU 

d. Cafe Safe 

5. Personal Accident Insurance (PESONA) 

f. Panin Insurance Tbk. (PNIN) 

Panin Insurance adalah sebuah perusahaan asuransi yang berdiri sejak 1973. 

Perusahaan ini mulai go public di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1983. 
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Produk dan jasa yang ditawarkan meliputi property insurance, motor 

vehicle insurance, marine cargo insurance, personal accident insurance, 

engineering insurance, dan money insurance. 

g. Panin Financial Tbk. (PNLF) 

Panin Life adalah perusahaan asuransi jiwa yang berada dibawah naungan 

Panin Group.  Sejak tahun 1971 Panin Group telah melayani masyarakat 

Indonesia di berbagai sektor jasa keuangan antara lain perbankan, asuransi jiwa,  

asuransi umum, sekuritas dan multi finance. 

4.2. Deskripsi Variabel Penelitian 

Deskripsi variabel penelitian menyajikan deskripsi untuk masing-masing 

variabel berdasarkan data yang diolah secara deskriptif. Penyajian ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran tentang karakteristik empiris dari masing-masing 

variabel yang merupakan interpretasi peneliti terhadap hasil analisis variabel 

secara deskriptif. 

4.2.1. Rata-Rata Harga Saham 

Pergerakan harga saham tercermin dari rata-rata kenaikan maupun 

pernurunan dari harga saham suatu perusahaan. Adanya pergerakan harga saham 

mengindikasikan adanya abnormal return saham. Hasil olah data terhadap 

pergerakan harga saham perusahaan asuransi akibat banjir Jakarta ditunjukkan 

oleh tabel berikut: 
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Tabel 4.1 Rekapitulasi Rata-rata Harga Saham Perusahaan Asuransi 

Sebelum, Saat dan Setelah Peristiwa Banjir (Dalam Rp) 

No. 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan 

Rata-Rata 

Harga 

Saham 

Sebelum 

Harga 

Saham Saat 

Event 

Rata-Rata 

Harga 

Saham 

Setelah 

1 ABDA Asuransi Bina Dana Arta 

Tbk. 2066.67 2050.00 2166.67 

2 AMAG Asuransi Multi Artha Guna 

Tbk 251.11 265.00 253.33 

3 ASBI Asuransi Bintang Tbk. 
471.11 465.00 471.67 

4 ASDM Asuransi Dayin Mitra Tbk. 733.33 720.00 737.78 

5 LPGI Lippo General Insurance 

Tbk. 2037.78 2000.00 2044.44 

6 PNIN Panin Insurance Tbk. 
544.44 550.00 554.44 

7 PNLF Panin Financial Tbk. 135.78 141.00 144.67 

Nilai Minimum 135.78 141.00 144.67 

Nilai Maximum 2066.67 2050.00 2166.67 

Jumlah 6240.22 6191.00 6373.00 

Rata-rata 891.46 884.43 910.43 

Standar Deviasi 816.33 801.48 839.78 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2013 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3 perusahaan yang 

mengalami kenaikan harga saham, yaitu AMAG, PNIN, dan PNLF, dan 4 

perusahaan yang mengalami penurunan harga saham saat terjadinya peristiwa 

banjir, yaitu ABDA, ASBI, ASDM, dan LPGI. Sementara itu, setelah terjadinya 

peristiwa banjir, harga saham cenderung mengalami kenaikan, dengan hanya 1 

perusahaan yang mengalami penurunan harga, yaitu AMAG. Kemudian jika 

dibandingkan antara harga saham sebelum dengan setelah peristiwa, seluruh harga 

saham perusahaan asuransi mengalami kenaikan. 

Rata-rata (mean) harga saham perusahaan asuransi saat terjadinya 

peristiwa mengalami penurunan, yaitu dari sebelum peristiwa sebesar 891,46 
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menjadi 884,43 dan mengalami kenaikan setelah terjadinya peristiwa menjadi 

910,43. Sedangkan rata-rata harga saham sebelum peristiwa mengalami kenaikan 

jika dibandingkan dengan setelah peristiwa. 

Nilai Standard Deviasi data, yang menggambarkan sebaran data di sekitar 

data runtun waktu, untuk periode sebelum adalah sebesar 816,33 , saat peristiwa 

sebesar 801,48 dan setelah sebesar 839,78. Nilai standard deviasi yang dihasilkan 

ini tinggi dan mendekati nilai mean periode sebelum, saat dan Setelah peristiwa. 

Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran data pergerakan harga saham dari sampel 

kurang baik karena terdapat data yang sebarannya jauh dari mean. 

2. Rata-Rata Volume Perdagangan Saham  

Aktivitas volume perdagangan saham merupakan rasio antara jumlah 

lembar saham yang diperdagangkan dengan jumlah saham perusahaan yang 

beredar pada periode tertentu. Aktivitas volume perdagangan saham juga dapat 

digunakan sebagai indikator likuiditas suatu saham. Hasil olah data terhadap rata-

rata volume perdagangan saham perusahaan asuransi akibat banjir Jakarta 

ditunjukkan oleh tabel berikut: 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Rata-Rata Volume Perdagangan Saham Perusahaan 

Asuransi Sebelum, Saat dan Setelah Peristiwa Banjir (Dalam % 

Dari Jumlah Saham Yang Beredar) 

No. 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan 

Rata-Rata 

TVA 

Sebelum 

TVA Saat 

Event 

Rata-Rata 

TVA 

Setelah 

1 ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 
0.0021 0.0034 0.0059 

2 AMAG Asuransi Multi Artha Guna 

Tbk 
0.2297 0.0935 0.1714 

3 ASBI Asuransi Bintang Tbk. 
0.0200 0.1134 0.3903 

4 ASDM Asuransi Dayin Mitra Tbk. 
0.0020 0.0104 0.0045 

5 LPGI Lippo General Insurance Tbk. 
0.0194 0.0003 0.0405 

6 PNIN Panin Insurance Tbk. 
0.0423 0.0249 0.0788 

7 PNLF Panin Financial Tbk. 
0.1134 0.3804 0.6225 
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Lanjutan tabel 4.2 

