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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya ekonomi dunia dalam era globalisasi ini, 

istilah Good Corporate Governance (GCG) kian banyak di perbincangkan. Tak 

hanya populer, tetapi istilah tersebut juga dianggap suatu hal yang patut untuk 

dipertimbangkan. GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh 

dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan 

bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus 

menjadi terbuka. 

 GCG adalah suatu tata kelola perusahaan yang baik dan sehat melalui struktur 

dan proses yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas 

perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan. GCG merupakan salah satu elemen 

kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan 

antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan 

stakeholders lainnya. Corporate governance juga memberikan suatu struktur yang 

memfasilitasi penentuan sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk 

menentukan teknik monitoring kinerja (Nugroho, 2008) 

 Dalam konsep GCG terdapat empat prinsip dasar yang meliputi :Fairness 

(Kewajaran), Disclosure and Transparency (Transparansi), Accountability 

(Akuntabilitas), dan Responsibilities (Responsibilitas). Keempat prinsip ini 



 

  

 
 

  
 
 

mengharuskan perusahaan untuk memberikan laporan bukan saja kepada pemegang 

saham, calon investor, kreditur, dan pemerintah saja, tetapi juga kepada stakeholders 

lainnya, seperti masyarakat dan karyawan. Laporan ini sebagai media pertanggung 

jawaban atas kinerja yang dicapai oleh perusahaan dalam pengelolaan sumber daya 

yang dimiliki. 

 Di Indonesia sendiri, penerapan prinsip-prinsip GCG dinilai masih sangat 

kurang. Bahkan Kajian Asian Development Bank (ADB) dalam Nugroho (2008) 

menunjukkan bahwa factor penyebab krisis moneter di Indonesia salah satunya 

disebabkan oleh lemahnya penerapan prinsip-prinsip corporate governance. Saat ini, 

penerapan prinsip- prinsip GCG sudah merupakan suatu yang wajib dilaksanakan 

oleh perusahaan, terutama perusahaan go public. Diharapkan penerapan prinsip-

prinsip corporate governance dapat meningkatkan minat dan kepercayaan investor 

terhadap perusahaan. 

Untuk mendorong penerapan GCG dan meningkatkan kualitas keterbukaan 

dalam informasi keuangan, beberapa Institusi-Kementerian Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pengawas Pasar Modal 

(Bapepam), PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan 

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG)-memberi penghargaan 

kepada perusahaan public yang dinilai telah memberikan informasi yang paling 

terbuka dalam laporan keuangan tahunnya dibandingkan perusahaan-perusahaan lain 

(Sulistyono, 2002). Penghargaan Annual Report Award (ARA) ini diberikan kepada 

perusahaan yang memenuhi kriteria kelengkapan dalam penyajian laporan keuangan 



 

  

 
 

  
 
 

tahunannya, khususnya untuk informasi mengenai profil perusahaan, pengungkapan 

visi dan misi perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan corporate governance, 

analisis dan pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan, laporan keuangan yang 

sesuai dengan prinsip akuntansi dan ketentuan pasar modal yang berlaku, dan 

informasi lain yang relevan dengan kebutuhan stakehoder (Bapepam, 2002). 

Pemberian penghargaan ARA tersebut dapat meningkatkan penerapan prinsip-

prinsip GCG pada umumnya, serta diharapkan dengan meningkatnya penerapan 

Prinsip-prinsip GCG tersebut dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang 

pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pemakai laporan keuangan, termasuk 

investor.  Dimana  syarat utama yang diinginkan oleh investor untuk bersedia 

menyalurkan dananya melalui pasar modal adalah perasaan aman akan investasinya. 

Perasaan aman ini diantaranya diperoleh karena para investor memperoleh informasi 

yang jelas, wajar, akurat dan tepat waktu, sebagi sarana dalam pengambilan 

keputusan. 

 Sebagian dari perusahaan yang memenangkan Annual Report Award (ARA) 

adalah korporasi terbuka, sehingga kepemilikan saham bisa diakses oleh public. 

Saham selama ini masih merupakan alat ukur yang efektif dan efisien untuk menilai 

kinerja perusahaan. Oleh karena itu, penilaian tentang sejauh mana kinerja keuangan 

perusahaan, dapat dilihat dari nilai sahamnya. 

 Sejalan dengan manfaat yang diharapkan dari dilaksanakannya Annual Report 

Award (ARA), yaitu meningkatkan reputasi perusahaan dan juga memudahkan 

investor untuk mengambil keputusan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji sejauh 



 

  

 
 

  
 
 

mana pengaruh pelaksanaan ARA tersebut terhadap keputusan investor. Pengaruh 

tersebut diukur dengan melihat apakah terdapat reaksi harga saham harian yang 

signifikan serta menghitung nilai Abnormal Return (AR), yaitu penerimaan tidak 

normal yang diperoleh di sekitar tanggal pengumuman ARA 2007.  

Obyek penelitian yang digunakan adalah perusahaan yang meraih juara umum 

dari masing-masing kategori dalam Annual Report Award (ARA) yang go public dan 

listing di bursa efek  Indonesia. Penelitian ini merupakan event studi atas 

penyelenggaraan ARA event 2007 pada tanggal 12 Agustus 2008  

Beberapa penelitian mengenai corporate governance di Indonesia telah 

beberapa kali dilakukan. Terdapat beberapa penelitian yang bersifat mendukung 

penerapan GCG, diantaranya, Sulistyanto (2003), menguji apakah penghargaan ARA 

direspon oleh investor di pasar. Hasil pengujian membuktikan bahwa lima hari 

setelah pengumuman pemberian ARA secara signifikan pasar merespon publikasi 

tersebut. Hal ini merefleksikan kepercayaan masyarakat terhadap konsep corporate 

governance yang melandasi penghargaan tersebut. Hasil dari penelitian ini terbukti 

bahwa pengumuman tersebut hanya direspon oleh pasar dihari kelima setelah 

pengumuman.  Nugroho (2008), meneliti pengaruh pelaksanaan GCG terhadap 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Penelitian tersebut membuktikan 

adanya pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pengujian terhadap variable 

control menunjukkan adanya pengaruh negative dari komposisi aktiva, sedangkan 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 



 

  

 
 

  
 
 

Sukmadityasari (2007), dalam penelitiaanya, “ Analisis Reaksi Harga Saham 

terhadap Pengumuman Annual Report Award 2005”, meneliti apakah investor 

merespon pengumuman Annual Report Award 2005. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan terdapat perbedaan nilai Cumulative Average Abnormal Return 

(CAAR), yaitu nilai kumulatif rata-rata abnormal return yang signifikan selama 

periode uji yang menunjukkan adanya respon investor. 

Permata (2008), meneliti tentang reaksi pasar terhadap pengumuman Annual 

Report Award (ARA). Hasil dari penelitian ini  membuktikan adanya pengaruh dari 

pengumuman ARA terhadap harga saham perusahaan penerima Annual Report 

Award (ARA), ditunjukkan dengan adanya reaksi harga saham yang signifikan 

disekitar tanggal pengumuman tersebut. 

Sejalan dengan penelitian Permata (2008), penelitian ini ingin menguji apakah 

pemberian penghargaan ARA 2005 kepada perusahaan yang dinilai telah menerapkan 

prinsip corporate governance dengan baik juga menarik minat pasar. Minat pasar ini 

merefleksikan kepercayaan masyarakat, bahwa konsep corporate governance akan 

meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa 

mengabaikan kepentingan stakeholders. Dengan menghitung nilai Abnormal Return 

masing-masing perusahaan pada 5 hari sebelum dan sesudah tanggal pengumuman 

ARA event 2005. 

Terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan Permata (2008), 

diantaranya mengenai subyek penelitian, dan periode pengamatan penelitian. Permata 

(2008) menggunakan pengumuman Annual Report Award 2005 sebagai subyek 



 

  

 
 

  
 
 

penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan pengumuman Annual Report 

Award 2007 sebagai subyek penelitian. Periode pengamatan yang dilakukan oleh 

Permata (2008) adalah 5 hari sebelum dan sesudah pengumuman, sedangkan dalam 

penelitian ini periode pengamatan yang akan dilakukan lebih lama yaitu 30 hari 

sebelum dan sesudah, serta terbagi dalam tiga kelompok periode pengamatan, yaitu 5 

hari, 10 hari, serta 30 hari sebelum dan sesudah. Hal ini dengan pertimbangan agar 

peneliti lebih focus meneliti sampai sejauh mana pengumuman ARA 2007 

mempengaruhi keputusan investor. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasar uraian diatas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut:  

1.  Bagaimana nilai Abnormal Return (AR) pada perusahaan pemenang Award 

yang go public dan listing di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah 

pengumuman Annual report Award (ARA) 2007? 

2. Apakah pengumuman Annual Report Award (ARA) 2007 secara signifikan 

dapat mempengaruhi keputusan investor?  

 

1.3. Batasan Masalah 

 Penelitian ini menggunakan data harga penutupan saham harian dari 

perusahaan penerima ARA event 2007 selama 30 hari sebelum dan sesudah 

pengumuman ARA, tanggal 12 Agustus 2008. Pertimbangan dalam pengambilan 



 

  

 
 

  
 
 

periode pengamatan tersebut adalah supaya penelitian ini bisa fokus untuk meneliti 

pengaruh ARA event 2007. 

 

1.4 Tujuan Penelitian. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menghitung Abnormal Return (AR) masing- masing perusahaan yang 

timbul akibat pengumuman ARA (2007). 

2. Untuk menemukan bukti empiris bahwa pemberian ARA dapat 

mempengaruhi pasar sebagai bukti kepercayaan masyarakat khususnya 

investor terhadap konsep corporate governance.  

 

1.5. Manfaat Penelitian. 

 Manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Pembuktian akan manfaat dari diadakannya ARA event, yaitu meningkatkan 

reputasi perusahaan dan memudahkan investor untuk mengambil keputusan 

karena dapat melihat long term plan perusahaan. 

2. Untuk mendorong agar perusahaan-perusahaan di Indonesia menerapkan 

prinsip corporate governance, beberapa institusi pemerintah dan organisasi 

swasta memberikan Annual Report Award (ARA) kepada perusahaan yang 

dinilai telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan baik.  

 

 



 

  

 
 

  
 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Good Corporate Governance 

2.1.1. Definisi Good Corporate Governance. 

Good Corporate Governance merupakan tata kelola yang baik pada suatu 

usaha yang dilandasi oleh etika professional dalan berusaha dan berkarya. 

Pemahaman good corporate governance merupakan wujud penerimaan akan 

pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur 

hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun 

pelayanan publik (Trinaningsih, 2007)  

Trisnaningsih (2007) menambahkan bahwa pemahaman atas good corporate 

governance adalah untuk menciptakan keunggulan manajemen kinerja baik pada 

perusahaan bisnis manufaktur (good corporate governance) maupun perusahaan jasa, 

serat lembaga pelayanan public atau pemerintahan (good goverment governance). 

Pemahaman good governance merupakanb wujud respek terhadap system dan 

struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan 

produkstivitas usaha. 

