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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Perusahaan Yang Dijadikan Sample 

1. PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) 

PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) didirikan dengan nama PT Suryaraya 

Cakrawala tanggal 3 Oktober 1988. kemudian berubah menjadi PT Astra 

Agro Niaga tanggal 4 Agustus 1989. Perusahaan mulai beroperasi komersial 

pada tahun 1995. Pada tanggal 30 Juni 1997, AALI melakukan penggabungan 

usaha dengan PT Suryaraya Bahtera. Penggabungan usaha ini dicatat dengan 

metode penyatuan kepemilikan (pooling of interest). Setelah penggabungan 

usaha ini, nama Perusahaan diubah menjadi PT Astra Agro Lestari. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan AALI 

adalah perkebunan, perdagangan umum, perindustrian, pengangkutan, 

konsultan dan jasa. Namun kegiatan utama Perusahaan bergerak dalam 

bidang usaha kelapa sawit. 

2. PT Adaro Energy Tbk  (ADRO) 

PT Adaro Energy Tbk didirikan dengan nama PT Padang Karunia tanggal 28 

Juli 2004 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2005. Kantor 

pusat ADRO berlokasi di Gedung Menara Karya, Lantai 23, Jl. H.R. Rasuna 

Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta Selatan. Berdasarkan Anggaran Dasar 

Perusahaan, ruang lingkup kegiatan ADRO bergerak dalam bidang usaha 

perdagangan, jasa, industri, pengangkutan batubara, perbengkelan, 

pertambangan, dan konstruksi. Entitas anak bergerak dalam bidang usaha 
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pertambangan batubara, perdagangan batubara, jasa kontraktor penambangan, 

infrastruktur, logistik batubara, dan pembangkitan listrik. 

3. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) 

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. didirikan dengan nama "Perusahaan 

Negara (PN) Aneka Tambang" tanggal 05 Juli 1968 dan mulai beroperasi 

secara komersial pada tanggal 5 Juli 1968. Berdasarkan Anggaran Dasar 

Perusahaan, ruang lingkup kegiatan ANTM adalah di bidang pertambangan 

berbagai jenis bahan galian, serta menjalankan usaha di bidang industri, 

perdagangan, pengangkutan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan galian 

tersebut. 

4. PT Astra International Tbk (ASII) 

PT Astra International Tbk (ASII) didirikan pada tanggal 20 Februari 1957 

dengan nama PT Astra International Incorporated. Pemegang saham terbesar 

ASII adalah Jardine Cycle & Carriage Ltd, perusahaan yang didirikan di 

Singapura. Jardine Cycle & Carriage Ltd merupakan entitas anak dari Jardine 

Matheson Holdings Ltd, perusahaan yang didirikan di Bermuda. ASII 

bergerak di bidang perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, 

pengangkutan, pertanian, pembangunan dan jasa konsultasi. Ruang lingkup 

kegiatan utama entitas anak meliputi perakitan dan penyaluran mobil, sepeda 

motor berikut suku cadangnya, penjualan dan penyewaan alat berat, 

pertambangan dan jasa terkait, pengembangan perkebunan, jasa keuangan, 

infrastruktur dan teknologi informasi. 
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5. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) 

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) didirikan di Indonesia tanggal 10 

Agustus 1955 dengan nama “N.V. Perseroan Dagang Dan Industrie Semarang 

Knitting Factory” dan mulai beroperasi di bidang perbankan sejak tanggal 12 

Oktober 1956. Saat ini BBCA memiliki 1 kantor pusat di Jakarta, 918 kantor 

cabang di seluruh Indonesia dan 2 kantor perwakilan luar negeri. BBCA 

meupakan Bank yang beroperasi sebagai bank umum. BBCA bergerak di 

bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya. 

6. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) didirikan 05 Juli 1946 di 

Indonesia sebagai Bank Sentral. Pada tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi 

“Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik 

Negara. Pada saat ini BNI memiliki 168 kantor cabang, 912 cabang pembantu 

domestik serta 429 outlet lainnya. Selain itu, jaringan BNI juga meliputi 4 

kantor cabang luar negeri yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo dan London 

serta 1 kantor perwakilan di New York. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BBNI 

adalah melakukan usaha di bidang perbankan (termasuk melakukan kegiatan 

berdasarkan prinsip syariah). 

7. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) 

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) didirikan 16 Desember 1895. Pada 

saat ini BBRI memiliki 18 kantor wilayah, 16 kantor inspeksi, 442 kantor 

cabang domestik, 1 kantor cabang khusus, 3 kantor perwakilan di luar negeri, 

545 kantor cabang pembantu, 914 kantor kas, 5.000 BRI unit, dan 1.778 teras. 

http://www.britama.com/index.php/tag/bbca/
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Ruang lingkup kegiatan BBRI adalah turut melaksanakan dan menunjang 

kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan 

nasional pada umumnya, khususnya dengan melakukan usaha di bidang 

perbankan, termasuk melakukan kegiatan operasi sesuai dengan prinsip 

syariah. 

8. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) 

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) didirikan 16 Juli 1956. Pada saat 

ini, BDMN memiliki 79 kantor cabang domestik, 1.562 kantor cabang 

pembantu domestik dan danamon simpan pinjam, 160 kantor cabang dan 

kantor cabang pembantu syariah. Ruang lingkup kegiatan BDMN adalah 

menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dan melakukan kegiatan 

perbankan lainnya berdasarkan prinsip Syariah. BDMN mulai melakukan 

kegiatan berdasarkan prinsip Syariah tersebut sejak tahun 2002 dan pada 

tahun 2004 mulai melakukan kegiatan usaha mikro dengan nama Danamon 

Simpan Pinjam. 

9. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) 

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (/BJBR) 

didirikan di Indonesia pada tanggal 08 April 1999 dan memulai kegiatan 

usaha komersialnya pada tahun 1961. Saat ini memiliki 56 Kantor Cabang, 

215 Kantor Cabang Pembantu, 81 Kantor Kas, 96 Payment Point. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Bank 

adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan. 
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10. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) didirikan 02 Oktober 1998 dan 

mulai beroperasi pada tanggal 1 Agustus 1999. Saat ini BMRI mempunyai 12 

kantor wilayah domestik, 68 kantor area, dan 949 kantor cabang pembantu, 

502 kantor mandiri mitra usaha, 291 kantor kas dan 5 cabang luar neger yang 

berlokasi di Cayman Islands, Singapura, Hong Kong, Timor Leste dan 

Shanghai (Republik Rakyat Cina). 

BMRI didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya (Persero) 

(“BBD”), PT Bank Dagang Negara (Persero) (“BDN”), PT Bank Ekspor 

Impor Indonesia (Persero) (“Bank Exim”) dan PT Bank Pembangunan 

Indonesia (Persero) (“Bapindo”). Ruang lingkup kegiatan BMRI adalah 

melakukan usaha di bidang perbankan. 

11. PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) 

PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) didirikan dengan nama 

PT Borneo Lumbung Energi tanggal 15 Mei 2006 dan mulai beroperasi 

secara komersial pada tanggal 15 September 2009. Lokasi penambangan 

Perusahaan berada di Kecamatan Muara Laung dan Barito Tuhup Raya, 

Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Berdasarkan Anggaran Dasar 

Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah berusaha dalam 

bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan, pengangkutan, jasa 

konsultasi bisnis, jasa konsultasi di bidang pertambangan, jasa konsultasi di 

bidang teknik engineering, dan jasa lainnya yang mendukung kegiatan 

pertambangan dan perdagangan barang tambang. Anak-anak perusahaan yang 
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dimiliki bergerak dalam bidang pertambangan batubara dan aktivitas lainnya 

yang terkait. 

12. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) 

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) didirikan 26 Juni 1973 dan mulai 

beroperasi secara komersial pada 17 Desember 1979. Berdasarkan Anggaran 

Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BUMI meliputi kegiatan eksplorasi 

dan eksploitasi kandungan batubara (termasuk pertambangan dan penjualan 

batubara) dan eksplorasi minyak. 

13. PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) 

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) didirikan 07 Januari 1972 

dalam rangka Penanaman Modal Asing (“PMA”) dan beroperasi secara 

komersial mulai tahun 1972. Kantor pusat CPIN terletak Jakarta dengan 

kantor cabang di Sidoarjo, Medan, Tangerang, Balaraja, Serang, Lampung, 

Denpasar, Surabaya, Semarang, Makasar, Salahtiga dan Cirebon. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan CPIN 

terutama meliputi produksi dan perdagangan pakan ternak, peralatan 

peternakan dan pengolahan daging ayam serta penyertaan saham pada 

perusahaan lain. 

14. PT Bakrieland Development Tbk (ELTY)  

PT Bakrieland Development Tbk (dahulu PT Elang Realty Tbk) (ELTY) 

didirikan tanggal 12 Juni 1990 dan memulai kegiatan usaha komersialnya 

pada tahun 1969. Kantor pusat ELTY berlokasi di Jakarta Selatan. Saat ini, 

ELTY dan anak usaha memiliki properti yang terletak di Jakarta, Bogor, 

Malang, Sukabumi, Bekasi, Lampung, Batam, Balikpapan, Tangerang dan 
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Bali. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan ELTY 

adalah bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan dan jasa, termasuk 

usaha jasa manajemen dan penyertaan pada Entitas yang berhubungan dengan 

usaha real estat dan properti, serta dalam bidang infrastruktur. 

15. PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) 

PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) didirikan tanggal 16 Oktober 2001 dan 

memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 2003. Kantor pusat ENRG 

berlokasi di Jakarta. Saat ini, anak usaha ENRG melakukan kegiatan 

eksplorasi minyak dan gas bumi yang berlokasi di Kepulauan Kangean, Jawa 

Timur serta Propinsi Riau, Jambi, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Laut 

Timor Nusa Tenggaran Timur dan Jawa Barat. Berdasarkan Anggaran Dasar 

Perusahaan, ruang lingkup kegiatan ENRG adalah menjalankan usaha dalam 

bidang perdagangan, jasa dan pertambangan, serta jasa manajemen dibidang 

pertambangan minyak dan gas bumi. Saat ini, ENRG bergerak dalam bidang 

eksplorasi dan perdagangan minyak dan gas. 