Nilai Minimum 0.0020 0.0003 0.0045 

Nilai Maximum 0.2297 0.3804 0.6225 

Jumlah 0.4289 0.6264 1.3139 

Rata-rata 0.0613 0.0895 0.1877 

Standar Deviasi 0.0836 0.1360 0.2347 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2013 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 4 perusahaan asuransi 

yang mengalami kenaikan volume perdagangan saham, yaitu  ABDA, ASBI, 

ASDM, dan PNLF, serta 3 perusahaan yang mengalami penurunan volume 

perdagangan saham saat terjadinya peristiwa banjir Jakarta, yaitu AMAG, LPGI, 

dan PNIN. Sementara itu, setelah terjadinya peristiwa banjir, rata-rata volume 

perdagangan saham cenderung mengalami kenaikan, dengan hanya 1 perusahaan 

saja yang mengalami penurunan volume perdagangan, yaitu ASDM. Kemudian 

jika dibandingkan antara rata-rata volume perdagangan saham sebelum dengan 

setelah peristiwa, terdapat 6 emiten yang mengalami kenaikan dan hanya 1 emiten 

yang mengalami penurunan, yaitu yaitu AMAG. 

Rata-rata (mean) volume perdagangan saham perusahaan asuransi saat 

terjadinya peristiwa mengalami kenaikan, yaitu dari sebelum peristiwa sebesar 

0.0613% menjadi 0.0895% dan mengalami kenaikan setelah terjadinya peristiwa 

menjadi 0.1877%. Serta rata-rata volume perdagangan saham sebelum peristiwa 

mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan setelah peristiwa. 

Nilai Standard Deviasi data, yang menggambarkan sebaran data di sekitar 

data runtun waktu, untuk periode sebelum adalah sebesar 0.0836, saat peristiwa 

sebesar 0.1360 dan setelah sebesar 0.2347. Nilai standard deviasi yang dihasilkan 
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ini tinggi dan mendekati nilai mean periode sebelum, saat dan setelah peristiwa. 

Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran data volume perdagangan saham dari 

sampel kurang baik karena terdapat data yang sebarannya jauh dari mean. 

3. Rata-Rata Abnormal return Saham 

Abnormal return merupakan selisih antara return sesungguhnya yang 

diperoleh investor (actual return) dengan return yang diharapkan (expected 

return) yang dalam hal ini merupakan return pasar. Abnormal return yang bernilai 

positif menunjukkan bahwa return yang diterima oleh investor lebih tinggi 

daripada return pasar. Sedangkan abnormal return yang bernilai negatif 

menunjukkan bahwa return yang diterima oleh investor lebih rendah daripada 

return pasar. Hasil olah data terhadap rata-rata abnormal return saham 

perusahaan asuransi akibat banjir Jakarta ditunjukkan oleh tabel berikut: 

Tabel 4.3 Rekapitulasi Rata-rata Abnormal Return Saham Perusahaan 

Asuransi Sebelum, Saat dan Setelah Peristiwa Banjir 

No. 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan 

Rata-Rata 

Abnormal 

Return 

Sebelum 

Abnormal 

Return Saat 

Event 

Rata-Rata 

Abnormal 

Return 

Setelah 

1 ABDA Asuransi Bina Dana Arta 

Tbk. -0.866% 0.285% 1.405% 

2 AMAG Asuransi Multi Artha 

Guna Tbk 1.138% -1.567% -0.271% 

3 ASBI Asuransi Bintang Tbk. -0.493% 0.285% 0.217% 

4 ASDM Asuransi Dayin Mitra 

Tbk. -0.018% -1.085% 0.316% 

5 LPGI Lippo General Insurance 

Tbk. 0.081% 0.285% 0.210% 

6 PNIN Panin Insurance Tbk. 0.405% 0.285% 0.873% 

7 PNLF Panin Financial Tbk. -0.191% 4.730% 2.506% 

Nilai Minimum -0.866% -1.567% -0.271% 

Nilai Maximum 1.138% 4.730% 2.506% 
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Lanjutan tabel 4.3 

Jumlah 0.057% 3.219% 5.256% 

Rata-rata 0.008% 0.460% 0.751% 

Standar Deviasi 0.645% 2.035% 0.943% 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2013 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 4 perusahaan asuransi 

yang mengalami kenaikan abnormal return saham, yaitu  ABDA, ASBI, LPGI, 

dan PNLF, serta 3 perusahaan yang mengalami penurunan abnormal return 

saham saat terjadinya peristiwa banjir Jakarta, yaitu AMAG, ASDM, dan PNIN. 

Sementara itu, setelah terjadinya peristiwa banjir, terdapat 4 perusahaan yang 

mengalami kenaikan abnormal return, yaitu ABDA, AMAG, ASDM, dan PNIN, 

serta 3 perusahaan yang mengalami penurunan, yaitu ASBI, LPGI, dan PNLF. 

Kemudian jika dibandingkan antara rata-rata abnormal return saham sebelum 

dengan setelah peristiwa, terdapat 6 emiten yang mengalami kenaikan dan hanya 

1 emiten yang mengalami penurunan, yaitu yaitu AMAG. 

Rata-rata (mean) abnormal return saham perusahaan asuransi saat 

terjadinya peristiwa mengalami kenaikan, yaitu dari sebelum peristiwa sebesar 

0.008% menjadi 0.460% dan mengalami kenaikan setelah terjadinya peristiwa 

menjadi 0.751%. Serta rata-rata abnormal return saham sebelum peristiwa 

mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan setelah peristiwa. 
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4.3. Pengujian Hipotesis 

4.3.1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data 

berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode 

parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi yaitu data berasal dari 

distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal dan jenis data adalah 

nominal atau ordinal maka metode yang digunakan adalah statistik non 

parametrik. Dalam pembahasan ini akan digunakan uji Shapiro Wilk dengan 

menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika 

signifikansi lebih besar dari 5% atau >0,05 dan dinyatakan tidak berdistribusi 

normal jika lebih kecil dari 5% atau <0,05. 

Tabel 4.4 Uji Normalitas Shapiro Wilk Pada Variabel Penelitian 

 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. 