Istilah corporate governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury 

Coomitee yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Cadbury Report 

mendefinisikan corporate governance sebagai “ the system by which companies are 



 

  

 
 

  
 
 

directed and controlled”. Hal tersebut diartikan sebagai suatu system yang berfungsi 

untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (www.google.com, 2009) 

Pengertian corporate governace menurut Price Waterhouse Coopers dalam 

Surya dan Yustiavandana (2006) , yaitu: 

“corporate governance terkait dengan pengambilan keputusan yang 

efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, system, 

berbagai proses, kabijakan-kebijakan dan struktur organisasi yang 

bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan 

efektif dalam mengelola resiko dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan kepentingan stakeholders” 

 

2.1.2. Kegunaan corporate governance 

Corporate governance yang baik diakui membantu mengebalkan perusahaan 

dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Dalam banyak hal corporate 

governance yang baik telah terbukti juga meningkatkan kinerja korporat sampai 30 % 

diatas tingkat kembalian (rate of return) yang normal. 

Menurut The Forum for Corporate Governance in Indonesia kegunaan dari 

corporate governance yang baik adalah: 

1. lebih mudah meperoleh modal 

2. biaya modal (cost of capital) yang lebih rendah 

3. memperbaiki kinerja usaha 

4. mempengaruhi harga. 



 

  

 
 

  
 
 

5. memperbaiki  kinerjua ekonomi. 

Corporate governance yang baik merupakan langkah yang penting dalam 

membangun kepercayaan pasar (market convidence) dan mendorong arus investasi 

internasional yang lebih stabil dan bersifat jangka panjang. 

 

2.1.3. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

Dalaam pedoman Umum GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional 

Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) tahun 1999, terdapat prinsip-prinsip 

GCG, antara lain: 

1.  Transparansi (Transparency) 

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses 

dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif 

untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan 

perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh 

pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.  

2.  Akuntabilitas (Accountability) 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan 

sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan 

pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat 

yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 



 

  

 
 

  
 
 

3.  Responsibilitas (Responsibility) 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat 

terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan 

sebagai good corporate citizen.  

4.  Independensi (Independency) 

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara 

independent sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi 

dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

5.  Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness) 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya 

berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. 

 Dalam Nugroho (2008) menjelaskan prinsip-prinsip GCG yang 

dikembangkan OECD meliputu 5 hal sebagai berikut: 

1. perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. 

Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus mampu 

melindungi hak-hak para pemegang saham. Hak-hak tersebut meliputi hak 

dasar pemegang saham, yaitu hak untuk : (1) menjamin keamanan metode 

pendaftara kepemilikan; (2) mengalihkan atau memindahkan saham yang 

dimilikinya; (3) memperoleh informasi yang relevan kentang perusahaan 

secara berkala dan teratur; (4) ikut berperan dan memberikan suara dalam 



 

  

 
 

  
 
 

RUPS; (5) memilih anggota dewan komisaris dan direksi; (6) memperoleh 

pembagian keuntungan perusahaan. 

2. persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. 

Kerangka corporate governance harus menjamin adanya perlakuan 

yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham 

minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan 

untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak 

mereka. Prinsip ini juga menguatkan adanya perlakuan yang sama atas saham-

saham yang sama dalam satu kelas, melarang praktek-praktek insider trading 

dan self dealing, dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk 

melakukanketerbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung 

benturan kepentingan (conflict of interest) 

3. peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan. 

Kerangka corporate governance harus memberikan pengakuan 

terhadap hak-hak stakeholders, seperti ditentukan dalam undang-undang, dan 

mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para stakeholders 

tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan 

kesinambungan usaha. 

4. keterbukaan dan transparansi. 

Kerangka corporate governance harus menjamin adanya 

pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang 

berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai 



 

  

 
 

  
 
 

keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan 

perusahaan. Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, 

diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualita tinggi. 

Management  juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit 

yang bersifat independent atas laporan keuangan. 

5. akuntabilitas dewan komisaris. 

Kerangka corporate governance harus menjamin adanya pedoman 

strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen  yang 

dilakukan oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap 

perusahaan serta pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-

kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban-

kewajiban profesionalisme kepada pemegang saham dan stakeholdersnya. 

  

2.1.4. Manfaat Good Corporate Governance 

Pelaksanaan corporate governance yang efektif dalam perusahaan akan 

memberikan berbagai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat 

langsung yang diperoleh perusahaan yaitu memastikan peluang, membantu dalam 

meminimalsasi resiko, memaksimalkan kemampuan bersaing, mengelola secara 

efektif untuk mepermudah dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Manfaat tidak langsung yang diperoleh antara lain untuk memberikan 

kontribusi dalam meningkatkan kepercayaan, meningkatkan harga saham, dan 

menurunkan biaya modal. 



 

  

 
 

  
 
 

2.1.5. Dampak Tidak Diterapkannya Good Corporate Governance. 

Terdapat beberapa dampak social dan dampak yuridis yang mungkin dapat 

terjadi apabila good corporate governance tidak diterapkan pada sebuah perusahaan. 

Dampak social tersebuat antara lain (www.postindonesia.co.id dalam Nugroho, 

2008): 

1. ketidakpercayaan pemegang saham, dengan indikasi merosotnya harga saham 

perusahan di pasar modal yang dapat berakibat pemegang saham mencabut 

mandatnya terhadap eksekutif perusahaan tersebut. 

2. ketidak percayaan karyawan, yang berindikasi pada tidak dipatuhinya 

kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan, terjadinya 

demotifasi atau degradasi moral karyawan yang berakibat pada stagnansi 

aktifitas perusahaan yang berhubungan. 

3. ketidakpercayaan publik, yang berindikasi public tidak mau memakai produk 

atau jasa perusahaan tersebut atau melakukan gugatan/aksi massa yang dapat 

berakibat fatal pada kebangkrutan perusahaan tersebut. 

4. ketidakpercayaan kreditur atau mitra kerja, dengan indikasi kreditur atau mitra 

kerja tidak bersedia melakukan kerjasama denag perusahaan  yang 

bersangkutan. 

 

 

 

 



 

  

 
 

  
 
 

2.2.  Annual Report Award (ARA). 

Laporan tahunan kini tidak lagi sebatas pelaporan pertanggungjawaban dalam 

RUPS, namun telah menjadi media komunikasi yang efektif kepada semua pihak 

tentang kinerja dan prospek perusahaan kedepan.  

Keikutsertaan dalam Annual Report Award 2008 merupakan wujud penerapan 

Good Corporate Governance serta dapat menjadi sarana bagi perusahaan untuk 

memperoleh masukan dari berbagai kalangan tentang seberapa baik laporan tahunan 

tersebut sekaligus semakin memantapkan keberadaan perusahaan di komunitas 

keuangan.  

Untuk mendorong penerapan corporate governance dan meningkatkan 

kualitas keterbukaan dalam informasi keuangan, beberapa institusi-Kementerian 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan 

Pengawas Pasar Modal (Bapepam), PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ), Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI), dan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG)-

memberi penghargaan kepada perusahaan public yang dinilai telah memberikan 

informasi yang paling terbuka dalam laporan keuangan tahunnya dibandingkan 

perusahaan-perusahaan lain (Warta Ekonomi, 2002; Bapepam, 2002).  

Penghargaan Annual Report Award (ARA) ini diberikan kepada perusahaan 

yang memenuhi kriteria kelengkapan dalam penyajian laporan keuangan tahun 2001-

nya, khususnya untuk informasi mengenai profil perusahaan, pengungkapan visi dan 

misi perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan corporate governance, analisis dan 

pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan, laporan keuangan yang sesuai 



 

  

 
 

  
 
 

dengan prinsip aku ntansi dan ketentuan pasar modal yang berlaku, dan informasi lain 

yang relevan dengan kebutuhan stakehoder (Bapepam, 2002). Penghargaan ini 

diharapkan memberi kontribusi yang positif bagi upaya pemulihan kepercayaan 

investor dan pemulihan ekonomi nasional pada umumnya. 

Annual Report Award (ARA) merupakan kegiatan rutin tahunan yang 

diselenggarakan bersama oleh Bapepam-LK, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian 

Negara BUMN, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Komite Nasional Kebijakan 

Governance (KNKG), dan Ikatan Akuntan Indonesia.( kangpandoe, 2008) 

 

2.3.  Investasi. 

2.3.1. Pengertian dan Tujuan Investasi. 

Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menempatkan dana pada satu 

atau lebih dari satu asset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh 

penghasilan dan atau peningkatan nilai investasi (Harianto dan Sudomo, 1998). Dari 

pengertian tadi dapat diketahui bahwa tujuan investasi adalah untuk memperoleh 

penghasilan dan atau peningkatan nilai investasi, atau dengan kata lain investasi 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan investor, baik sekaran maupun di masa 

yang akan datang. Tetapi investasi bukanlah kegiatan yang tanpa resiko, adanya 

hubungan yang positif antara resiko dan keuntungan investasi mengakibatkan 

investor tidak bisa mengatakan bahwa tujuan investasinya adalah untuk memperoleh 

keuntungan sebesar-besarnya sebab semakin besar kemungkinan keuntungan akan 



 

  

 
 

  
 
 

mendorong kemungkinan rugi yang semakin besar pula. Dengan demikian, tujuan 

investasi harus dinyatakan baik dalam keuntungan maupun resiko.  

Menurut Nugroho (2008), sebelum melakukan investasi ada tiga hal yang 

perlu diperhatikan. Pertama, harus ditentukan terlebih dahulu jenis investasi yang 

akan digunakan dan berapa jumlahnya. Kedua, mereka harus memilih investasi  

spesifik dari jenis yang mereka inginkan. Ketiga, mereka harus mempelajari nilai 

jangka panjang dari investasi tersebut dan menentukan waktu pembelian dan 

penjualan dengan memperhatikan tingkah laku harga dalam pasar investasi yang 

mempunyai karakteristik tidak stabil. 

 

2.3.2.  Proses Investasi. 

Proses investasi menunjukkan bagaimana pemodal seharusnya melakukan 

investasi dalam sekuritas: yaitu sekuritas apa yang dipilih, seberapa banyak investasi 

tersebut, dan kapan investasi tersebut akan dilakukan. Untuk mengambil keputusan 

tersebut, menurut Nugraha (2008) langkah-langkah yang harus dilakukan: 

1. menentukan kebijakan investasi. 

Dalam hal ini pemodal perlu menentukan apa tujuan investasinya, dan berapa 

banyak investasi tersebut akan dilakukan. Karena ada hubungan positif antara 

resiko dan keuntungan investasi, maka investor tidak bisa mengatakan bahwa 

tujuan investasi adalah untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. 

2.  Analisis Sekuritas. 



 

  

 
 

  
 
 

 Tahap ini berarti melakukan analisis terhadap individual (atau sekelompok) 

sekuritas. Ada dua filosofi dalam melakukan analisis sekuritas. Pertama, 

mereka yang berpendapat bahwa ada sekuritas yang mixpriced (harganya 

salah, mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah) dan analis dapat mendeteksi 

sekuritas-sekuritas tersebut. Kedua, mereka yang berpendapat bahwa harga 

sekuritas adalah wajar. Kalupun ada sekuritas yang mixpriced, analis tidak 

mampu untuk mendeteksinya. 

3.  Pembentukan Portofolio. 

 Tahap ini menyangkut identifikasi sekuritas-sekuritas mana yang akan dipilih, 

dan beberapa proporsi dana yang akan ditanamakan pada masing-masing 

sekuritas tersebut. 

4.  Melakukan revisi portofolio. 

 Tahap ini merupakan pengulangan terhadap tiga tahap sebelumnya dengan 

maksud kalu perlu melakukan perubahan terhadap portofolio yang telah 

dimiliki. Kalau dirasa bahwa portofolio yang telah dimiliki sekarang tidak lagi 

optimal atau tidak sesuai dengan preferensi resiko pemodal maka investor  

dapat melakukan perubahan terhadap komposisi sekuritasnya. 