16. PT XL Axiata Tbk (EXCL) 

PT XL Axiata Tbk (dahulu PT Excelcomindo Pratama Tbk) (EXCL) 

didirikan tanggal 06 Oktober 1989 dengan nama PT Grahametropolitan 

Lestari dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1996. Kantor 

pusat EXCL terletak di Jakarta . Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, 

ruang lingkup kegiatan EXCL melakukan kegiatan dalam usaha 

penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi 

dan/atau multimedia. 
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17. PT Gudang Garam Tbk (GGRM) 

PT Gudang Garam Tbk (dahulu PT Perusahaan Rokok Tjap) (GGRM) 

didirikan tanggal 26 Juni 1958 dan memulai kegiatan usaha komersialnya 

pada tahun 1958. Kantor pusat GGRM Kediri, Jawa Timur, serta memiliki 

pabrik yang berlokasi di Kediri, Gempol, Solo-Kartasura, Karanganyar dan 

Sumenep. GGRM juga memiliki Kantor-kantor Perwakilan yaitu Kantor 

Perwakilan Jakarta dan Kantor Perwakilan Surabaya . Berdasarkan Anggaran 

Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan GGRM bergerak di bidang industri 

rokok dan yang terkait dengan industri rokok. 

18. PT Harum Energy Tbk (HRUM) 

PT Harum Energy Tbk (HRUM) didirikan dengan nama PT Asia Antrasit 

tanggal 12 Oktober 1995 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 

2007. HRUM berdomisili di Jakarta.. Berdasarkan Anggaran Dasar 

Perusahaan, ruang lingkup kegiatan HRUM bergerak di bidang 

pertambangan, perdagangan dan jasa. Kegiatan usaha utama HRUM pada saat 

ini adalah beroperasi dan berinvestasi dalam bidang pertambangan batubara, 

perdagangan dan jasa melalui entitas anak. 

19. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) 

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) didirikan 02 September 2009 

dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1 Oktober 2009. ICBP 

merupakan hasil pengalihan kegiatan usaha Divisi Mi Instan dan Divisi 

Penyedap PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), pemegang saham 

pengendali. Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jakarta, Indonesia, 

sedangkan pabrik Perusahaan dan Entitas Anak berlokasi di pulau Jawa, 
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Sumatera, Kalimatan, Sulawesi dan Malaysia. Berdasarkan Anggaran Dasar 

Perusahaan, ruang lingkup kegiatan ICBP terdiri dari, antara lain, produksi mi 

dan bumbu penyedap, produk makanan kuliner, biskuit, makanan ringan, 

nutrisi dan makanan khusus, kemasan, perdagangan, transportasi, 

pergudangan dan pendinginan, jasa manajemen serta penelitian dan 

pengembangan. 

20. PT Vale Indonesia Tbk (INCO) 

PT Vale Indonesia Tbk (dahulu PT International Nickel Indonesia Tbk) 

(INCO) didirikan tanggal 25 Juli 1968 dan memulai kegiatan usaha 

komersialnya pada tahun 1978. Ruang lingkup kegiatan INCO adalah dalam 

eksplorasi dan penambangan, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan 

pemasaran nikel beserta produk mineral terkait lainnya. 

21. PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) didirikan tanggal 14 Agustus 1990 

dengan nama PT Panganjaya Intikusuma dan memulai kegiatan usaha 

komersialnya pada tahun 1990. Ruang lingkup kegiatan INDF antara lain 

yaitu mendirikan dan menjalankan industri makanan olahan, bumbu 

penyedap, minuman ringan, kemasan, minyak goreng, penggilingan biji 

gandum dan tekstil pembuatan karung terigu. 

22. PT Indika Energy Tbk (INDY) 

PT Indika Energy Tbk (INDY) didirikan tanggal 19 Oktober 2000 dan 

memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 2004. Kantor pusat INDY 

berlokasi di Jakarta. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup 
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kegiatan INDY terutama meliputi bidang perdagangan, pembangunan, 

pertambangan, pengangkutan dan jasa. 

23. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) 

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) didirikan tanggal 16 Januari 

1985 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1985. Kantor 

pusat INTP berlokasi di Jakarta sedangkan pabrik berlokasi di Citeureup – 

Jawa Barat, Palimanan – Jawa Barat, dan Tarjun – Kalimantan Selatan. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan INTP 

antara lain pabrikasi semen dan bahan-bahan bangunan, pertambangan, 

konstruksi dan perdagangan. Saat ini, Kelompok Usaha INTP bergerak dalam 

beberapa bidang usaha yang meliputi pabrikasi dan penjualan semen (sebagai 

usaha inti) dan beton siap pakai, serta tambang agregat dan trass. 

24. PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) 

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) didirikan tanggal 02 September 

1987 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1988. Kantor 

pusat ITMG berlokasi di Jakarta Selatan. Berdasarkan Anggaran Dasar 

Perusahaan, ruang lingkup kegiatan ITMG adalah bidang pertambangan 

dengan melakukan investasi pada anak usaha dan jasa pemasaran untuk 

pihak-pihak berelasi. Anak usaha yang dimilikinya bergerak dalam industri 

pertambangan batubara. Induk pengendali utama ITMG adalah Banpu Public 

Company Limited, sebuah perusahaan yang didirikan di Kerajaan Thailand. 

25. PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) 

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) didirikan tanggal 01 Maret 1978 dan 

memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1978. Kantor pusat JSMR 
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beralamat di Jakarta. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup 

kegiatan JSMR adalah turut serta melaksanakan dan menunjang 

kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan 

nasional pada umumnya, khususnya pembangunan dibidang pengusahaan 

jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip 

perusahaan terbatas. Saat ini, JSMR mengoperasikan 16 ruas jalan tol yang 

dikelola oleh 9 Kantor Cabang. 

26. PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) 

PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) didirikan tanggal 10 September 1966 dan 

memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1966. Kantor pusat KLBF 

berdomisili di Jakarta sedangkan fasilitas pabriknya berlokasi di Bekasi, Jawa 

Barat. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan 

KLBF meliputi, antara lain usaha dalam bidang farmasi, perdagangan dan 

perwakilan. Saat ini, KLBF terutama bergerak dalam bidang pengembangan, 

pembuatan dan perdagangan sediaan farmasi termasuk obat dan produk 

konsumsi kesehatan. 

27. PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) 

PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) didirikan tanggal 15 Oktober 1990 dengan 

nama PT Tunggal Reksakencana. Kantor pusat LPKR terletak di Tangerang, 

Banten. Saat ini LPKR tergabung dalam kelompok usaha Lippo Group. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan LPKR 

adalah dalam bidang real estat, pengembangan perkotaan (urban 

development), embebasan/pembelian, pengolahan, pematangan, pengurugan 

dan penggalian tanah; membangun sarana dan prasarana/infrastruktur; 
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merencanakan, membangun, menyewakan, menjual, dan mengusahakan 

gedung-gedung, perumahan, perkantoran, perindustrian, perhotelan, rumah 

sakit, pusat perbelanjaan, pusat sarana olah raga dan sarana penunjang, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan golf, klub-klub, restoran, tempat-

tempat hiburan lain, laboratorium medik, apotik beserta fasilitasnya baik 

secara langsung maupun melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan 

(divestasi) modal; menyediakan pengelolaan kawasan siap bangun, 

membangun jaringan prasarana lingkungan dan pengelolaannya, membangun 

dan mengelola fasilitas umum, serta jasa akomodasi. Pada saat ini, kegiatan 

utama LPKR adalah dalam bidang Urban Development, Large Scale 

Integrated Development, Retail Malls, Healthcare, Hospitality and 

Infrastructure, dan Property and Portfolio Management. 

28. PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia 

PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) didirikan 

tanggal 18 Desember 1962 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 

1962. Kantor pusat LSIP terletak di Jakarta Selatan, sedangkan kantor cabang 

operasional berlokasi di Medan, Palembang, Makassar, Surabaya dan 

Samarinda. Perusahaan induk adalah PT Salim Ivomas Pratama Tbk / 

SIMP dan Perusahaan induk utama adalah First Pacific Company Limited, 

Hong Kong. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup 

kegiatan LSIP bergerak di bidang usaha perkebunan yang berlokasi di 

Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara 

dan Sulawesi Selatan. Produk utamanya adalah minyak kelapa sawit dan 

karet, serta kakao, teh dan benih dalam kuantitas yang lebih kecil. Di samping 
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mengelola perkebunannya sendiri, LSIP juga mengembangkan perkebunan di 

atas tanah yang dimiliki petani kecil setempat (perkebunan plasma) sesuai 

dengan pola perkebunan “inti-plasma” yang dipilih pada saat Perusahaan 

melakukan ekspansi perkebunan. 

29. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) 

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) didirikan tahun 1859 

dengan nama “Firma L. J. N. Eindhoven & Co. Gravenhage”. Kemudian, 

pada tahun 1950, pada saat diambil alih oleh Pemerintah Belanda, PGAS 

diberi nama “NV. Netherland Indische Gaz Maatschapij (NV. NIGM)”. Pada 

tahun 1958, saat diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia, nama 

PGAS diganti menjadi “Badan Pengambil Alih Perusahaan-Perusahaan 

Listrik dan Gas (BP3LG)” yang kemudian beralih status menjadi BPU-PLN 

pada tahun 1961. Pada tanggal 13 Mei 1965, berdasarkan Peraturan 

Pemerintah, PGAS ditetapkan sebagai perusahaan negara dan dikenal 

sebagai “Perusahaan Negara Gas (PN. Gas)”. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah tahun 1984, PN. Gas diubah menjadi perusahaan umum 

(“Perum”) dengan nama “Perusahaan Umum Gas Negara”. Perubahan 

terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah no.37 tahun 1994, PGAS diubah 

dari Perum menjadi perusahaan perseroan terbatas yang dimiliki oleh negara 

(Persero) dan namanya berubah menjadi “PT Perusahaan Gas Negara 

(Persero)”.   

Kegiatan PGAS adalah melaksanakan perencanaan, pembangunan, 

pengelolaan dan usaha hilir bidang gas bumi yang meliputi kegiatan 

pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga, perencanaan, 

http://www.britama.com/index.php/tag/pgas/
http://www.britama.com/index.php/tag/pgas/
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pembangunan, pengembangan produksi, penyediaan, penyaluran dan 

distribusi gas buatan; atau usaha lain yang menunjang usaha. Saat ini, usaha 

utama PGAS adalah distribusi dan transmisi gas bumi ke pelanggan industri, 

komersial dan rumah tangga. 

30. PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) 

PT Bukit Asam (Persero) Tbk didirikan tanggal 02 Maret 1981. Pada tahun 

1993, PTBA ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan 

Satuan Kerja Pengusahaan Briket. Ruang lingkup kegiatan PTBA adalah 

bergerak dalam bidang industri tambang batubara, meliputi kegiatan 

penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, 

pengangkutan dan perdagangan, pemeliharaan fasilitas dermaga khusus 

batubara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain, pengoperasian 

pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri ataupun pihak lain 

dan memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada 

hubungannya dengan industri pertambangan batubara beserta hasil olahannya. 

31. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR)  

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (dahulu bernama PT Semen Gresik 

(Persero) Tbk) (SMGR) didirikan 25 Maret 1953 dengan nama “NV Pabrik 

Semen Gresik” dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 07 

Agustus 1957. Kantor pusat SMGR berlokasi di Gresik, Jawa Timur, 

sedangkan lokasi pabrik semen SMGR dan anak usaha berada di Gresik dan 

Tuban di Jawa Timur, Indarung di Sumatera Barat serta Pangkep di Sulawesi 

Selatan. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan 

SMGR meliputi berbagai kegiatan industri, namun kegiatan utamanya adalah 

http://www.britama.com/index.php/tag/ptba/
http://www.britama.com/index.php/tag/smgr/
http://www.britama.com/index.php/tag/smgr/


52 
 

dalam sektor industri semen. Hasil produksi SMGR dan anak usaha 

dipasarkan di dalam dan di luar negeri. 

32. PT Timah (Persero) Tbk (TINS) 

PT Timah (Persero) Tbk (TINS) didirikan pada tanggal 02 Agustus 1976. 

Ruang lingkup kegiatan TINS meliputi bidang pertambangan, perindustrian, 

perdagangan, pengangkutan, dan jasa. Kegiatan utama TINS adalah sebagai 

perusahaan induk yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan 

melakukan jasa pemasaran kepada kelompok usaha. 

33. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) 

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk / TELKOM (TLKM) pada mulanya 

merupakan bagian dari “Post en Telegraafdienst”, yang didirikan pada tahun 

1884. Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 

1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara 

(“Persero”). Ruang lingkup kegiatan TLKM adalah menyelenggarakan 

jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi sumber daya 

perusahaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

34. PT United Tractors Tbk (UNTR) 

PT United Tractors Tbk (UNTR) didirikan di Indonesia pada tanggal 13 

Oktober 1972 dengan nama PT Inter Astra Motor Works dan memulai 

kegiatan operasinya pada tahun 1973. UNTR berkedudukan di Jakarta dan 

mempunyai 18 cabang, 17 kantor lokasi dan 12 kantor perwakilan yang 

tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan melalui pemegang saham utama, 

PT Astra International Tbk (Astra), adalah bagian dari Jardine Matheson 
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Holdings Ltd. Kegiatan usaha UNTR dan entitas anak (bersama-sama disebut 

“Grup”) meliputi penjualan dan penyewaan alat berat beserta pelayanan purna 

jual, pertambangan dan kontraktor pertambangan. Termasuk didalam 

kontraktor pertambangan adalah jasa kontraktor pertambangan terpadu. 

35. PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) 

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 

dengan nama Lever’s Zeepfabrieken N.V. dan mulai beroperasi secara 

komersial tahun 1933. Kantor Perusahaan berlokasi di Jakarta. Pabrik 

Perusahaan berlokasi di Jalan Jababeka 9 Blok D, Jalan Jababeka Raya Blok 

O, Jalan Jababeka V Blok V No. 14-16, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, 

Bekasi, Jawa Barat, dan Jalan Rungkut Industri IV No. 5-11, Kawasan 

Industri Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan Anggaran Dasar 

Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan meliputi bidang 

produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi yang meliputi 

sabun, deterjen, margarin, makanan berinti susu, es krim, produk–produk 

kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh dan minuman sari buah. 

 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Deskripsi Return Harian Saham 

Saham yang dianalisis sejumlah 35 saham di LQ 45 BEI pada periode 

penilitian Januari-December 2012. Selama periode penelitian tersebut diperoleh 

jumlah observasi sebanyak 9029 kejadian. Deskripsi return saham harian untuk 

semua saham yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat di table I. 
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Tabel 4.1 

Hasil Analisis Deskriptif Data Sampel 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

senin 52 -,04992 ,01428 -,0061408 ,01226735 

selasa 52 -,02752 ,02246 -,0000225 ,01099025 

rabu 52 -,02081 ,20081 ,0031572 ,03037169 

kamis 52 -,03269 ,01260 -,0048437 ,01029034 

jumat 51 -,01844 ,03062 -,0022372 ,00985191 

 

Dari tabel 1 terlihat bahwa rata-rata return terendah terjadi pada hari Senin, 

dimana rata-rata return menunjukan nilai negatif sebesar -0,04992. Setelah itu 

kenaikan return yang cukup tajam terjadi pada hari selasa sebesar -0,0000225 

disusul peningkatan terbesar pada hari rabu yaitu sebesar 0,031572. Terjadi 

penurunan kembali pada hari kami sebesar -0,0048437. Di hari jum’at walaupun 

tidak terlalu besar namun return kembali naik sebesar -0,0022372. 

Nilai standard deviasi terbesar terjadi pada hari Senin 0,01226735. Hal ini 

dapat diartikan bahwa hari Senin memiliki risiko tertinggi dibandingkan hari 

perdagangan lainnya. Standar deviasi terendah terjadi pada hari Jum’at yaitu 

sebesar 0,00985191, yang menandakan bahwa risiko hari Jum’at paling kecil jika 

dibandingkan dengan hari yang lainnya. 