Rata2_Harga_Sebelum .794 7 .036 

Harga_Saat_Event .796 7 .037 

Rata2_Harga_Setelah .800 7 .041 

Rata2_ATVA_Sebelum .763 7 .017 

ATVA_Saat_Event .716 7 .006 

Rata2_ATVA_Setelah .818 7 .062 

Rata2_AR_Sebelum .974 7 .928 

AR_Saat_Event .758 7 .015 

Rata2_AR_Setelah .895 7 .302 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2013 
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Dari tabel hasil SPSS uji normalitas Shapiro Wilk pada rata-rata harga 

saham diketahui bahwa nilai Asymp.Sig  untuk rata-rata harga saham sebelum, 

saat, maupun Setelah event yaitu 0.036, 0.037, dan 0.041 yang menunjukkan nilai 

lebih kecil dari tingkat signifikasi 0,05 (5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data tidak berdistribusi normal. Maka uji beda yang digunakan untuk mengetahui 

tingkat signifikansi perbedaannya menggunakan teknik analisis data non 

parametrik yaitu wilcoxon signed rank test. 

Pada uji normalitas Shapiro Wilk untuk rata-rata volume perdagangan 

saham, diketahui nilai Asymp.Sig  untuk rata-rata volume perdagangan saham 

sebelum event adalah 0,017 dan saat event yaitu 0,006, sedangkan setelah event 

0.062. Sehingga dapat disimpulkan data rata-rata volume perdagangan saham 

sebelum dan saat event tidak berdistribusi normal (<0,05), sedangkan untuk data 

setelah berdistribusi normal (>0,05). Uji beda yang digunakan untuk mengetahui 

tingkat signifikansi perbedaannya menggunakan teknik analisis data non 

parametrik yaitu wilcoxon signed rank test. 

Sedangkan untuk hasil uji Shapiro Wilk pada data rata-rata abnormal 

return saham perusahaan sampel menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig sebelum 

dan setelah peristiwa banjir adalah 0,928 dan 0,302 atau data berdistribusi normal 

(>0,05), sedangkan pada saat event nilai Asymp.Sig-nya sebesar 0,015 atau data 

tidak berdistribusi normal. Untuk mengetahui tingkat signifikansi perbedaannya 

menggunakan teknik analisis data parametrik yaitu paired sample t-test.  
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4.3.2. Uji Beda  

a. Paired Sample T-Test 

1) Uji Hipotesis 7 

Untuk mengetahui tingkat signifikansi perbedaan rata-rata abnormal 

return sebelum, saat, dan setelah peristiwa banjir dilakukan uji beda dengan 

paired sample t-test. Paired sample t-test merupakan uji beda dua sampel 

berpasangan. Sampel berpasangan merupakan subjek yang sama namun 

mengalami perlakuan yang berbeda. 

Hasil uji beda paired sample t-test pada hipotesis 7, yaitu mengenai 

perbedaan abnormal return saham sebelum dengan saat terjadinya peristiwa 

banjir ditunjukkan oleh tabel spss berikut: 

Tabel 4.5 Uji Paired Samples Test Rata-Rata Abnormal Return Saham 

Sebelum Dengan Saat Peristiwa Banjir Jakarta 

  

t df Sig. (2-tailed) 

  

 Variabel 

 
Rata2_AR_Sebelum - 

AR_Saat_Event 
-.508 6 .630 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2013 

Dari uji beda paired sample t-test pada abnormal return saham sebelum 

dengan saat peristiwa didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,630 atau > 0,05 

sehingga H07 diterima dan Ha7 ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata 

abnormal return saham signifikan pada periode sebelum-saat peristiwa banjir 

Jakarta 2013.  
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2) Uji Hipotesis 8 

Hasil uji beda paired sample t-test pada hipotesis 8, yaitu mengenai 

perbedaan abnormal return saham saat dengan setelah peristiwa banjir 

ditunjukkan oleh tabel spss berikut: 

Tabel 4.6 Uji Paired Samples Test Abnormal Return Saham Saat Dengan 

Setelah Peristiwa Banjir Jakarta 

  

t df Sig. (2-tailed) 

  

 Variabel 

 
AR_Saat – 

Rata2_AR_Setelah 
-.609 6 .565 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2013 

Dari uji beda paired sample t-test pada abnormal return saham saat 

dengan setelah peristiwa didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,565 atau > 0,05 

sehingga H08 diterima dan Ha8 ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata 

abnormal return saham signifikan pada periode saat-setelah peristiwa banjir 

Jakarta 2013.  

3) Uji Hipotesis 9 

Hasil uji beda paired sample t-test pada hipotesis 9, yaitu mengenai 

perbedaan abnormal return saham sebelum dengan setelah peristiwa banjir 

ditunjukkan oleh tabel spss berikut: 
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Tabel 4.7 Uji Paired Samples Test Rata-Rata Abnormal Return Saham 

Sebelum Dengan Setelah Peristiwa Banjir Jakarta 

  

t df Sig. (2-tailed) 

  

 Variabel 

 
Rata2_AR_Sebelum – 

Rata2_AR_Setelah 
-1.426 6 .204 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2013 

Dari uji beda paired sample t-test pada abnormal return saham sebelum 

dengan setelah peristiwa didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,204 atau > 0,05 

sehingga H09 diterima dan Ha9 ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata 

abnormal return saham signifikan pada periode sebelum-setelah peristiwa banjir 

Jakarta 2013.  