5.  Evaluasi kinerja portofolio. 

 Pada tahap ini pemodal melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio, baik 

dalam aspek tingkat keuntungan yang deperoleh maupun resiko yang 

ditanggung. 

 



 

  

 
 

  
 
 

2.3.3. Tipe – Tipe Investasi. 

Tipe-tipe investasi menurut  jogiyanto (2003), ada dua macam yaitu: 

1.  Investasi Langsung. 

 Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang 

dapat diperjualbelikan dipasar uang (money market), pasar modal (capital 

market), atau pasar turunan (derivative market). Tidak seperti halnya pasar 

uang yang bersifat jangka pendek, pasar modal biasanya ditujukan untuk 

investasi jangka panjang. Sedangkan pasar turunan pada umumnya 

memperdagangkan opsi dan future contract. Surat-surat berharga ini disebut 

surat berharga turunan karena nilainya merupakan jabaran dar surat berharga 

lain yang terkait. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli 

aktiva keuangan seperti halnya deposito, reksadana, dan treasury bill. 

Reksadana merupakan salah satu alternative investasi bagi masyarakat 

pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak 

waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atau investasi mereka. 

Reksadana  dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari 

masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan 

investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. 

2.  Investasi Tidak Langsung. 

 Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat-surat berharga dari 

perusahaan investasi. Perusahaan investasi adalah perusahaan yang 

menyediakan jasa keuangn dengan cara menjual sahamnya ke public dan 



 

  

 
 

  
 
 

menggunakan dana yang diperolehnya untuk diinvestasikan ke dalam 

portofolionya. 

 

2.3.4. Resiko Investasi. 

Terdapat empat resiko investasi menurut Sitorus (1999) antara lain: 

1.  Resiko bisnis dan fungsional 

 Setiap bisnis maupun kekayaan tidak bergerak mempunyai kemungkinan 

bahwa kemungkinn pendapatannya atau kegunaannya dapat berkurang karena 

adanya kompetisi, perubahan permintaan, biaya-biaya yang tidak terkontrol, 

kesalahan manajemn, tindakan pemerintah ataupun keadaan sejenis. 

2.  Resiko Pasar. 

 Resiko ini timbul dari kenyataan bahwa harga pasar dan nilai jaminan dari 

surat-surat berharga dan kekayaan yang nyata dapat bervariasi dari jumlah 

yang besar. 

3.       Resiko Nilai uang 

Resiko ini pasti mempengaruhi nilai-nilai dari surat berharga dengan 

pendapatn teta, yang mempunyai waktu jatuh tempo yang lama ataupun yang 

todak tentu, seperti surta berharga tingkat tinggi, hipotek dan saham-saham 

istimewa. 

4.       Resiko tingkat harga. 

Merupakan suatu factor yang sering membuat investasi-investasi yang terbaik 

menjadi beresiko tinggi. 



 

  

 
 

  
 
 

2.3.5. Peran Pasar Modal dalam Kegiatan Investasi. 

Dalam perkembangan usahanya, perusahaan tidak dapat menghindarkan diri 

dari penarikan dana pada pihak luar. Perusahaan dalam menarik  dana dari pihak luar 

membutuhkan media yang mempermudah proses perolehan dana untuk membiayai 

kegiatan usahanya. Disisi lain, investor memerlukan suatu media yang 

memungkinkan mereka dapat dengan mudah memilih bebagai alternative asset yang 

sesuai dengan pilihan investasinya. 

 

2.4.   Saham. 

Saham menurut Slamet (2000), merupakan surat bukti atau tanda kepemilikan 

bagian modal pada suatu perseroan terbatas (PT). sedangkan menurut Sumartono 

(1990) dalam Sukmawati (2003), saham adalah sebagai penyertaan modal dasar suatu 

perseroan terbatas, sebagi tanda bukti penyetoran tersebut dikeluarkan surat saham 

atau surat kolektif kepada pemegang saham. 

Dari berbagai pendapat tersebut diatas maka dapat dinyatakan bahwa saham 

adalah tanda penyertaan atau kepemilian seseorang atau badan usaha  dalam suatu 

perusahaan. 

 Wujud dari saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa 

pemiliknya memiliki atas sebagian kekayaan dari perusahaan yang menerbitkannya. 

Sedangkan keuntungan yang diperoleh dengan memiliki saham adalah dua yaitu: 

deviden dan capital gain. Dividen adalah pembagian keuntungan yang dihasilkan. 

Sedangkan capital gain adalah selisih antara harga jual dan harga beli suatu saham. 



 

  

 
 

  
 
 

Saham dikeluarkan oleh perusahaan berbentuk PT yang biasa disebut emiten. Saham 

menyatakan bahwa pemilik saham adalah juga pemilik bagian dari perusahaan 

tersebut. Dengan demikian apabila seorang investor membeli saham, maka ia pun 

menjadi pemilik dan disebut pemegang saham perusahaan. Dalam transaksi jual beli 

di Bursa Efek, saham emrupakan instrument yang paling dominant diperdagangkan. 

Saham tersebut dapat diterbitkan dengan cara atas nama atau atas tunjuk. Saham atas 

nama yaitu saham yang nama pemilik saham tertera diatas saham. Sedangkan saham 

atas tunjuk merupakan saham yang nema pemilik sahamnya tidak tertera diatas 

saham, tetapi pemilik saham adalah yang pemegang saham tersebut (Siamat, 

1995:385) 

 

2.4.1. Harga Saham. 

 Menurut Belkoui (2002) harga saham adalah nilai dari pernyataan dan 

kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Harga saham yang terjadi pada pasar 

modal efisien merupakan refleksi dari semua informasi yang telah dipublikasikan dan 

terjadi pada keseimbangan yang berkelanjutan, hal ini berarti bahwa harga saham 

tersebut adalah sama dengan nilai intrinsic dari saham tersebut di setiap waktu. 

 Sebagai surat berharga yang itransaksikan di pasar modal, harga saham selalu 

mengalami perubahan, naik dan turun dari satu waktu ke waktu yang lain. Seperti 

yang terdapat dalam komoditi pada umumnya perubahan harga tersebut tergantung 

pada kekuatan penawaran dan permintaan. Apabila suatu saham mengalami kelebihan 

permintaan maka penawaran harga saham akan cenderung turun. 



 

  

 
 

  
 
 

2.5. Respon Investor. 

 Pada saat investor membeli saham di pasar modal, dia harus sudah  

mengatahui dengan pasti segala sesuatu tentang saham yang bersangkutan. Terutama 

harus diketahui segala sesuatu yang penting. 

 Pada perkembangan saat ini, informasi yang dibutuhkan oleh investor dalam 

pengambilan keputusan menjadi semakin bervariasi yang emncakupinformasi 

keuangan dan non keuangan. Kondisi ini dipengaruhi oleh perkembangan dunia 

bisnis yang terpengaruh pada aktivitas bisnis dan para pelaku bisnis yang terkait 

didalamnya termasuk investor. Salah satu informasi non keuang yang saat ini menjadi 

perhatian para pelaku pasar atau investor adalah informasi penerapan GCG dan 

pengungkapannya. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa investor lebih tertarik  

untuk mengguanakan informasi yang diungkapkan perusahaan yang menerapkan 

GCG sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang investasi 

yang akan dilakukan pada perusahaan bersangkutan.  

 Terjadi pergeseran pola piker investor yang memandang bahwa tidak hanya 

informasi keuangan saja yang penting untuk dijadikan pertimbangan sebelum 

pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Namun juga informasi non keuangan 

seperti penerapan GCG dan pengungkapanya. 

 Pengumuman ARA award 2007, yang diteliti dalam penelitian ini, merupakan 

informasi non ekonomi/ non keuangan yang diharapkan berpengaruh pada pasr 

modal. Menurut Mahgianti (2001), informasi non ekonomi tersebut akan berpengaruh 

pada pasar modal bila memiliki syarat-syarat, yaitu: 



 

  

 
 

  
 
 

1. peristiwa tersebut berskala nasional. 

2. tersebar luas di media masa dan masyarakat dan 

3. relevan dalam pengambilan keputusan. 

 

2.6.  Abnormal Return. 

Reaksi pasar ditujukan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas 

bersangkutan. Reaksi dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai 

perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. Jika menggunakan 

abnormal return maka dikatakan bahwa suatu pengumuman yang mengandung 

informasi akan memberikan abnormal return kepada pasar dan sebaliknya yang tidak 

mengandung informasi tidak memberikan abnormal return kepada pasar (jogiyanto, 

2003) 

 Abnormal return atau exces return merupakan kelabihan dari return yang 

sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan return 

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

adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi. 

 Return sesungguhnya merupakan return yang terjadi pada waktu ke-t yang 

merupakan selisih harga sekarang relative terhadap harga sebelumnya. Sedang return 

ekspektasi merupakan return yang harus diestimasi. Jogiyanto (2003) mengestimasi 

return ekspektasi mengguanakan model estimasi mean-adjusted model, market 

model, dan market adjusted model. 



 

  

 
 

  
 
 

 Dalam penelitian ini abnormal return yang dipakai adalah abnormal return 

yang meggunakan model estimasi market adjusted model. Market adjusted model 

menganggap bahwa penduga yang terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas 

adalah return indeks pasar pada saat tersebut.   

 

2.7 Hipotesis Penelitian. 

Reaksi pasar ditujukan denagn adanya perubahan harga dari sekuritas 

bersangkutan. Reaksi dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai 

perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. Jika menggunakan 

abnormal return maka dikatakan bahwa suatu pengumuman yang mengandung 

informasi akan memberikan abnormal return kepada pasar dan sebaliknya yang tidak 

mengandung informasi tidak memberikan abnormal return kepada pasar (jogiyanto, 

2003) 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pengaruh ARA 

event 2007 terhadap keputusan investor. Gambaran tersebut secara lebih jelas dapat 

dinilai dari adanya Abnormal Return (AR) pada perusahaan penerima ARA 2007 

yang go public dan listing, sebelum dan sesudah tanggal pengumuman ARA 2007. 

Berdasar uraian di atas, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1  =  Terdapat pengaruh positif pengumuman Annual Report Award terhadap 

Abnormal Return perusahaan penerima penghargaan tersebut yang 

merefleksikan keputusan investor. 

 



 

  

 
 

  
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif.  Penelitian jenis ini menguji 

teori-teori dengan menggunakan angka dan metode statistic dalam melakukan analisis 

data (Nugroho ,2008). 

 Penelitian ini menggunakan metodologi studi peristiwa (event studi). Dalam 

penelitian ini event yang diteliti adalah pengumuman Annual Report Award (ARA). 

Studi peristiwa dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu 

pengumuman. Jika pengumuman itu mengandung informasi, maka diharapkan pasar 

akan bereaksi pada waktu pengumuman itu diterima oleh pasar. Reaksi pasar 

umumnya diukur dengan mengukur  besarnya abnormal return yang timbul disekitar 

tanggal pengumuman.. 

 

3.2. Lokasi Penelitian. 

 Penelitian ini dilakukan di Pojok Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang yang menyediakan data berupa harga saham dari 

perusahaan yang diteliti. 