Nilai maksimum dan minimum menginformasikan bahwa return  terendah 

selama periode pengamatan terjadi hari Senin, yaitu -0,04992, sedangkan return 

tertinggi terjadi pada hari rabu sebesar 0,20081. Hal yang menarik dari data 

tersebut bahwa rata-rata return pada hari Senin adalah negatif terbesar jika 

dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Sedangkan hari Rabu rata-rata Return 

Sumber : data diolah pada Lampiran 2 
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yang didapat adalah positif terbesar yang memiliki selisih yang cukup jauh 

dengan hari lainnya. 

Fluktuasi return selama 5 hari bursa tersebut akan disajikan dalam gambar 

1. Berdasarkan gambar tersebut terlihat jelas bahwa return  terendah terjadi pada 

hari Senin. 

 

 

 

 

4.2.2 Pengujian Normalitas Data 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan one sample kolgomorov-

smirnov test. dari hasil pengujian tersebut didapat hasil berikut : 

 

Tabel 4.2 

Hasil Pengujian Normalitas Data Sampel 

 return 

N 9029 

Normal Parameters
a,b

 
Mean -,0020191 

Std. Deviation ,09745094 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,327 

Positive ,307 

Negative -,327 

Kolmogorov-Smirnov Z 31,111 

Asymp. Sig. (2-tailed)   ,000 

 

-0.008

-0.006

-0.004

-0.002

0

0.002

0.004

senin selasa rabu kamis jumat
rata-rata
return

Gambar 4.1 

Pergerakan Rata-rata Return Harian Saham 

Sumber : Data Diolah Pada Lampiran 3 

Sumber : data yang diolah 2013 
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Dari hasil pengujian diatas, didapat kan bahwa data dalam sampel tersebut 

tidak normal, karena nilai asymptonic sig < 0,05 sehingga pengujian selanjutnya 

dilakukan dengan metode statistika non parametik. 

4.2.3 Hasil Pengujian Efek Hari Perdagangan (The Day Of The Week Effect) 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah bahwa terjadi the day of 

week effect pada bursa efek Indonesia yang menyebabkan perbedaan return harian 

rata-rata yang didapat dalam seminggu. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan 

menggunakan Kruskal-Wallis test. Hasilnya diringkas dalam table 3 : 

 

 

Tabel 3 menunjukan bahwa nilai sign. Sebesar 0,000 < 0,05, berarti  

ditolak. Hal ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan return saham yang 

signifikan selama 5 hari perdagangan. sehingga hipotesis pertama dalam 

penelitian ini dapat diterima. Artinya hari perdagangan berpengaruh terhadap 

return saham di indeks LQ-45 BEI periode 2012. 

4.2.4 Hasil Pengujian Efek Minggu keempat (Week Four Effect) 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah bahwa terjadi week four effect 

pada bursa efek Indonesia yang menyebabkan return negatif pada hari Senin 

terkonsentrasi pada hari Senin minggu keempat dan kelima setiap bulannya. 

  Hari N Mean Rank     Return 

Return Senin 1785 4155,15   Chi-square 91,557 

Selasa 1819 4921,72   Df 4 

Rabu 1820 4596,29   Asymp. Sig. ,000 

Kamis 1820 4326,06       

Jumat 1785 4570,14       

Total 9029         

Tabel 4.3 

Hasil Pengujian The Day Of The Week Effect 

Sumber : Data diolah pada lampiran 4 
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Pengujian hipotesis kedua menggunakan pengujian Wilcoxon test sisi kiri. 

Hasilnya diringkas dalam tabel 4 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa sign 0,000 < 0.05 yang berarti  

ditolak.  Dari rata-rata yang diperoleh juga dapat dilihat return pada hari senin 

akhir bulan negative signifikan yaitu sebesar -0,0106276. Dengan begitu 

Hipotesis kedua penelitian ini dapat diterima, yang artinya week four effect 

berpengaruh pada return saham indeks LQ 45 BEI pada periode 2012. 

 

4.2.2 Hasil Pengujian Efek Rogalsky (Rogalsky Effect) 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah bahwa Terjadi rogalsky effect 

pada bursa effect Indonesia yang menyebabkan hilangnya return negatif di hari 

Senin pada bulan April. 

Pengujian hipotesis kedua menggunakan pengujian Wilcoxon test sisi kiri. 

Hasilnya diringkas dalam tabel 5 berikut : 

 

 

 

 
minggu akhir 

minggu 

awal 

Mean -0.0106276 -0.0045444 

Std. Deviation 0.04694713 0.04324623 

Z -5.060
a
 

 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 
0.000 

 

Tabel 4 

Hasil Pengujian Week Four Effect 

Sumber : Data diolah pada lampiran 5 
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Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat nilai rata-rata return pada bulan april 

adalah sebesar -0,00173 sedangkan pada non-april sebesar -0.00671. Dari hasil 

tersebut didapatkan bahwa return rata-rata saham hari Senin pada bulan april 

maupun non-april adalah negatif. Nilai sig./2 > 0,05 (0,242 > 0,05) hal ini berarti 

 tidak dapat ditolak atau dengan kata lain hipotesis kedua tidak dapat diterima. 

Artinya return dibulan April maupun Non-april adalah negatif signifikan sehingga 

rogalsky effect tidak terjadi di indeks LQ 45 BEI pada periode 2012. 