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

1) Rata-Rata Harga Saham  

a) Uji Hipotesis 1 

Hasil dari data olahan SPSS uji wilcoxon signed ranks test pada rata-rata 

harga saham sebelum dan saat peristiwa banjir Jakarta dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.8 Output Ranks Uji Wilcoxon Rata-Rata Harga Saham Sebelum dan 

Saat Peristiwa Banjir Jakarta 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Harga_Saat_Event - 

Rata2_Harga_Sebelum 

Negative Ranks 4
a
 5.00 20.00 

Positive Ranks 3
b
 2.67 8.00 

Ties 0
c
   

Total 7   

Sumber: Data Olahan Penulis, 2013 
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Pada tabel output Ranks menunjukan selisih rata-rata harga saham saat dan 

sebelum peristiwa bencana banjir jakarta. Negative ranks menunjukkan selisih 

data antara rata-rata harga saham saat dan sebelum adalah negatif, di mana rata-

rata harga saat < rata-rata harga sebelum sebanyak 4 kejadian. Dapat diartikan 

bahwa terdapat 4 emiten dengan harga saham saat peristiwa lebih rendah, 

daripada sebelum peristiwa bencana banjir terjadi. Positive ranks menunjukkan 

selisih data antara rata-rata harga saham saat dan sebelum adalah positif, di mana 

rata-rata harga saat > rata-rata harga sebelum sebanyak 3 kejadian. Maka dapat 

diartikan terdapat 3 emiten dengan harga saham saat lebih tinggi daripada 

sebelum peristiwa bencana banjir terjadi. Ties menunjukkan selisih data antara 

rata-rata harga saham saat dan sebelum adalah nol, di mana rata-rata harga saat = 

rata-rata harga sebelum, sebanyak nol kejadian, sehingga tidak terdapat emiten 

yang memiliki nilai yang sama antara harga saham sebelum dan saat peristiwa 

bencana banjir terjadi.  

Tabel 4.9 Output Test Statistics
b 

Uji Wilcoxon Rata-Rata Harga Saham 

Sebelum dan Saat Peristiwa Banjir Jakarta 

 Harga_Saat_Event - Rata2_Harga_Sebelum 

Z -1.014
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .310 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2013 

Pada tabel output test statistics menunjukkan hasil uji beda wilcoxon 

terhadap rata-rata harga saham sebelum dengan saat peristiwa banjir Jakarta. 

Dengan uji tersebut diperoleh nilai significancy 0,310 atau > 0,05 , dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa H01 diterima dan Ha1 ditolak, artinya tidak 
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terdapat perbedaan rata-rata harga saham signifikan pada periode sebelum-saat 

peristiwa banjir Jakarta 2013. 

b) Uji Hipotesis 2 

Hasil dari data olahan SPSS uji wilcoxon signed ranks test pada rata-rata 

harga saham saat dan setelah peristiwa banjir Jakarta dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.10 Output Ranks Uji Wilcoxon Harga Saham Saat dan Setelah 

Peristiwa Banjir Jakarta 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Rata2_Harga_Setelah - 

Harga_Saat_Event 

Negative Ranks 1
a
 4.00 4.00 

Positive Ranks 6
b
 4.00 24.00 

Ties 0
c
   

Total 7   

Sumber: Data Olahan Penulis, 2013 

Pada tabel output Ranks menunjukan selisih rata-rata harga saham setelah 

dan saat peristiwa bencana banjir jakarta. Negative ranks menunjukkan selisih 

data antara rata-rata harga saham setelah dan saat adalah negatif, di mana rata-rata 

harga setelah < rata-rata harga saat sebanyak 1 kejadian. Dapat diartikan bahwa 

terdapat 1 emiten dengan harga saham setelah lebih rendah, daripada saat 

peristiwa bencana banjir terjadi. Positive ranks menunjukkan selisih data antara 

rata-rata harga saham setelah dan saat adalah positif, di mana rata-rata harga 

setelah > rata-rata harga saat sebanyak 6 kejadian. Maka dapat diartikan terdapat 6 

emiten dengan harga saham setelah lebih tinggi daripada saat peristiwa bencana 

banjir terjadi. Ties menunjukkan selisih data antara rata-rata harga saham setelah 

dan saat adalah nol, di mana rata-rata harga setelah = rata-rata harga saat, 
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sebanyak nol kejadian, sehingga tidak terdapat emiten yang memiliki nilai yang 

sama antara harga saham saat dan setelah peristiwa bencana banjir terjadi.  

Tabel 4.11 Output Test Statistics
b 

Uji Wilcoxon Rata-Rata Harga Saham Saat 

dan Setelah Peristiwa Banjir Jakarta 

 Rata2_Harga_Setelah - Harga_Saat_Event 

Z -1.690
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) . 091 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2013 

Pada tabel output test statistics menunjukkan hasil uji beda wilcoxon 

terhadap rata-rata harga saham saat dengan setelah peristiwa banjir Jakarta. 

Dengan uji tersebut diperoleh nilai significancy 0,091 atau > 0,05 , dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa H02 diterima dan Ha2 ditolak, artinya tidak 

terdapat perbedaan rata-rata harga saham signifikan pada periode saat-setelah 

peristiwa banjir Jakarta 2013. 

c) Uji Hipotesis 3 

Hasil dari data olahan SPSS uji wilcoxon signed ranks test pada rata-rata 

harga saham sebelum dan setelah peristiwa banjir Jakarta dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.12 Output Ranks Uji Wilcoxon Rata-Rata Harga Saham Sebelum dan 

Setelah Peristiwa Banjir Jakarta 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Rata2_Harga_Setelah - 

Rata2_Harga_Sebelum 

Negative Ranks 0
a
 .00 .00 

Positive Ranks 7
b
 4.00 28.00 

Ties 0
c
   

Total 7   

Sumber: Data Olahan Penulis, 2013 
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Pada tabel output Ranks menunjukan selisih rata-rata harga saham setelah 

dan sebelum peristiwa bencana banjir jakarta. Negative ranks menunjukkan selisih 

data antara rata-rata harga saham setelah dan sebelum adalah negatif, di mana 

rata-rata harga setelah < rata-rata harga sebelum sebanyak 0 kejadian. Dapat 

diartikan bahwa tidak terdapat emiten dengan harga saham setelah lebih rendah, 

daripada sebelum peristiwa bencana banjir terjadi. Positive ranks menunjukkan 

selisih data antara rata-rata harga saham setelah dan sebelum adalah positif, di 

mana rata-rata harga Setelah > rata-rata harga sebelum sebanyak 7 kejadian. Maka 

dapat diartikan seluruh emiten memiliki harga saham setelah lebih tinggi daripada 

sebelum peristiwa bencana banjir terjadi. Ties menunjukkan selisih data antara 

rata-rata harga saham setelah dan sebelum adalah nol, di mana rata-rata harga 

setelah = rata-rata harga sebelum, sebanyak nol kejadian, sehingga tidak terdapat 

emiten yang memiliki nilai yang sama antara harga saham sebelum dan setelah 

peristiwa bencana banjir terjadi.  