 

 

 



 

  

 
 

  
 
 

3.3. Periode Penelitian. 

 Penelitian ini dilakukan terhadap harga penutupan saham harian pada tanggal 

30 Juni 2008 sampai 24 September 2008, yang terbagi dalam 3 periode: 

a. 5 - 20 Agustus 2008. 

b. 4 – 27 Agustus 2008 

c.  30 Juni -24 September 2008.  

 

3.4. Populasi dan Sampel. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang go public dan listing di 

Bursa Efek Indonesia. Metoda pemilihan sample yang digunakan adalah metoda 

purposive sampling. Yaitu teknik pengambilan sample penelitian dengan tujuan 

mendapatkan sample representative sesuai criteria. Criteria yang digunakan dalam 

pengambilan sample adalah: 

1.  Perusahaan menerima Annual Report Award untuk laporan tahunan tahun 

2007. 

2.  Perusahaan terdaftar atau listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 

2007-2008 . 

3. perusahaan yang keluar sebagai Juara 1 dari masing- masing kategori. 

 

 

 

 



 

  

 
 

  
 
 

Table 3.1. 

Hasil seleksi sample 

No Kriteria Jumlah  

1 Perusahaan yang memperoleh award. 19 

2. Perusahaan tidak terdaftar atau listing di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2007-2008 

( 6 ) 

3 

 

4 

perusahaan yang tidak keluar sebagai Juara 1 dari 

masing- masing kategori. 

Jumlah akhir sample 

( 9 ) 

 

4 

 

3.5. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder, berupa data mengenai 

harga penutupan saham harian pada perusahaan penerima Annual Report Award 

(ARA) dari  masing-masing kategori.  

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

Pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) Universitas Brawijaya Malang (IDX Corner). 

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data. 

  Metoda pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metoda dokumentasi.  



 

  

 
 

  
 
 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup data sebelum 

pengumuman, pada saat pengumuman, serta sesudah pengumuman, yaitu: 

a. 5 hari sebelum dan sesudah pengumuman ARA event 2007. 

b. 10 hari sebelum dan sesudah pengumuman ARA event 2007. 

c. 30 hari sebelum dan sesudah pengumuman ARA event 2007. 

 

3.7. Variabel penelitian 

3.7.1 Variabel Independent 

Variable independent (X) atau variable bebas merupakan variable yang 

mepengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya variable dependent. Variable 

Independen dalam penelitian ini adalah pengumuman Annual Report Award (ARA) 

2007. Annual Report Award 2007 diumumkan pada tanggal 12 Agustus 2008. 

 

3.7.2. Variabel Dependent. 

Variable dependent (Y) atau variable terikat merupakan variable yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variable bebas (Sugiyono, 

2006,39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keputusan investor, dimana 

keputusan investor diproksikan dengan Abnormal Return (AR). Pengamatan dalam 

penelitian ini dibedakan menjadi 3, yaitu: 

• 5 hari sebelum dan setelah pengumuman ARA event 2007. 

• 10 hari sebelum dan setelah pengumuman ARA event 2007. 

• 30 hari sebelum dan setelah pengumuman ARA event 2007. 



 

  

 
 

  
 
 

3.8. Pengukuran 

3.8.1. Abnormal Return 

Abnormal return diartikan sebagai selisih antara return realisasi (actual 

return) dengan return yang diharapkan (expected return). Sulistyanto (2003) 

menyatakan bahwa studi peristiwa digunakan untuk menganalisis abnormal return 

sekuritas yang mungkin terjadi disekitar pengumuman tersebut.  

Penelitian ini menggunakan pengukuran abnormal return dengan metode 

market adjusted return dengan langkah-langkah berikut (Jogiyanto, 2000): 

a.  Menghitung return realisasi (actual return.)  

    Ri, t        =     Pt
 – P 

t-n        ……………………………………………………………….    ( 3.1 ) 

                                       P t-n 

Keterangan: 

Ri, t = return individual saham ke-i pada hari t 

Pt = harga penutupan saham pada hari t 

Pt-n = harga penutupan saham pada hari t-n 

 

b.  Dalam peneltian ini expected return dihitung dengan menggunakan Market 

Adjusted Model, dalam model ini return sekuritas yang diestimasi sama dengan 

return indeks pasarnya. Sehingga dalam penelitian ini expected return dapat dihitung 

dengan rumus :  

 



 

  

 
 

  
 
 

Rmt =    IHSG
t 

- IHSG 
t-n      ……………………………………….  ( 3.2 ) 

                 IHSG t-n 

Keterangan: 

Rmt              =  tingkat return pasar 

IHSG t         =  indeks harga saham gabungan hari ke-t 

IHSG t-n          = indeks harga saham gabungan hari ke-t-n 

 

c. Sehingga nilai abnormal return saham dapat dihitung: 

 ARit = Ri,t - Rmt      ………..………………………………………..   ( 3.3 ) 

 

d. Selanjutnya adalah menghitung Average Abnormal Return (AAR), dengan 

rumus: 

  
AARt  =   

t-n∑ K ARi,t       ………………………….…………...   ( 3.4 ) 
                
                                      K  
Keterangan: 

AARi,t = Average Abnormal Return saham pada waktu t 

ARi,t  = Abnormal Return i pada waktu t 

K    = jumlah saham 

 

 

 



 

  

 
 

  
 
 

3.9.  Metode Analisis Data. 

3.9.1 Uji Normalitas  

Tujuan dari dilakukannya uji normalitas tentu saja untuk mengetahui apakah 

suatu variable normal atau tidak. Uji normalitas pada dasarnya melakukan 

perbandingan antara data yang kita miliki dengan data berdistribusi normal yang 

memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan kita. Data yang mempunyai 

distribusi normal merupakan syarat dilakukannya parametric-test dan berarti 

mempunyai sebaran yang normal pula, sehingga data tersebut dianggap bisa mewakili 

populasi. 

 Untuk menguji apakah sample penelitian adalah jenis distribusi normal, maka 

digunakan pengujian Kolmogorov Smirnov Test terhadap masing-masing variable 

dengan α = 5%. Hipotesis pengujian yaitu:  

H0  : Data menyebar normal  

H1  : Data tidak menyebar normal 

Dengan ketentuan jika p-value < α maka tolak H0 dan sebaliknya, jika  p-value > α 

maka terima H0 

 

3.9.2. Uji Hipotesis 

Pengujian statistik dalam penelitian ini menggunakan uji-t satu sample. Uji-t 

satu sample dilakukan untuk mengestimasi rata-rata populasi dengan menggunakan 

sampel kecil pada populasi yang terdistribusi normal. Pengujian terhadap abnormal 

return mempunyai tujuan untuk melihat signifikansi abnormal return yang ada di 



 

  

 
 

  
 
 

periode peristiwa. Signifikansi tersebut untuk menentukan apakah abnormal return 

secara statistik signifikan tidak sama dengan nol (positif untuk kabar baik dan negarif 

untuk kabar buruk) dan menggunakan uji-t satu sampel (t-test), dengan ketentuan 

(Hartono, 2000): 

a. Jika t-hitung > 1.638 signifikan pada tingkat 10%. 

b. Jika t-hitung > 2.353 signifikan pada tingkat 5%. 

c. Jika t-hitung > 4.541 signifikan pada tingkat 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

  
 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Gambaran Umum Subyek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Bursa Efek Indonesia. 

Pasar modal Indonesia didirikan pertama kali pada tanggal 14 Desember 1912 

dengan nama Bursa Efek (Veregining Voor de Effectenhandel). Dalam sejarahnya, 

Bursa Efek mengalami perkembangan yang pasar surut dalam kegiatannya. Bursa 

Efek sempat mengalami penutupan disebabkan perang dunia II dan kemudian dibuka 

kembali setelah kemerdekaan Indonesia dengan nama Bursa Efek Indonesia yang 

beroprasi pada tanggal 11 Juni 1952. akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, 

Bursa Efek Indonesia mengalami kelesuan yang disebabkan beberapa hal dan 

kemudian hilang secara diam-diam tanpa penutupan yang resmi pada tahun 1960-an 

karena situasi politik dan ekonomi yang sangat buruk. 

Pada tanggal 26 Juli 1968, Bank Indonesia membentuk tim persiapan pasar 

Uang dan Modal untuk mengaktifkan kembali Bursa Efek Jakarta. Pengesahan Pasar 

Uang dan Modal untuk mengaktifkan kembali Bursa Efek Jakarta. Pengesahan pasar 

modal tersebut dilakukan pada tanggal 28 Desember 1976 melalui Keppres 

No.52/1976 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 Agustus 1977. 

pengaktifan kembali Bursa Efek Jakarta tersebut ditandai oleh go public-nya PT. 

Semen Cibinong sebagai perusahaan pertama yang tercatat di Bursa Efek Jakarta 

hingga tahun 1978. perkembangan Bursa Efek Jakarta sampai tahun 1988 dirasakan 



 

  

 
 

  
 
 

sangat lambat, hal ini dilihat dari sedikitnya jumlah perusahaan yang go public dan 

nilai volume perdagangannya. Emiten yang tercatat hanya 24 perusahaan dengan 

jumlah lembar saham sebanyak kurang lebih 65 juta lembar. Kondisi ini disebabkan 

oleh ketatnya campur tangan pemerintah, selain itu juga adanya persaingan dari suku 

bunga deposito dan masih adanya sifat tertutup dari perusahaan-perusahaan di 

Indonesia sehingga walaupun telah dirangsang dengan tax holiday, perusahaan-

perusahaan tersebut masih tetap enggan melakukan penjualan sahamnya melalui 

Bursa Efek Jakarta. Pada saat itu, Badan Pelaksana Modal (BAPEPAM) bertindak 

sebagai pengelola Bursa Efek Jakarta sampai dengan tahun 1990. 

Berdasarkan keputusan presiden No.53/1990 dan keputusan Menteri 

Keuangan No. 1548/1990, status Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPEM) yang 

sebelumnya bertindak sebagai penegelola bursa berubah menjadi badan yang 

mengawasi serta membina kegiatan pasar modal, sedangkan pengelolaan Bursa Efek 

Jakarta selanjutnya diserahkan kepada swasta. Pada tanggal 16 April 1992 dilakukan 

serah terima pengelolaan Bursa Efek Jakarta dari BAPEPAM kepada pihak swasta 

dengan diresmikanny PT. Bursa Efek Jakarta. 

Pada tanggal 23 Mei 1995 dilakukan uji coba system otomatisasi perdagangan 

efek dari Bursa Efek Jakarta yang disebut dengan Jakarta Automated Trading System 

(JATS). Pada tanggal 3 oktober 1995 penggunaan system otomatisasi diresmikan. 

Dengan dilakukannya penerapan JATS atau system otomatisasi perdagangan 

diharapkan dapat menghilangkan keterbatasan system manual, antara lain 



 

  

 
 

  
 
 

terjadinyakesalahan tulis, penyampaian informasi yang terlambat, dan biaya transaksi 

per unit yang tinggi. 

 

4.1.2. Pengumuman Annual Report Award 2007. 

Annual Report Award merupakan kegiatan rutin tahunan yang 

diselenggarakan bersama ooleh Departemen Keuangan (Bapepeam-LK dan 

Direktorat Jenderal Pajak), Kementrian BUMN, Bank Indonesia, Bursa Efek Jakarta, 

Komite Nasional Kebijakan Governance, dan Ikatan Akuntan Indonesia. 

Penyelenggaraan Annual Report Award 2007 di tahun 2008 ini merupakan yang 

ketujuh kalinya sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2002. 