  

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.2 Pembahasan Efek Hari Perdagangan (The Day Of The Week Effect) 

Fenomena the day of the week merupakan fenomena dimana terjadi 

perbedaan rata-rata return yang signifikan pada hari perdagangan dalam 

seminggu. Efek hari perdagangan atau the day of the week effect merupakan salah 

satu bentuk penyimpangan konsep pasar efisien, yang merumuskan bila 

seharusnya return harian rata-rata yang diperoleh suatu saham adalah sama dan 

tidak berbeda signifikan secara pada hari perdangan yang berbeda. Fenomena ini 

merupakan bagian dari pengujian prediktabilitias return menggunakan pola 

 

april non april 

Mean -0.00173 -0.00671 

Z -.700
a
 

 Asymp. Sig. (2-tailed) 0.484 

 

Tabel 5 

Hasil Pengujian Rogalsky Effect 

Sumber : Data diolah pada lampiran 6 
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musiman yang memperlihatkan adanya return saham yang lebih tinggi atau lebih 

rendah pada periode tertentu (Alteza 2006:36). 

Berdasarkan hasil pengujian didapati bahwa terjadi perbedaan rata-rata 

return yang cukup signifikan terhadap 5 hari perdagangan dalam seminggu, 

dimana hari Senin merupakan hari dengan rata-rata return  terendah dan hari Rabu 

merupakan hari dengan rata-rata return  terbesar. Hal ini sejalan dengan hasil 

yang didapat oleh Maria Rita dalam penelitiannya pada tahun 2010, yang 

menyatakan bahwa hari perdagangan memiliki pengaruh terhadap return saham 

harian, yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan yang signifikan antara rata-

rata return selama 5 hari perdagangan di bursa. 

Perbedaan rata-rata return dalam seminggu bisa disebabkan oleh aksi 

profit taking yang dilakukan oleh investor.  Rata-rata return terendah pada hari 

senin dengan nilai negatif terbesar kemungkinan disebabkan karena pada hari 

senin (awal hari bursa) banyak investor yang cenderung untuk mengkaji berbagai 

informasi yang relevan dan sedang berusaha menentukan strategi dalam 

bertransaksi berkaitan dengan informasi yang masuk ke pasar, baik informasi 

domestic maupun dari luar negeri. Sehingga kebanyakn investor menunda 

melakukan transaksi pembelian saham. Jika dilihat dari sisi psikologis, investor 

kurang menyukai hari Senin yang merupakan awal hari awal kerja, sehingga 

mempengaruhi mood mereka dalam melakukan transaksi jual beli saham. 

Diindikasikan investor institusional lebih sedikit melakukan aktivitas perdagangan 

pada hari Senin, sementara investor individual lebih banyak melakukan aktivitas 

perdagangan namun order penjualan lebih mendominasi aktivitas perdagangan 

mereka. Akibatnya kegiatan di bursa juga akan terpengaruh oleh kondisi ini, harga 
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saham akan jatuh berkenaan dengan peningkatan supply yang tidak diimbangi 

dengan demand. 

Peningkatan rata-rata return saham pada hari Selasa dan Rabu 

kemungkinan disebabkan karena pada hari tersebut investor sudah mulai 

menerapkan strategi investasinya. Startegi investasiyang digunakan adalam 

membeli saham-saham yang telah direview dan dianalisis sebelumnya sehingga 

memungkinkan investor untuk memperoleh return positif. 

 

4.3.3 Pembahasan Efek Minggu Keempat (Week Four Effect) 

Efek minggu Keempat (week four effect) merupakan suatu fenomena yang 

mengungkapkan bahwa Monday Effect hanya terjadi pada minggu keempat untuk 

setiap bulannya. Sedangkan return hari Senin pada minggu pertama sampai 

minggu ketiga dianggap tidak signifikan negatif atau sama dengan nol (Iramani 

dan mahdi 2006:64). 

Dalam penelitian ini diketahui bahwa terjadi week four effect di LQ 45 

BEI periode 2012. Dari hasil penelitian terlihat bahwa rata-rata return negative 

yang signifikan diperoleh pada hari Senin di minggu awal (minggu 1-3) maupun 

minggu akhir (minggu 4-5) dalam setiap bulannya. Namun, return negatif 

terkonsentrasi pada minggu akhir.  

terjadinya week four effect diduga karena di LQ 45 BEI ada hubungan 

antara tuntutan masalah likuiditas dengan investasi di bursa, artinya dana yang 

diinvestasikan di bursa digunakan untuk memenuhi tuntutan likuiditas setiap akhir 

bulan. Tuntutan likuiditas bias berupa pembayaran dividen untuk para pemegang 

saham, pembayaran hutang, ataupun juga pajak. Kita ketahui bahwa indeks LQ 45 
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merupaka indeks dengan 45 saham terbaik sehingga perusahaan yang sahamnya 

sudah listing di indeks ini ingin mempertahankan namanya. Dengan demikian 

perusahaan banyak yang melakukan penjualan sahamnya sebagai salah satu cara 

untuk menutupi kebutuhan likuiditasnya di akhir bulan. 

 

4.3.4 Pembahasan Penelitian Efek Rogalsky (Rogalsky Effect) 

Rogalski Effect bisa diartikan sebagai suatu fenomena dimana return 

negatif yang biasa terjadi pada hari Senin (monday effect) menghilang pada bulan 

tertentu. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan return yang lebih tinggi pada 

bulan tersebut dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya (iramani dan mahdi 

2006:65). Penggunaan bulan April dalam meneliti rogasly effect di BEI 

dikarenakan adanya keharusan para emiten untuk menyampaikan laporan keungan 

tahunan yang disyaratkan oleh Bapepam selambat-lambatnya 120 hari setelah 

periode tutup buku. Hal ini ditemukan oleh cahyaningdyah dalam Iramani dan 

Mahdi (2006:68). 