Tabel 4.13 Output Test Statistics
b 

Uji Wilcoxon Rata-Rata Harga Saham 

Sebelum dan Setelah Peristiwa Banjir Jakarta 

 Rata2_Harga_Setelah - Rata2_Harga_Sebelum 

Z -2.366
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .018 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2013 

Pada tabel output test statistics menunjukkan hasil uji beda wilcoxon 

terhadap rata-rata harga saham sebelum dengan setelah peristiwa banjir Jakarta. 

Dengan uji tersebut diperoleh nilai significancy 0,018 atau < 0,05 , dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa H03 ditolak dan Ha3 diterima, artinya terdapat 
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perbedaan rata-rata harga saham signifikan pada periode sebelum-setelah 

peristiwa banjir Jakarta 2013. 

2) Rata-rata Volume Perdagangan Saham 

a) Uji Hipotesis 4 

Data rata-rata volume perdagangan saham perusahaan sampel tidak 

berdistribusi secara normal, dengan demikian teknik analisis data yang digunakan 

adalah non parametrik yaitu wilcoxon signed ranks test. Hasil dari data olahan 

SPSS uji wilcoxon signed ranks test pada rata-rata volume perdagangan saham 

sebelum dan setelah peristiwa banjir Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.14 Output Ranks Uji Wilcoxon Rata-Rata Volume Perdagangan 

Saham Sebelum dan Saat Peristiwa Banjir Jakarta 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

ATVA_Saat_Event – 

Rata2_ATVA_Sebelum 

Negative Ranks 3
a
 4.33 13.00 

Positive Ranks 4
b
 3.75 15.00 

Ties 0
c
   

Total 7   

Sumber: Data Olahan Penulis, 2013 

Pada tabel output Ranks menunjukan selisih rata-rata volume perdagangan 

saham saat dan sebelum peristiwa bencana banjir jakarta. Negative ranks 

menunjukkan selisih data antara rata-rata volume perdagangan saham saat dan 

sebelum adalah negatif, di mana rata-rata volume perdagangan saat < rata-rata 

volume perdagangan sebelum sebanyak 3 kejadian. Dapat diartikan bahwa 

terdapat 3 emiten dengan volume perdagangan saham saat lebih rendah, daripada 

sebelum peristiwa bencana banjir terjadi. Positive ranks menunjukkan selisih data 
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antara rata-rata volume perdagangan saham saat dan sebelum adalah positif, di 

mana rata-rata volume perdagangan saat > rata-rata volume perdagangan sebelum 

sebanyak 4 kejadian. Maka dapat diartikan terdapat 4 emiten dengan volume 

perdagangan saham saat lebih tinggi daripada sebelum peristiwa bencana banjir 

terjadi. Ties menunjukkan selisih data antara rata-rata volume perdagangan saham 

saat dan sebelum adalah nol, di mana rata-rata volume perdagangan saat = rata-

rata volume perdagangan sebelum, sebanyak nol kejadian, sehingga tidak terdapat 

emiten yang memiliki nilai yang sama antara volume perdagangan saham sebelum 

dan saat peristiwa bencana banjir terjadi.  

Tabel 4.15 Output Test Statistics
b 

Uji Wilcoxon Rata-Rata Volume 

Perdagangan Saham Sebelum dan Saat Peristiwa Banjir Jakarta 

 ATVA_Saat_Event – Rata2_ATVA_Sebelum 

Z -.169
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .866 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2013 

Pada tabel output test statistics menunjukkan hasil uji wilcoxon. Dengan uji 

tersebut diperoleh nilai significancy 0,866 atau > 0,05 , dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa H04 diterima dan Ha4 ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan 

rata-rata volume perdagangan saham signifikan pada periode sebelum-saat 

peristiwa banjir Jakarta 2013.  

b) Uji Hipotesis 5 

Hasil dari data olahan SPSS uji wilcoxon signed ranks test pada rata-rata 

volume perdagangan saham saat dan setelah peristiwa banjir Jakarta dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.16 Output Ranks Uji Wilcoxon Volume Perdagangan Saham Saat 

dan Setelah Peristiwa Banjir Jakarta 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Rata2_ATVA_Setelah 

- ATVA_Saat_Event 

Negative Ranks 1
a
 2.00 2.00 

Positive Ranks 6
b
 4.33 26.00 

Ties 0
c
   

Total 7   

Sumber: Data Olahan Penulis, 2013 

Pada tabel output ranks menunjukan selisih rata-rata volume perdagangan 

saham setelah dan saat peristiwa bencana banjir jakarta. Negative ranks 

menunjukkan selisih data antara rata-rata volume perdagangan saham setelah dan 

saat adalah negatif, di mana rata-rata volume perdagangan setelah < rata-rata 

volume perdagangan saat sebanyak 1 kejadian. Dapat diartikan bahwa terdapat 1 

emiten dengan volume perdagangan saham setelah lebih rendah, daripada saat 

peristiwa bencana banjir terjadi. Positive ranks menunjukkan selisih data antara 

rata-rata volume perdagangan saham setelah dan saat adalah positif, di mana rata-

rata volume perdagangan setelah > rata-rata volume perdagangan saat sebanyak 6 

kejadian. Maka dapat diartikan terdapat 6 emiten dengan volume perdagangan 

saham setelah lebih tinggi daripada saat peristiwa bencana banjir terjadi. Ties 

menunjukkan selisih data antara rata-rata volume perdagangan saham setelah dan 

saat adalah nol, di mana rata-rata volume perdagangan setelah = rata-rata volume 

perdagangan saat, sebanyak nol kejadian, sehingga tidak terdapat emiten yang 

memiliki nilai yang sama antara volume perdagangan saham saat dan setelah 

peristiwa bencana banjir terjadi.  