 Tercatat sebanyak 167 peserta dari kalangan korporasi turut ambil bagian 

dalam event ini. Para peserta terbagi dalam 8 kategori, meliputi : kategori BUMN 

Keuangan Listed; BUMN Keuangan Non Listed; BUMN Non Keuangan Listed; 

BUMN Non Keuangan Non Listed; Private Keuangan Listed; Private Keuangan Non 

Listed; Private Non Keuangan Listed; dan Private Non Keuangan Non listed. 

Penilaian pemenang dilakukan melalui serangkaian proses seleksi yang ketat 

oleh dewan juri meliputi penilaian kuantitatif atas kualitas informasi yang disajikan 

dalam laporan tahunan. Khususnya menyangkut aspek transparansi dan good 

corporate governance. Selain itu, untuk mendapatkan informasi yang lebih 

komprehensif dewan juri juga melakukan wawancara, dan company visit. Dari 8 

kategori yang dilombakan, tidak terdapat pemenang untuk kategori Private Keuangan 

Non Listed sehingga secara keseluruhan terdapat 19 penerima penghargaan. 



 

  

 
 

  
 
 

Setelah melalui proses penilaian yang dilakukan oleh Dewan Juri, ditetapkan 

sebagai Penerima Annual Report Award 2007 untuk masing-masing kategori adalah 

sebagai berikut:  

Juara Umum. 

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.  

1. Private Keuangan Listed 

Peringkat 1: PT Bank Niaga Tbk 

Peringkat 2. PT Bank NISP Tbk 

Peringkat 3. PT Bank Permata Tbk 

2. Private Keuangan Non Listed 

Tidak Ada Pemenang 

3. Private Non Keuangan Listed 

Peringkat 1. PT Indosat Tbk. 

Peringkat 2. PT International Nickel Indonesia Tbk 

Peringkat 3. PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk 

4. Private Non Keuangan Non Listed 

Peringkat 1. PT Elnusa Tbk 

Peringkat 2. PT Pupuk Kaltim 

Peringkat 3. PT Petro Kimia Gresik (Persero) 

5. BUMN Keuangan Listed 

Peringkat 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) 

Peringkat 2. PT Bank Mandiri Tbk 



 

  

 
 

  
 
 

Peringkat 3. PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) 

6. BUMN Non Keuangan Listed 

Peringkat 1. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

Peringkat 2. PT Aneka Tambang Tbk 

Peringkat 3. PT Adhi Karya Tbk 

7. BUMN Keuangan Non Listed 

PT Jamsostek (Persero) 

8. BUMN Non Keuangan Non Listed 

Peringkat 1. PT Angkasa Pura II 

Peringkat 2. PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) 

Dari criteria dan prosedur pemilihan sample diatas dapat diperoleh beberapa 

sample, yaitu: 

1.   PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

    Juara I kategori BUMN Non Keuangan Listed 

2.   PT. Bank Niaga Tbk. 

  Juara I kategori Private Keuangan Listed 

3.   PT. Indosat Tbk. 

  Juara I kategori  Private Non Keuangan Listed 

4.   PT. Bank Negara Indonesia (Persero) 

 Juara I kategori  BUMN Keuangan Listed 

 

 



 

  

 
 

  
 
 

4.1.3. Gambaran Umum Perusahaan Sampel 

1.  PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

 Sejak tahun 1961, layanan telekomunikasi di Indonesia telah diselenggarakan 

oleh perusahaan milik negara. Seperti negara berkembang lainnya, perluasan dan 

modernisasi infrastruktur telekomunikasi memainkan peranan yang penting di dalam 

perkembangan ekonomi nasional secara umum. Selain itu, jumlah penduduk yang 

besar dan pertumbuhan ekonomi  yang pesat telah mendorong permintaan yang tinggi 

akan layanan telekomunikasi.    

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. adalah perusahaan penyelenggara jasa 

layanan dan jaringan paling lengkap terbesar di Indonesia. TELKOM menyediakan 

layanan InfoComm, telepon tidak bergerak kabel (fixed wireline) dan telepon tidak 

bergerak nirkabel (fixed wireless), layanan telepon seluler, data dan internet, jaringan 

dan interkoneksi, baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan.  

Pada tanggal 31 Desember 2008, pertumbuhan pelanggan TELKOM 

mencapai sebesar 37% menjadi 86,6 juta pelanggan, terdiri dari 8,6 juta pelanggan 

telepon tidak  bergerak kabel, 12,7 juta pelanggan telepon tidak bergerak nirkabel, 

dan 65,3 juta  pelanggan telepon seluler.  

Pada tanggal 31 Desember 2008, mayoritas saham biasa TELKOM (52,47%) 

dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan sisanya sebesar 47,53% 

dimiliki oleh masyarakat (publik). Saham TELKOM tercatat di Bursa Efek Indonesia 

(“BEI”), New York Stock Exchange (“NYSE”), London Stock Exchange (“LSE”) 

dan diperdagangkan tanpa tercatat (Publicly Offered Without Listing) di Jepang. 



 

  

 
 

  
 
 

Harga saham TELKOM di BEI  pada akhir Desember 2008 Rp.6.900 dengan nilai 

kapitalisasi pasar saham TELKOM  pada akhir tahun 2008 mencapai Rp.139.104 

miliar atau 12,92% dari kapitalisasi  pasar BEI. 

 

2. PT. Bank Niaga Tbk. 

 Didirikan pada 26 September 1955, saat ini Cimb Niaga merupakan bank 

paling besar ketujuh di Indonesia. Cimb Niaga mempunyai posisi terbaik kedua 

dalam peminjaman hipotik, saat ini menguasai sekitar 10% penguasaan pasar. 

Mayoritas dari  hak kekayaan Bank telah berpindah tangan kepada Bumiputra-

Commerce Saham Berhad ( BCHB) sejak 25 November 2002 dan pada 16 Agustus 

2007 ditransfer ke CIMB Group Sdn Bhd, salah satu cabang yang dimiliki BCHB. 

Sebagai bank lokal yang pertama untuk memperkenalkan jasa ATM ditahun 1987 dan 

juga sistem perbankan on-line ditahun 1991, Cimb Niaga mendapat penghargaan 

sebagai salah satu dari bank yang paling inovatif di Indonesia. 

Dari tahun ke tahun, Cimb Niaga telah dengan baik meningkatkan kinerja 

perusahaan dengan  menghormati dan memberikan pelayanan kepada pelanggan. 

Melalui kantor cabang yang luas dan jaringan ATM , seperti halnya cakupan yang 

luas saluran elektronik canggih, Cimb Niaga menawarkan pelayanan personal 

terhadap setiap pelanggannya. Di tahun 2006, Cimb Niaga mendapat penghargaan 

sebagai "The Most Consistent Bank in Service Excellence" dengan Riset pemasaran 

Indonesia ( MRI). 



 

  

 
 

  
 
 

Visi dari CIMB Niaga ialah  menjadi bank Indonesia yang paling terpercaya 

di kawasan Selatan Timur Asia, dengan memahami keinginan dan kebutuhan 

pelanggan, serta menyediakan solusi keuangan secara menyeluruh. 

 

3.  PT. Indosat Tbk. 

PT Indosat Tbk didirikan 1967 sebagai investasi asing perusahaan untuk 

menyediakan jasa telekomunikasi internasional di  Indonesia, memulai operasi nya di 

(dalam) 1969 dengan peresmian the Jatiluhur earth station.  

1980, Pemerintah Indonesia memperoleh semua saham Indosat, yang 

kemudian menjadi suatu Perusahaan State-Owned ( SOE). Di tahun 1994, Indosat 

mendaftarkan sahamnya pada Bursa Efek Jakarta,Bursa Efek Surabaya dan New 

York Pasar bursa, dan menjadi SOE pertama yang listing. 

Dari 1969 sampai 1990, Indosat yang menyajikan jasa telekomunikasi 

internasional langsung dan tidak langsung, komunikasi jaringan data internasional, 

dan jasa transmisi televisi internasional. 

Memasuki abad 21 dan sehubungan dengan kecenderungan yang global, 

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk men-deregulasi sektor telekomunikasi 

nasional, pembukaan dalam kompetisi pasar bebas . Dari 2001, semua hubungan  

antara Indosat dan penyedia telekomunikasi yang domestik, Telkom, telah 

dihapuskan, sedangkan hak exclusivas dari  dua penyedia jasa layanan 

telekomunikasi akan diakhiri pada beberapa langkah-langkah. 



 

  

 
 

  
 
 

Seiring dengan perkembangannya, hingga tahun 2007 adalah tahun terbaik 

bagi Indosat yang dalam kaitan dengan hasil operasional, peningkatan dan perluasan 

jaringan, produk dan jasa inovasi, dan layanan pelanggan penyerahan. Pelanggan 

Indosat telah mencapai 24.5 juta para langganan dan yang dilayani dengan 10.760 

angka-angka BTS. Indosat juga yang merasa terikat dengan menerapkan prinsip yang 

baik, penguasaan ke arah standard yang paling tinggi. Indosat akan melanjutkan terus 

perkembangan dan mempromosikan pertumbuhan untuk perusahaan di tahun 2008. 

 

4.  PT. Bank Negara Indonesia. 

 Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, 

merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. 

Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang 

dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada 

malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak 

pembentukannya. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan 

Nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 Juli ditetapkan 

sebagai Hari Bank Nasional.  

Menyusul penunjukan De Javsche Bank yang merupakan warisan dari 

Pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, Pemerintah membatasi 

peranan Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi atau bank sentral. Bank 

Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai bank pembangunan, dan kemudian 



 

  

 
 

  
 
 

diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa, dengan akses langsung untuk 

transaksi luar negeri. 

Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara 

Indonesia diubah menjadi bank komersial milik pemerintah. Perubahan ini melandasi 

pelayanan yang lebih baik dan tuas bagi sektor usaha nasional. 

Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari 

identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir 

tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai 

'BNI 46'. Penggunaan nama panggilan yang lebih mudah diingat - 'Bank BNI' - 

ditetapkan bersamaan dengan perubahaan identitas perusahaan tahun 1988. 

Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara 

Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik 

diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996. 

Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, 

sosial-budaya serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan identitas 

perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke masa. Hal ini juga menegaskan dedikasi 

dan komitmen BNI terhadap perbaikan kualitas kinerja secara terus-menerus. 

Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan 

untuk menggambarkan prospek masa dpan yang lebih baik, setelah keberhasilan 

mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan 'Bank BNI' dipersingkat menjadi 'BNI', 

sedangkan tahun pendirian - '46' - digunakan dalam logo perusahaan untuk 



 

  

 
 

  
 
 

meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Berangkat dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya, BNI 

bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi negeri, serta senantiasa 

menjadi kebanggaan negara. 

 

4.2.  Hasil Penelitian. 

Dalam penelitian event study, langkah pertama adalah menentukan event yang 

akan diteliti. Dalam penelitian ini event yang akan diteliti adalah pengumuman 

Annual Report Award 2007 tanggal 12 Agustus 2008. Dalam penelitian ini 

diperkirakan bahwa event tersebut akan mempengaruhi harga saham dari 30 hari 

perdagangan saham sebelum dan setelah event date yaitu tanggal 27 Juni 2008 

sampai 24 September 2008. 

Setelah menentukan event date, dilakukan pengambilan populasi yaitu 

perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI selama periode estimasi dan periode uji. 

Sesuai dengan prosedur dan criteria yang telah ditetapkan diperoleh 4 perusahaan. 