Dalam penelitian ini didapati bahwa rogalsky effect tidak terjadi di Bursa 

LQ 45 BEI di karenakan rata-rata return setiap bulannya pada tahun 2012 adalah 

signifikan negatif.  Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian dari Iramani dan 

Mahdi (2006) yang menyatakan bahwa tidak terjadi rogalsky effect di bulan April 

pada BEI periode tahun 2005. 

Dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya rogalsky effect pada bulan 

april, diduga disebabkan oleh faktor krisis hutang di Yunani membawa dampak 

terhadap perdagangan saham di Indonesia. Banyak investor asing yang 

mengamankan modalnya di bursa saham negara-negara Asia termasuk Indonesia. 
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Seperti yang kita tahu bahwa pasar saham Indonesia sangat bergantung pada 

investor asing. Krisis hutang Yunani membuat investor asing berhati-hati dalam 

melakukan pembelian saham, sehingga walaupun banyak saham yang 

diperjualkan mereka sangat berhati-hati dalam memilihnya.  Hal ini menjadikan 

adanya peningkatan penjualan saham yang tidak diikuti dengan pembeliannya. 

Seperti yang kita tahu tentang teori penawaran dimana semakin banyak barang 

yang ditawarkan semakin turun harga barang tersebut. sehingga return saham 

pada bulan-bulan di LQ 45 BEI tahun 2012 adalah negatif. 

 

4.4 Implikasi Hasil Penelitian 

4.4.1 Efek Hari Perdagangan (The Day Of The Week Effect) 

Implikasi penelitian dari the day of the week yaitu agar investor melakukan 

pembelian saham pada saat sebelum penutupan bursa di hari Senin dan 

menjualnya kembali pada hari lainnya dalam seminggu. Hal ini sesuai prinsip 

investasi yaitu buy low sell high. 

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa walaupun Monday Effect 

tidak selalu terjadi di indeks LQ 45 BEI, namun return hari senin cenderung 

negative signifikan. Diindikasikan hal ini terjadi karena mood investor yang 

kurang baik pada hari pertama kerja yaitu hari Senin setelah akhir. Hal ini 

membuat mereka sangat berhati-hati dalam melakukan pembelian saham, 

sehingga banyak saham yang diperjualkan dan tidak berbanding lurus dengan 

pembeliannya. Hal ini membuat return  negative terjadi di hari senin. Dengan 

adanya hal tersebut, investor seharusnya menjadikan hari senin sebagai hari yang 

baik untuk membeli saham, dan menjualnya saat volatilitas pembelian saham di 



63 
 

bursa meningkat. Dengan begitu investor akan mendapatkan capital gain dari 

penjualan saham yang mereka lakukan 

4.4.2 Efek Minggu Keempat (Week Four Effect) 

Penelitian ini mendapati bahwa week four effect terjadi di indeks LQ 45 

BEI. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa investor harus menahan diri dalam 

melakukan pembelian saham besar-besaran sampai hari Senin pada minggu-

minggu akhir setiap bulannya, karena dari hasil penilitian ini diketahui return 

negatif terkonsentrasi pada hari Senin minggu keempat dan kelima setiap 

bulannya. 

Week four effect diindikasikan terjadi pada BEI karena perusahaan emiten 

harus memenuhi kebutuhannya pada awal bulan depan, sehingga terjadi penjualan 

saham besar-besaran pada minggu-minggu akhir di tiap bulannya. Seperti kita 

ketahui bahwa semakin banyak barang dijual dipasar maka semakin turun harga 

barang tersebut. Hal ini terjadi pada penjualan saham di hari Senin pada akhir 

bulan. Hal tersebut seharusnya dimanfaatkan oleh investor untuk memperoleh 

capital gain dengan membeli saham besar-besaran pada hari Senin di akhir bulan 

dan menjualnya kembali pada hari-hari lainnya di awal minggu bulan depan.  

4.4.3 Efek Rogalsky (Rogalsky Effect) 

Hasil dari penelitian rogalsky effect di bulan April ternyata tidak terbukti. 

Hal ini ditandai dengan tidak adanya return positif di bulan April, melainkan 

return yang signifikan negatih. Hasil tersebut mengimplikasikan agar investor 

tidak terburu-buru dalam melakukan penjualan saham di bulan April. 

Tidak adanya rogalsky effect pada bulan april dalam penelitian ini lebih 

dikarenakan faktor eksternal yaitu krisis utang di Yunani. Dikarenakan factor 
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tersebut maka menyebabkan investor melakukan kehati-hatian ekstra dalam 

melakukan pembelian saham. Walaupun kinerja perusahaan emiten sudah cukup 

baik, namun itu tetap tidak bepengaruh terhadap keputusan pembelian dari 

investor. Oleh karenanya untuk melakukan penjualan saham secara besar-besaran 

di bulan April sebaiknya dipikirkan lebih matang oleh investor, karena hasil dari 

penelitian-penelitian sebelumnya tentang rogalsky effect di bulan april pada 3 

tahun sebelumnya juga tidak ditemukan keberadaan fenomena ini.  