 



67 
 

Tabel 4.17 Output Test Statistics
b 

Uji Wilcoxon volume Perdagangan Saham 

Sebelum dan Setelah Peristiwa Banjir Jakarta 

 Rata2_ATVA_Setelah - ATVA_Saat_Event 

Z -2.028
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .043 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2013 

Pada tabel output test statistics menunjukkan hasil uji wilcoxon. Dengan uji 

tersebut diperoleh nilai significancy 0,043 atau < 0,05 , dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa H05 ditolak dan Ha5 diterima, artinya terdapat perbedaan rata-

rata volume perdagangan saham signifikan pada periode saat-setelah peristiwa 

banjir Jakarta 2013.  

c) Uji Hipotesis 6 

Hasil dari data olahan SPSS uji wilcoxon signed ranks test pada rata-rata 

volume perdagangan saham sebelum dan setelah peristiwa banjir Jakarta dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.18 Output Ranks Uji Wilcoxon Rata-Rata Volume Perdagangan 

Saham Sebelum dan Setelah Peristiwa Banjir Jakarta 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Rata2_ATVA_Setelah 

– 

Rata2_ATVA_Sebelum 

Negative Ranks 1
a
 5.00 5.00 

Positive Ranks 6
b
 3.83 23.00 

Ties 0
c
   

Total 7   

Sumber: Data Olahan Penulis, 2013 

Pada tabel output ranks menunjukan selisih rata-rata volume perdagangan 

saham setelah dan sebelum peristiwa bencana banjir jakarta. Negative ranks 

menunjukkan selisih data antara rata-rata volume perdagangan saham setelah dan 

sebelum adalah negatif, di mana rata-rata volume perdagangan setelah < rata-rata 

volume perdagangan sebelum sebanyak 1 kejadian. Dapat diartikan bahwa 
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terdapat 1 emiten dengan volume perdagangan saham setelah lebih rendah, 

daripada sebelum peristiwa bencana banjir terjadi. Positive ranks menunjukkan 

selisih data antara rata-rata volume perdagangan saham setelah dan sebelum 

adalah positif, di mana rata-rata volume perdagangan setelah > rata-rata volume 

perdagangan sebelum sebanyak 6 kejadian. Maka dapat diartikan terdapat 6 

emiten dengan volume perdagangan saham setelah lebih tinggi daripada sebelum 

peristiwa bencana banjir terjadi. Ties menunjukkan selisih data antara rata-rata 

volume perdagangan saham setelah dan sebelum adalah nol, di mana rata-rata 

volume perdagangan setelah = rata-rata volume perdagangan sebelum, sebanyak 

nol kejadian, sehingga tidak terdapat emiten yang memiliki nilai yang sama antara 

volume perdagangan saham sebelum dan setelah peristiwa bencana banjir terjadi.  

Tabel 4.19 Output Test Statistics
b 

Uji Wilcoxon Rata-Rata Volume 

Perdagangan Saham Sebelum dan Setelah Peristiwa Banjir 

Jakarta 

 ATVA_Setelah - ATVA_Sebelum 

Z -1.521
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .128 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2013 

Pada tabel output test statistics menunjukkan hasil uji wilcoxon. Dengan 

uji tersebut diperoleh nilai significancy 0,128 atau > 0,05 , dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa H06 diterima dan Ha6 ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan 

rata-rata volume perdagangan saham signifikan pada periode sebelum-setelah 

peristiwa banjir Jakarta 2013. 
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4.4. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.4.1. Analisis Perbedaan Rata-rata Harga Saham Sebelum, Saat, Dan 

Setelah Peristiwa Banjir Jakarta 2013 Pada Perusahaan Asuransi 

Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan pengujian Hipotesis 1 mengenai adanya perbedaan rata-rata 

harga saham signifikan pada periode sebelum-saat peristiwa banjir Jakarta 2013 

dengan uji beda wilcoxon signed rank test, diketahui bahwa tidak terdapat 

perbedaan rata-rata harga saham signifikan pada periode sebelum-saat peristiwa 

banjir Jakarta 2013. Dari data penelitian diketahui bahwa rata-rata (mean) harga 

saham perusahaan asuransi saat terjadinya peristiwa mengalami penurunan, yaitu 

dari sebelum peristiwa sebesar 891,46 menjadi 884,43. Terdapat 3 perusahaan 

yang mengalami kenaikan harga saham, yaitu AMAG, PNIN, dan PNLF, dan 4 

perusahaan yang mengalami penurunan harga saham saat terjadinya peristiwa 

banjir, yaitu ABDA, ASBI, ASDM, dan LPGI. 

Penurunan rata-rata harga saham saat terjadinya peristiwa ini dapat 

diartikan bahwa banjir Jakarta direspon negatif atau banjir Jakarta ini 

mengandung sinyal negatif (bad news) oleh investor. Namun karena hasil 

perbedaannya tidak signifikan, maka dapat diartikan tidak semua investor saham 

perusahaan asuransi merespon peristiwa banjir Jakarta ini. 

Sementara itu, berdasarkan pengujian Hipotesis 2 mengenai adanya 

perbedaan rata-rata harga saham signifikan pada periode saat-setelah peristiwa 

banjir Jakarta 2013 dengan uji beda wilcoxon signed rank test, diketahui bahwa 

tidak terdapat perbedaan rata-rata harga saham signifikan pada periode saat-
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setelah peristiwa banjir Jakarta 2013. Dari data penelitian diketahui rata-rata 

(mean) harga saham perusahaan asuransi mengalami kenaikan, yaitu dari saat 

peristiwa sebesar 884,43 mengalami kenaikan menjadi 910,43. Setelah terjadinya 

peristiwa banjir, harga saham cenderung mengalami kenaikan dengan hanya 1 

perusahaan saja yang mengalami penurunan harga, yaitu AMAG. 

Meskipun tidak terdapat perbedaan yang signifikan, namun rata-rata harga 

saham setelah peristiwa mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan harga 

saham saat peristiwa yang mengalami penurunan. Hal ini dapat diartikan bahwa 

setelah peristiwa, pergerakan harga saham mulai kembali normal.  

Sedangkan berdasarkan pengujian Hipotesis 3 mengenai adanya perbedaan 

rata-rata harga saham signifikan pada periode sebelum-saat peristiwa banjir 

Jakarta 2013 dengan uji beda wilcoxon signed rank test, diketahui bahwa terdapat 

perbedaan rata-rata harga saham signifikan pada periode sebelum-setelah 

peristiwa banjir Jakarta 2013. Dari data penelitian diketahui bahwa rata-rata 

(mean) harga saham perusahaan asuransi setelah terjadinya peristiwa mengalami 

kenaikan, yaitu dari sebelum peristiwa sebesar 891,46 menjadi 910,43. Dari data 

penelitian juga diketahui bahwa seluruh harga saham emiten setelah peristiwa 

mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan sebelum peristiwa. 