Perusahaan tersebut adalah: 

1. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 

2. PT. Bank Niaga Tbk. 

3. PT. Indosat Tbk. 

4. PT. Bank Negara Indonesia (persero) 



 

  

 
 

  
 
 

Kemudian menentukan periode uji dan periode estimasi. Periode uji adalah 

dimana dalam periode ini dilakukan uji hipotesis penelitian. Periode uji terbagi 

menjadi 3 yaitu: 

1.  5 hari sebelum dan sesudah event date, yaitu tanggal 5 Agustus 2008 

sampai 20 Agustus 2008 

2. 10 hari sebelum dan sesudah event date, yaitu tanggal 28 Juli 2008 

sampai 27 Agustus 2008 

3. 30 hari sebelum dan sesudah event date, yaitu tanggal 30 Juni 2008 

sampai 24 September 2008. 

Periode estimasi dan periode uji ditetapkan menurut trading days, tidak 

termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, karena pada hari tersebut saham 

tidak diperdagangkan. Langkah selanjutnya adalah mengolah data dari variable 

penelitian,yaitu  Abnormal Return dari masing-masing perusahaan sample. 

 

4.2.1. Abnormal Return 

4.2.1.1. Pengukuran 

   Langkah pertama yang dilakukan yaitu, menghitung pendapatan Aktual (Rit) 

untuk masing-masing perusahaan selama periode uji , dicari melalui persamaan: 

 

Ri, t        =     Pt
 – P 

t-n        ……………………………………………………………….    ( 3.1 ) 

                    P t-n 

 



 

  

 
 

  
 
 

 Keterangan: 

Ri, t = return individual saham ke-i pada hari t 

Pt = harga penutupan saham pada hari t 

Pt-n = harga penutupan saham pada hari t-n 

Pada table 4.1 dapat dilihat pendapatan actual perusahaan penerima award 

yang telah dipilih menurut criteria pengambilan sample selama perode uji.  

Table 4.1 

Pendapatan Actual pada Periode Uji 

t 

HARGA 
TUTUP 
TELKOM 

PENDPTAN  
AKTUAL 

HARGA 
TUTUP 
NIAGA 

PENDPTAN 
AKTUAL  

HARGA 
TUTUP 
ISAT 

PENDPTAN 
AKTUAL 

HARGA 
TUTUP 
BNI 

PENDPTAN 
AKTUAL 

 7500  910  6500  1300  
t-30 7550 0.0067 940 0.0330 6400 -0.0154 1250 -0.0385
t-29 7400 -0.0199 960 0.0213 6750 0.0547 1230 -0.0160
t-28 7550 0.0203 950 -0.0104 6600 -0.0222 1250 0.0163
t-27 7450 -0.0132 910 -0.0421 6500 -0.0152 1220 -0.0240
t-26 7400 -0.0067 920 0.0110 6400 -0.0154 1220 0.0000
t-25 7350 -0.0068 900 -0.0217 6500 0.0156 1210 -0.0082
t-24 7400 0.0068 910 0.0111 6450 -0.0077 1200 -0.0083
t-23 7350 -0.0068 910 0.0000 6500 0.0078 1210 0.0083
t-22 7300 -0.0068 900 -0.0110 6550 0.0077 1200 -0.0083
t-21 7550 0.0342 900 0.0000 6550 0.0000 1200 0.0000
t-20 7500 -0.0066 900 0.0000 6400 -0.0229 1200 0.0000
t-19 7200 -0.0400 880 -0.0222 6550 0.0234 1190 -0.0083
t-18 7050 -0.0208 870 -0.0114 6700 0.0229 1180 -0.0084
t-17 7050 0.0000 890 0.0230 6750 0.0075 1200 -0.0169
t-16 6800 -0.0355 870 -0.0225 6550 -0.0296 1190 -0.0083
t-15 6850 0.0074 880 0.0115 6500 -0.0076 1190 0.0000
t-14 7100 0.0365 950 0.0795 6450 -0.0077 1200 0.0084
t-13 7750 0.0915 940 -0.0105 6600 0.0233 1220 0.0167
t-12 7750 0.0000 960 0.0213 6500 -0.0152 1340 0.0984
t-11 7700 -0.0065 960 0.0000 6450 -0.0077 1400 0.0448
t-10 7700 0.0000 960 0.0000 6450 0.0000 1360 -0.0286
t-9 7800 0.0130 970 0.0104 6500 0.0078 1400 0.0294
t-8 7900 0.0128 960 -0.0103 6650 0.0231 1420 0.0143
t-7 7500 -0.0506 950 -0.0104 6400 -0.0376 1450 0.0211
t-6 7550 0.0067 930 -0.0211 6350 -0.0078 1430 -0.0138



 

  

 
 

  
 
 

t-5 7700 0.0199 930 0.0000 6400 0.0079 1400 -0.0210
t-4 7900 0.0260 930 0.0000 6350 -0.0078 1410 0.0071
t-3 7750 -0.0190 940 0.0108 6250 -0.0157 1360 -0.0355
t-2 7750 0.0000 930 -0.0106 6250 0.0000 1340 -0.0147
t-1 7800 0.0065 930 0.0000 6400 0.0240 1360 0.0149
t0 7650 -0.0192 940 0.0108 6300 -0.0156 1340 -0.0147
t1 7300 -0.0458 910 -0.0319 6100 -0.0317 1270 -0.0522
t2 7250 -0.0068 920 0.0110 6000 -0.0164 1240 -0.0236
t3 7300 0.0069 930 0.0109 6050 0.0083 1250 0.0081
t4 7300 0.0000 920 -0.0108 5750 -0.0496 1240 -0.0080
t5 7400 0.0137 900 -0.0217 5950 0.0348 1230 -0.0081
t6 7350 -0.0068 890 -0.0111 6000 0.0084 1220 -0.0081
t7 7450 0.0136 910 0.0225 6000 0.0000 1230 0.0082
t8 7900 0.0604 930 0.0220 6050 0.0083 1260 0.0244
t9 7750 -0.0190 930 0.0000 5850 -0.0331 1250 -0.0079
t10 7750 0.0000 890 -0.0430 5900 0.0085 1240 -0.0080
t11 7800 0.0065 890 0.0000 6000 0.0169 1250 0.0081
t12 7950 0.0192 890 0.0000 6100 0.0167 1290 0.0320
t13 7950 0.0000 890 0.0000 6100 0.0000 1280 -0.0078
t14 7850 -0.0126 880 -0.0112 6350 0.0410 1280 0.0000
t15 8000 0.0191 880 0.0000 6350 0.0000 1360 0.0625
t16 7800 -0.0250 860 -0.0227 6100 -0.0394 1330 -0.0221
t17 7400 -0.0513 850 -0.0116 5900 -0.0328 1250 -0.0602
t18 7950 0.0743 850 0.0000 6050 0.0254 1260 0.0080
t19 7600 -0.0440 830 -0.0235 6000 -0.0083 1250 -0.0079
t20 7200 -0.0526 820 -0.0120 5800 -0.0333 1190 -0.0480
t21 7350 0.0208 800 -0.0244 5850 0.0086 1220 0.0252
t22 7200 -0.0204 830 0.0375 5950 0.0171 1190 -0.0246
t23 6800 -0.0556 780 -0.0602 5750 -0.0336 1090 -0.0840
t24 6050 -0.1103 660 -0.1538 5500 -0.0435 900 -0.1743
t25 6700 0.1074 670 0.0152 6100 0.1091 1040 0.1556
t26 6450 -0.0373 700 0.0448 5900 -0.0328 980 -0.0577
t27 6850 0.0620 700 0.0000 6150 0.0424 1070 0.0918
t28 7000 0.0219 800 0.1429 6250 0.0163 1100 0.0280
t29 6750 -0.0357 740 -0.0750 6050 -0.0320 1030 -0.0636
t30 6700 -0.0074 720 -0.0270 6100 0.0083 1000 -0.0291

Sumber: data diolah, Bursa Efek Indonesia, 2009 
 

Kedua ialah menghitung besarnya Pendapatan ekspektasi untuk masing-

masing perusahaan selama periode uji dihitung dengan persamaan: 

Rmt =    IHSG
t 

- IHSG 
t-n      ……………………………………….  ( 3.2 ) 

                 IHSG t-n 



 

  

 
 

  
 
 

Keterangan: 

Rmt              =  tingkat return pasar 

IHSG t         =  indeks harga saham gabungan hari ke-t 

IHSG t-n          = indeks harga saham gabungan hari ke-t-n 

  

Pada table 4.2 dapat dilihat pendapatan ekspektasi perusahaan penerima 

award. 

Table 4.2 

Pendapatan Ekspektasi pada Periode Uji 

T IHSG 
PENDAPATAN 
EKSPEKTASI 

 2167.82  
t-30 2189.12 0.0098 
t-29 2378.808 0.0867 
t-28 2378.474 -0.0001 
t-27 2343.79 -0.0146 
t-26 2295.98 -0.0204 
t-25 2303.818 0.0034 
t-24 2278.973 -0.0108 
t-23 2286.026 0.0031 
t-22 2276.231 -0.0043 
t-21 2276.853 0.0003 
t-20 2259.54 -0.0076 
t-19 2214.852 -0.0198 
t-18 2218.125 0.0015 
t-17 2167.713 -0.0227 
t-16 2141.135 -0.0123 
t-15 2401.14 0.1214 
t-14 2212.754 -0.0785 
t-13 2225.844 0.0059 
t-12 2257.054 0.0140 
t-11 2301.55 0.0197 
t-10 2275.676 -0.0112 



 

  

 
 

  
 
 

t-9 2278.684 0.0013 
t-8 2304.508 0.0113 
t-7 2248.75 -0.0242 
t-6 2227.675 -0.0094 
t-5 2185.619 -0.0189 
t-4 2187.204 0.0007 
t-3 2199.011 0.0054 
t-2 2195.926 -0.0014 
t-1 2133.92 -0.0282 
t0 2057.579 -0.0358 
t1 2029.08 -0.0139 
t2 2106.642 0.0382 
t3 2085.148 -0.0102 
t4 2042.498 -0.0205 
t5 2069.698 0.0133 
t6 2088.251 0.0090 
t7 2120.491 0.0154 
t8 2175.35 0.0259 
t9 2159.61 -0.0072 
t10 2134.88 -0.0115 
t11 2144.848 0.0047 
t12 2165.943 0.0098 
t13 2213.57 0.0220 
t14 2159.052 -0.0246 
t15 2116 -0.0199 
t16 2075.234 -0.0193 
t17 2022.564 -0.0254 
t18 2209.64 0.0925 
t19 1958.752 -0.1135 
t20 1885.043 -0.0376 
t21 1870.133 -0.0079 
t22 1804.062 -0.0353 
t23 1719.254 -0.0470 
t24 1735.636 0.0095 
t25 1769.894 0.0197 
t26 1787.773 0.0101 
t27 1905.893 0.0661 
t28 1897.342 -0.0045 
t29 1873.1 -0.0128 
t30 1883.061 0.0053 

         Sumber: data diolah, Bursa Efek Indonesia, 2009  
 



 

  

 
 

  
 
 

Ketiga, mencari pendapatan abnormal dengan mengurangkan pendapatan 

actual dengan pendapatan yang diharapkan / ekspektasi. Pendapatan abnormal positif 

diperoleh jika pendapatan actual lebih besar daripada pendapatan yang diharapkan. 