Perbedaan yang signifikan pada rata-rata harga saham sebelum dan setelah 

peristiwa di mana seluruh harga saham emiten mengalami kenaikan menunjukkan 

bahwa, setelah terjadinya peristiwa investor merespon keadaan pasar secara 

positif, atau menangkap sinyal-sinyal positif. Hal ini diduga karena investor 

melihat emiten atau perusahaan asuransi menunjukkan kinerja yang baik dalam 
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menghadapi peristiwa banjir, misalnya dalam memenuhi kewajiban atas klaim 

dari kliennya, sehingga menyebabkan kenaikan pada harga saham perusahaan 

yang bersangkutan. Dugaan lain adalah bahwa peristiwa banjir ini tidak memiliki 

kandungan informasi yang relevan untuk mengambil keputusan investasi, 

sehingga kenaikan yang terjadi pada pergerakan harga saham bukan merupakan 

akibat dari banjir Jakarta melainkan akibat dari faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi pasar modal. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Wardani (2004) yang 

menunjukkan adanya perubahan harga yang signifikan pada periode sebelum dan 

Setelah peristiwa pemilu 5 April 2004. 

4.4.2. Analisis Perbedaan Rata-rata Volume Perdagangan Saham Sebelum, 

Saat, Dan Setelah Peristiwa Banjir Jakarta 2013 Pada Perusahaan 

Asuransi Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan uji Hipotesis 4 mengenai adanya perbedaan rata-rata volume 

perdagangan saham sebelum dan saat peristiwa dengan uji beda wilcoxon signed 

rank test, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan 

saham signifikan pada periode sebelum-saat peristiwa banjir Jakarta 2013. Dari 

data penelitian diketahui rata-rata (mean) volume perdagangan saham perusahaan 

asuransi saat terjadinya peristiwa mengalami kenaikan, yaitu dari sebelum 

peristiwa sebesar 0.0613% menjadi 0.0895%. Terdapat 4 perusahaan asuransi 

yang mengalami kenaikan volume perdagangan saham saat terjadinya peristiwa 

banjir, yaitu  ABDA, ASBI, ASDM, dan PNLF, serta 3 perusahaan yang 
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mengalami penurunan volume perdagangan saham saat terjadinya peristiwa banjir 

Jakarta, yaitu AMAG, LPGI, dan PNIN.  

Perubahan pada aktivitas volume perdagangan ini tidak besar atau dapat 

dikatakan investor hanya melakukan transaksi dalam jumlah kecil sehingga 

perubahannya tidak signifikan. Selain itu perubahan yang terjadi pada volume 

perdagangan tidak sejalan, yaitu ada 3 saham perusahaan asuransi yang 

mengalami penurunan dan 4 saham perusahaan asuransi yang mengalami 

kenaikan rata-rata volume perdagangan. Penurunan yang terjadi ini diduga 

disebabkan karena adanya penurunan rata-rata harga saham saat terjadinya 

peristiwa, sehingga beberapa investor lebih memilih untuk menunggu dan melihat 

perkembangan pasar daripada melakukan transaksi dalam jumlah besar. 

Keputusan yang berbeda yang dilakukan investor ini mengindikasikan adanya 

asymetric information yaitu kondisi di mana suatu pihak memiliki informasi yang 

lebih banyak daripada pihak lain, atau informasi yang diterima diartikan berbeda 

oleh investor sehingga menyebabkan keputusan yang berbeda.  

Kemudian berdasarkan uji Hipotesis 5 mengenai perbedaan rata-rata 

volume perdagangan saham saat dan setelah peristiwa dengan uji beda wilcoxon 

signed rank test, diketahui bahwa terdapat perbedaan rata-rata volume 

perdagangan saham signifikan pada periode saat-setelah peristiwa banjir Jakarta 

2013. Dari data penelitian diketahui rata-rata (mean) volume perdagangan saham 

perusahaan asuransi setelah terjadinya peristiwa mengalami kenaikan dari  

0.0895% menjadi 0.1877%. Volume perdagangan saham cenderung mengalami 
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kenaikan, dengan hanya 1 perusahaan asuransi saja yang mengalami penurunan 

volume perdagangan, yaitu ASDM. 

Perbedaan yang signifikan dalam rata-rata volume perdagangan periode 

saat-setelah peristiwa ini terjadi karena investor yang memilih untuk menunggu 

dan melihat pada pembahasan hipotesis 4, sudah melakukan keputusan investasi 

yang sejalan dengan investor lain. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan rata-

rata volume perdagangan yang mengalami kenaikan setelah peristiwa, di mana 

hanya ada satu emiten yang mengalami penurunan. Artinya dapat disimpulkan 

bahwa informasi yang ada telah diterima secara merata oleh pasar sehingga sudah 

tidak ada lagi pihak yang memiliki informasi lebih banyak, sehingga keputusan 

yang diambil oleh investor cenderung sama. 

Sedangkan berdasarkan uji Hipotesis 6 mengenai perbedaan rata-rata 

volume perdagangan saham sebelum dan setelah peristiwa dengan uji beda 

wilcoxon signed rank test, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata 

volume perdagangan saham signifikan pada periode sebelum-setelah peristiwa 

banjir Jakarta 2013. Dari data penelitian diketahui rata-rata (mean) volume 

perdagangan saham perusahaan asuransi setelah terjadinya peristiwa mengalami 

kenaikan daripada sebelum peristiwa, yaitu dari 0.0613% menjadi 0.1877%. 

Terdapat 6 emiten yang mengalami kenaikan dan hanya 1 emiten yang mengalami 

penurunan, yaitu AMAG. 

Karena rata-rata volume perdagangan saham sebelum dengan sesudah 

peristiwa tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar investor tidak melakukan pembelian atau penjualan saham 
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secara besar-besaran pada periode sebelum dan setelah peristiwa banjir Jakarta. 