Dan sebaliknya, jika pendapatan yang diharapkan lebih besar dari pendapatan actual, 

maka terjadi abnormal return negative. Perhitungan Abnormal return dapat dilihat 

pada table 4.3. 

Tabel 4.3 

Abnormal Return (AR) pada Periode Uji 

t TELKOM NIAGA ISAT BNI 
AR = pendapatan actual-pendapatan ekspektasi 

t-30 -0.0032 0.0231 -0.0252 -0.0483 
t-29 -0.1065 -0.0654 -0.0320 -0.1027 
t-28 0.0204 -0.0103 -0.0221 0.0164 
t-27 0.0013 -0.0275 -0.0006 -0.0094 
t-26 0.0137 0.0314 0.0050 0.0204 
t-25 -0.0102 -0.0252 0.0122 -0.0116 
t-24 0.0176 0.0219 0.0031 0.0025 
t-23 -0.0099 -0.0031 0.0047 0.0052 
t-22 -0.0025 -0.0067 0.0120 -0.0040 
t-21 0.0340 -0.0003 -0.0003 -0.0003 
t-20 0.0010 0.0076 -0.0153 0.0076 
t-19 -0.0202 -0.0024 0.0432 0.0114 
t-18 -0.0223 -0.0128 0.0214 -0.0099 
t-17 0.0227 0.0457 -0.0153 0.0397 
t-16 -0.0232 -0.0102 -0.0174 0.0039 
t-15 -0.1141 -0.1099 -0.1291 -0.1214 
t-14 0.1150 -0.1580 -0.0708 0.0869 
t-13 0.0856 -0.0164 0.0173 0.0108 
t-12 -0.0140 0.0073 -0.0292 0.0843 
t-11 -0.0262 -0.0197 -0.0274 0.0251 
t-10 0.0112 0.0112 0.0112 -0.0173 
t-9 0.0117 0.0091 0.0064 0.0281 
t-8 0.0015 -0.0216 0.0117 0.0030 
t-7 -0.0264 0.0138 -0.0134 0.0453 



 

  

 
 

  
 
 

t-6 0.0160 -0.0117 0.0016 -0.0044 
t-5 0.0387 0.0189 0.0268 -0.0021 
t-4 0.0252 -0.0007 -0.0085 0.0064 
t-3 -0.0244 0.0054 -0.0211 -0.0409 
t-2 0.0014 -0.0092 0.0014 -0.0133 
t-1 0.0347 0.0282 0.0522 0.0432 
T0 0.0165 0.0465 0.0202 0.0211 
T1 -0.0319 -0.0181 -0.0179 -0.0384 
T2 -0.0451 -0.0272 -0.0546 -0.0618 
T3 0.0171 0.0211 0.0185 0.0183 
T4 0.0205 0.0097 -0.0291 0.0125 
T5 0.0004 -0.0351 0.0215 -0.0214 
T6 -0.0157 -0.0201 -0.0006 -0.0171 
T7 -0.0018 0.0070 -0.0154 -0.0072 
T8 0.0345 -0.0039 -0.0175 -0.0015 
T9 -0.0118 0.0072 -0.0258 -0.0007 
t10 0.0115 -0.0316 0.0200 0.0035 
t11 0.0018 -0.0047 0.0123 0.0034 
t12 0.0094 -0.0098 0.0068 0.0222 
t13 -0.0220 -0.0220 -0.0220 -0.0297 
t14 0.0121 0.0134 0.0656 0.0246 
t15 0.0390 0.0199 0.0199 -0.0824 
t16 -0.0057 -0.0035 -0.0201 -0.0028 
t17 -0.0259 0.0138 -0.0074 -0.0348 
t18 -0.0182 -0.0925 -0.0671 -0.0845 
t19 0.0695 0.0900 0.1053 0.1056 
t20 -0.0150 0.0256 0.0043 -0.0104 
t21 0.0287 -0.0165 0.0165 0.0331 
t22 0.0149 -0.0728 0.0524 0.0107 
t23 -0.0085 -0.0132 0.0134 -0.0370 
t24 -0.1198 -0.1634 -0.0530 -0.1838 
t25 0.0877 -0.0046 0.0894 -0.1358 
t26 -0.0474 0.0347 -0.0429 -0.0678 
t27 -0.0041 -0.0661 -0.0237 0.0258 
t28 0.0264 -0.1473 0.0207 0.0325 
t29 -0.0229 -0.0622 -0.0192 -0.0509 
t30 -0.0127 -0.0323 0.0029 -0.0344 

 Sumber: data diolah,  Bursa Efek Indonesia, 2009  
 

 Langkah keempat adalah menghitung Average Abnormal Return (AAR) untuk 

perusahaan sample dengan persamaan : 



 

  

 
 

  
 
 

AARt   =   
t-n∑ K ARi,t      ..………………………………………...   ( 3.4 ) 

              
                                     K  
 

Keterangan: 

AARi,t = Average Abnormal Return saham pada waktu t 

ARi,t  = Abnormal Return i pada waktu t 

K    = jumlah saham 

Hasil perhitungan AAR dapat dilihat pada table 4.4.  

Tabel 4.4. 

Average Abnormal Return (AAR) pada Periode Uji. 

T AAR 
t-30 -0.0134 
t-29 -0.0766 
t-28 0.0011 
t-27 -0.0090 
t-26 0.0176 
t-25 -0.0087 
t-24 0.0113 
t-23 -0.0008 
t-22 -0.0003 
t-21 0.0083 
t-20 0.0002 
t-19 0.0080 
t-18 -0.0059 
t-17 0.0032 
t-16 -0.0117 
t-15 -0.1186 
t-14 -0.0067 
t-13 0.0243 
t-12 0.0121 
t-11 -0.0121 
t-10 0.0041 
t-9 0.0138 



 

  

 
 

  
 
 

t-8 -0.0014 
t-7 0.0048 
t-6 0.0004 
t-5 0.0206 
t-4 0.0056 
t-3 -0.0203 
t-2 -0.0049 
t-1 0.0396 
t0 0.0261 
t1 -0.0266 
t2 -0.0472 
t3 0.0187 
t4 0.0034 
t5 -0.0086 
t6 -0.0134 
t7 -0.0044 
t8 0.0029 
t9 -0.0078 
t10 0.0008 
t11 0.0032 
t12 0.0071 
t13 -0.0239 
t14 0.0289 
t15 -0.0009 
t16 -0.0080 
t17 -0.0136 
t18 -0.0656 
t19 0.0926 
t20 0.0011 
t21 0.0155 
t22 -0.0061 
t23 -0.0114 
t24 -0.1300 
t25 0.0092 
t26 -0.0309 
t27 -0.0170 
t28 -0.0169 
t29 -0.0388 
t30 -0.0191 

 Sumber: data diolah, Bursa Efek Indonesia, 2009 

 



 

  

 
 

  
 
 

4.2.1.2  Pengujian Hipotesis. 

a.  Uji Normalitas. 

Sebelum melakukan analisis data dengan uji-t satu sampel, terlebih dahulu 

kita uji apakah kedua data menyebar  normal  atau  tidak.  Statistik uji  yang 

digunakan terhadap variable dalam penelitian ini adalah Kolmogorov-Smirnov 

normality test. Dimana : 

H0  : Data menyebar normal  

H1  : Data tidak menyebar normal 

α  = 0.05 

Hasil uji normalitas terhadap kedua data yaitu AAR dan IHSG adalah sebagai 

berikut: 

Table 4.5 

Hasil Uji Normalitas 

Variable p-value keterangan 

 

AAR  t-1 sampai t-30 

        

0.056 

 

Normal 

    

 AAR t0 sampai t+30 

 
0.579 

 
Normal 

Sumber: data diolah, 2009. 

   Oleh karena  p-value uji normalitas untuk kedua data 30 hari sebelum dan 

sesudah pengumuman ARA event 2007 lebih besar dari 0.05, maka kesimpulan 



 

  

 
 

  
 
 

statistika yang diambil adalah Terima  H0 , artinya dapat dikatakan bahwa kedua data 

berasal  dari  populasi  yang menyebar normal. 

Dari uji normalitas data yang telah dilakukan, maka disimpulakan bahwa data 

dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan demikian,  uji-t  satu sample dapat 

diterapkan. Karena penelitian parametric mensyaratkan data dalam penelitian harus 

berdistribusi normal, dan salah satu metode pengujian parametric ialah menggunakan 

uji-t satu sampel.   

 

b.  Uji-T satu sampel (one sample T-test) terhadap AAR 

  Dalam penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan adalah uji-t satu sample, 

karena data dalam penelitian ini termasuk didalam statistic parametris (data 

berdistribusi normal) serta penelitian ini memiliki satu variable dan berbentuk 

interval. Pengujian terhadap abnormal return mempunyai tujuan untuk melihat 

signifikansi abnormal return yang ada di periode peristiwa.. 

 Hasil uji- satu sample terhadap AAR  selama periode uji dapat dilihat pada 

table  4.6. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

  
 
 

Tabel  4.6. 

Hasil Uji – T Satu Sampel AAR 

Sumber: data diolah, Bursa Efek Indonesia, 2009. 

Hari 
Harga 

Saham(Rp) 

Rata-rata 
Abnormal 

Return t-hitung Hari
Harga 

Saham(Rp) 

Rat-rata 
Abnormal 

Return t-hitung 
t-30 2167.82 -0.0134 -0.8782 t 2133.92 0.0261 2.3395* 
t-29 2189.12 -0.0766 -4.3712 t+1 2057.579 -0.0266 -5.1847 
t-28 2378.808 0.0011 0.1067 t+2 2029.08 -0.0472 -6.3025 
t-27 2378.474 -0.009 -1.376 t+3 2106.642 0.0187 2.2652* 
t-26 2343.79 0.0176 0.1644 t+4 2085.148 0.0034 0.3071 
t-25 2295.98 -0.0087 -1.1233 t+5 2042.498 -0.0086 -0.696 
t-24 2303.818 0.0113 0.2674 t+6 2069.698 -0.0134 -3.0704 
t-23 2278.973 -0.0008 -0.2161 t+7 2088.251 -0.0044 -0.9247 
t-22 2286.026 -0.0003 -0.07151 t+8 2120.491 0.0029 0.2611 
t-21 2276.231 0.0083 0.96501 t+9 2175.35 -0.0078 -1.0856 
t-20 2276.853 0.0002 0.04161 t+10 2159.61 0.0008 0.075 
t-19 2259.54 0.008 0.59711 t+11 2134.88 0.0032 0.9136 
t-18 2214.852 -0.0059 -0.62251 t+12 2144.848 0.0071 1.0872 
t-17 2218.125 0.0032 0.80041 t+13 2165.943 -0.0239 -12.4285
t-16 2167.713 -0.0117 -2.0051 t+14 2213.57 0.0289 2.3061 
t-15 2141.135 -0.1186 -28.0887 t+15 2159.052 -0.0009 -0.0344 
t-14 2401.14 -0.0067 -0.6374 t+16 2116 -0.008 -1.9707 
t-13 2212.754 0.0243 1.1214 t+17 2075.234 -0.0136 -1.2613 
t-12 2225.844 0.0121 0.4801 t+18 2022.564 -0.0656 -3.9365 
t-11 2257.054 -0.0121 -0.9641 t+19 2209.64 0.0926 0.8711 
t-10 2301.55 0.0041 0.5719 t+20 1958.752 0.0011 0.1231 
t-9 2275.676 0.0138 2.3331 t+21 1885.043 0.0155 1.3777 
t-8 2278.684 -0.0014 -0.1897 t+22 1870.133 -0.0061 -0.0514 
t-7 2304.508 0.0048 0.3038 t+23 1804.062 -0.0114 -1.0956 
t-6 2248.75 0.0004 0.0638 t+24 1719.254 -0.13 -4.4936 
t-5 2227.675 0.0206 2.3968* t+25 1735.636 0.092 0.262 
t-4 2185.619 0.0056 0.777 t+26 1769.894 -0.0309 -1.3704 
t-3 2187.204 -0.0203 -2.1128 t+27 1787.773 -0.017 -0.8837 
t-2 2199.011 -0.0049 -1.3146 t+28 1905.893 -0.0169 -2.8728 
t-1 2195.926 0.0396 3.5964* t+29 1897.342 -0.0388 -3.6841 
Keterangan : * signifikan pada tingkat 5% ,** 
signifikan pada tingkat 1% t+30 1873.1 -0.0191 -2.1686 



 

  

 
 

  
 
 

 Dari Tabel 4.6  terlihat rata-rata abnormal return selama periode pengamatan 

(t-30 sampai dengan t+30). Abnormal return selama periode pengamatan cenderung 

fluktuatif, berkisar antara -0.13 sampai dengan 0.1076. 