Hal ini diduga disebabkan karena sangat sedikit investor yang menganggap 

peristiwa banjir Jakarta sebagai peristiwa yang mengandung informasi yang 

relevan dalam pengambilan keputusan investasi. Tidak adanya perbedaan yang 

signifikan rata-rata TVA sebelum dan setelah peristiwa banjir Jakarta juga diduga 

disebabkan karena terdapat banyak investor di pasar modal termasuk dalam 

investor yang cenderung menghindari resiko (risk averse). Para investor lebih 

memilih untuk menahan saham yang dimiliki atau hanya melakukan transaksi 

dalam jumlah kecil daripada melakukan transaksi jual beli saham dalam jumlah 

yang besar.  

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Sinaga (2001) 

mengenai dampak peristiwa peledakan bom di gedung BEJ, penelitian Wardani 

(2004) mengenai dampak peristiwa pemilu 5 April 2004, dan penelitian Amelia 

(2010) mengenai dampak peledakan bom di Hotel Marriot dan Ritz Carlton di 

mana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan 

pada rata-rata aktivitas volume perdagangan sebelum dengan setelah peristiwa. 

4.4.3. Analisis Perbedaan Rata-rata Abnormal Return Saham Sebelum, Saat, 

Dan Setelah Peristiwa Banjir Jakarta 2013 Pada Perusahaan Asuransi 

Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan uji Hipotesis 7 mengenai adanya perbedaan rata-rata 

abnormal return saham sebelum dan saat peristiwa dengan uji beda wilcoxon 

signed rank test, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal 

return saham signifikan pada periode sebelum-saat peristiwa banjir Jakarta 2013. 
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Dari data penelitian diketahui rata-rata (mean) abnormal return saham perusahaan 

asuransi saat terjadinya peristiwa mengalami kenaikan, yaitu dari sebelum 

peristiwa sebesar 0.008% menjadi 0.460%. Terdapat 4 perusahaan asuransi yang 

mengalami kenaikan abnormal return saham saat terjadinya peristiwa banjir, yaitu  

ABDA, ASBI, LPGI, dan PNLF, serta 3 perusahaan yang mengalami penurunan 

abnormal return saham saat terjadinya peristiwa banjir Jakarta, yaitu AMAG, 

ASDM, dan PNIN.  

Kemudian berdasarkan uji Hipotesis 8 mengenai perbedaan rata-rata 

abnormal return saham saat dan setelah peristiwa dengan uji beda wilcoxon 

signed rank test, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal 

return saham signifikan pada periode saat-setelah peristiwa banjir Jakarta 2013. 

Dari data penelitian diketahui rata-rata (mean) abnormal return saham perusahaan 

asuransi setelah terjadinya peristiwa mengalami kenaikan dari  0.460% menjadi 

0.751%. Terdapat 4 perusahaan yang mengalami kenaikan abnormal return, yaitu 

ABDA, AMAG, ASDM, dan PNIN, serta 3 perusahaan yang mengalami 

penurunan, yaitu ASBI, LPGI, dan PNLF.  

Sedangkan berdasarkan uji Hipotesis 9 mengenai perbedaan rata-rata 

abnormal return saham sebelum dan setelah peristiwa dengan uji beda wilcoxon 

signed rank test, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal 

return saham signifikan pada periode sebelum-setelah peristiwa banjir Jakarta 

2013. Dari data penelitian diketahui rata-rata (mean) abnormal return saham 

perusahaan asuransi setelah terjadinya peristiwa mengalami kenaikan daripada 

sebelum peristiwa, yaitu dari 0.008% menjadi 0.751%. Terdapat 6 emiten yang 
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mengalami kenaikan dan hanya 1 emiten yang mengalami penurunan, yaitu 

AMAG. 

Berdasarkan perhitungan abnormal return saham pada Bab III, yaitu 

menggunakan metode estimasi market adjustment model untuk menentukan 

expected return yang dianggap sama dengan return pasar, kenaikan pada rata-rata 

abnormal return saham, baik pada periode sebelum-saat, saat-setelah, dan 

sebelum-saat, menunjukkan  bahwa return pasar mengalami penurunan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa sebagian besar saham di pasar modal di sektor yang 

berbeda cenderung mengalami penurunan akibat peristiwa banjir Jakarta. 

Menurut Jogiyanto (2010), suatu peristiwa yang mengandung informasi 

akan direaksi oleh pasar modal. Reaksi pasar modal terhadap suatu peristiwa 

dapat ditunjukkan dengan adanya abnormal return. Dari data penelitian diketahui 

bahwa peristiwa banjir jakarta menghasilkan abnormal return, namun setelah 

dilakukan uji beda ternyata tidak terdapat perbedaan abnormal return yang 

signifikan baik pada periode sebelum-saat, saat-setelah, maupun abnormal return 

saham sebelum dengan setelah peristiwa banjir Jakarta. Hal ini diduga disebabkan 

karena sangat sedikit investor yang menganggap peristiwa banjir Jakarta sebagai 

peristiwa yang mengandung informasi yang relevan dalam pengambilan 

keputusan investasi. Selain itu para investor juga telah belajar dari pengalaman 

dalam menghadapi peristiwa banjir yang sering terjadi di Jakarta. Abnormal 

return yang terjadi diduga disebabkan oleh faktor lain di luar banjir Jakarta. Maka 

dapat disimpulkan bahwa peristiwa banjir Jakarta 2013 tidak memiliki kandungan 

informasi bagi investor saham perusahaan asuransi yang listing di Bursa Efek.  
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Hasil penelitian ini mendukung penelitian Amelia (2010) yang 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan abnormal return yang signifikan 

sebelum dan setelah peristiwa peledakan bom di Hotel Marriot dan Hotel Ritz 

Carlton. 

Hasil penelitian juga mendukung penelitian Wardani (2004) di mana tidak 

ada perbedaan abnormal return yang berbeda secara signifikan pada periode 

sebelum dan setelah peristiwa politik pemilu 5 April 2004. 

Namun hasil penelitian berbeda dengan penelitian Sinaga (2001) di mana 

hasil penelitian tersebut menunjukkan rata-rata abnormal return sebelum 

peristiwa berbeda signifikan dengan rata-rata abnormal return setelah peristiwa. 