 Pengamatan pertama pada Lima hari sebelum dan setelah pengumuman, nilai 

abnormal return pada lima hari sebelum pengumuman (t-5) adalah (0.0206) signifikan 

pada tingkat 5% (t-hitung 2.3968). Kemudian cenderung menurun sampai dengan 

hari ketiga sebelum pengumuman (-0.0203). Hari kedua sebelum pengumuman nilai 

abnormal return naik (-0.0049) dan sehari menjelang pengumuman ARA naik 

(0.0396) signifikan pada tingkat 5% (t-hitung=3.5964). Hal ini berarti abnormal 

return positif tersebut terbukti dipengaruhi oleh rencana pengumuman pemberian 

ARA pada hari berikutnya.  

 Pada hari pengumuman (t) nilai abnormal return (0.0261) signifikan pada 

tingkat 5% yang mengindikasikan bahwa hal tersebut terbukti dipengaruhi 

pengumuman pemberian ARA pada hari tersebut. Pada hari ketiga setelah 

pengumuman (t+3), nilai abnormal return kembali naik menjadi positif dan signifikan 

pada tingkat 5% (t-hitung: 2.2652) dan sampai hari kelima setelah pengumuman (t+5) 

besarnya nilai abnormal return naik turun ( -0.0266, -0.0472, 0.0187). 

 Pengamatan kedua pada sepuluh hari sebelum dan setelah pengumuman, nilai 

abnormal return pada sepuluh hari sebelum (t-10) sampai enam hari sebelum (t-6), 

nilai abnormal return positif (0.0041, 0.0138, 0.0048, 0.0004) kecuali pada (t-8) 

terjadi nilai abnormal return negative, namun berdasar uji-t, t-hitung menunjukkan 

positifnya nilai abnormal return tersebut tidak signifikan terpengaruh oleh 



 

  

 
 

  
 
 

pengumuman ARA. Sedangkan hari kedelapan (t+8) dan kesepuluh (t+10) sesudah 

pengumuman, walaupun nilai abnormal return juga positif (0.0029, 0.0008), dari hasil 

pengujian (uji-t) t-hitung untuk t+8 menunjukkan 0.2611 dan 0.075 untuk t+10, hal 

ini mengindikasikan walaupun nilai abnormal return t+8 dan t+10 adalah positif 

namun keduanya juga tidak signifikan terpengaruh oleh pengumuman ARA. Hal ini 

mengindikasikan bahwa abnormal return tersebut terjadi bukan karena pasar 

merespon pengumuman pemberian ARA tersebut. 

 Pengamatan ketiga pada hari ke-tigapuluh sebelum dan sesudah pengumuman 

ARA event 2007, pada hari ke-tigapuluh sebelum pengumuman ARA, menunjukkan 

nilai abnormal return negative yaitu –0.0134 dan t-hitung sebesar -0.8782. Demikian 

pula pada hari ke-puluh sesudah pengumuman, terdapat nilai abnormal return -0.0191 

dan t-hitung -2.1686. Dari hasil dua pengamatan tersebut, dapat dilihat bahwa pada 

periode pengamatan tersebut tidak terpengaruh oleh adanya pengumuman ARA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

  
 
 

4.2.1.3 Pembahasan. 

Grafik 4.1Pergerakan Abnormal Return pada Periode Uji  
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Kondisi abnormal return jika digambarkan dalam bentuk grafik akan tampak 

seperti grafik 4.1. Grafik 4.1 menunjukkan pergerakan abnormal return selama 

periode pengamatan. Dari hasil pengamatan 5 hari sebelum dan sesudah, abnormal 

return yang signifikan terjadi pada 5 hari dan 1 hari menjelang pengumuman ARA, 

hal ini terjadi kemungkinan karena adanya kebocoran informasi mengenai 

pengumuman ARA event 2007 tersebut. Pada pengamatan 5 hari sesudah 

pengumuman, khususnya pada hari ketiga (t+3) harga saham naik sangat tajam dan 

mengakibatkan nilai abnormal return kembali positif. Namun pada pengamatan hari 

keempat dan kelima (t+4) dan (t+5) harga saham turun yang cenderung tajam dan 

mengakibatkan nilai abnormal return menjadi negatif. Dari hasil pengamatan diatas 



 

  

 
 

  
 
 

menunjukkan bahwa pengumuman ARA berpengaruh terhadap abnormal return, 

dalam konteks penelitian ini ditunjukkan pada hari ketiga setelah pengumuman (t+3). 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya, misalnya: 

Sulistyanto, 2003; Sukmadityasari, 2007; dan Permata, 2008, hal ini mengindikasikan 

pasar mulai merespon secara positif pengumuman non-keuangan tersebut. Beberapa 

penelitian juga menyimpulkan bahwa pengumuman non-keuangan yang mempunyai 

kandungan informasi (information content of non-financial announcement) akan 

direspon lebih lambat oleh pasar dibandingkan pengumuman yang mempunyai 

kandungan informasi keuangan (information content of financial announcement) 

(Rao, 1997; dalam Sulistyanto,2003).  

Sedangkan hari keenam setelah pengumuman (t+6) sampai dengan hari 

terakhir periode pengamatan (t+10) harga saham kembali fluktuatif yang 

mengakibatkan nilai abnormal return juga fluktuatif. Nilai abnormal return pada 

periode enam hari terakhir ini cenderung turun. Dua hari terakhir dalam periode 

pengamatan (t+9 daan t+10) harga saham kembali naik. Namun fluktuatifnya nilai 

abnormal return pada periode ini secara signifikan tidak terbukti dipengaruhi oleh 

pengumuman pemberian ARA. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar kembali tidak 

tertarik dan menganggap pengumuman tersebut sudah tidak mempunyai kandungan 

informasi yang berharga. 

 Secara keseluruhan, dengan periode pengamatan t-30 dan t+30 menunjukkan 

nilai abnormal return dan t-hitung yang negative. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pasar tidak merespon pengumuman ARA event 2007 pada hari ke-30 sebelum dan 



 

  

 
 

  
 
 

sesudah pengamatan. Kondisi ini kemungkinan karena: (1) pasar tidak menerima 

bocoran informasi rencana pemberian ARA, (2) pasar menerima bocoran informasi 

rencana pemberiaan ARA namun tidak meresponnya, (3) pasar menerima bocoran 

informasi rencana pemberian ARA namun gagal dalam mengasimilasi informasi 

tersebut karena biaya pemrosesan informasi yang mahal, dan (4) Pasar kurang 

memperhatikan adanya rencana pengumuman ARA  karena selang waktu yang terlalu 

jauh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

  
 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan. 

 Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan dapat diambil 

kesimpulan: 

1. Pengumuman ARA berpengaruh terhadap abnormal return pada periode 

pengamatan 5 hari sebelum dan sesudah pengumuman. 

2. Hasil pengujian secara keseluruhan membuktikan bahwa pengumuman ARA 

hanya direspon oleh pasar dalam hari kelima sebelum dan setelah pengumuman. 

Hal ini mengindikasikan investor cenderung lambat dalam merespon 

pengumuman tersebut untuk mengambil sebuah keputusan. Fenomena likuiditas 

ini sesungguhnya adalah manifestasi interaksi antara permintaan dan penawaran 

yang muncul di bursa dalam bentuk nyata berupa harga dan volume transaksi 

yang tercipta dari waktu ke waktu. Satuan waktu ini bisa ditetapkan dalam menit, 

jam, hari, pekan, bahkan bulan atau tahun (Sony, 2008), sedangkan dalam 

penelitian ini investor baru merespon pengumuman ARA tersebut paling cepat 

dihari ke-3, dan  ke-5 setelah tanggal pengumuman. Namun hasil penelitian 

konsisten dengan kesimpulan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan 

bahwa pengumuman non-keuangan yang mempunyai kandungan informasi 

(information content of non-financial announcement) akan direspon lebih lambat 

oleh pasar dibandingkan pengumuman keuangan yang mempunyai kandungan 



 

  

 
 

  
 
 

informasi keuangan (information content of financial announcement) (Rao, 1997; 

Ferere dan Renneboog, 2000; Chen, 2001; Durtschi et al., 2002; De Roon dan 

Veld, 2002 dalam Sulistyanto, 2003). Sehingga lambatnya respon pasar tersebut 

bukan merupakan anomali pasar yang disebabkan pasar inefisiensi dalam hal 

informasi. Hasil pengujian tersebut mencerminkan bahwa pasar tertarik dengan 

informasi pemberian ARA. Hal ini mengindikasikan adanya kepercayaan investor 

terhadap konsep corporate governance yang melandasi penghargaan tersebut akan 

membuat perusahaan dikelola dengan lebih profesional dan dapat meningkatkan 

kesejahteraan pemiliknya (stockholders) tanpa mengabaikan kepentingan 

stakeholders-nya. 

 

5.2. Keterbatasan penelitian. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: 

1. pengambilan sample menggunakan purposive sampling yang didasarkan pada 

criteria tertentu  sehingga jumlah sample penelitian ini hanya sedikit, yaitu 4 

perusahaan (PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Pt. Indosat Tbk, PT. Bank 

Niaga, dan PT Bank Negara Indonesia, Tbk). Hal ini juga disebabkan 

sedikitnya peserta dan juga pemenang dalam Annual Report Award. 

2. Ada kemungkinan terjadi peristiwa-peristiwa penting lainnya disekitar tanggal 

pengumuman pemberian penghargaan Annual Report Award sehingga hasil 

penelitian ini bias. 

 



 

  

 
 

  
 
 

5.3.  Saran. 

 Beberapa keterbatasan-keterbatasan di atas, maka peneliti memberikan 

beberapa saran bagi penelitian berikutnya, yaitu: 

1. pengujian akan lebih akurat jika sample yang lebih banyak yaitu dengan 

memperpanjang tahun observasi. 

2. melakukan observasi diluar periode pengamatan dengan menyertakan 

pengujian terhadap peristiwa-peristiwa lain diluar periode pengamatan untuk 

mengetahui peristiwa mana yang sebenarnya lebih direaksi oleh pasar. 

 

5.4. implikasi penelitian. 

1.  Implikasi teoritis. 

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan 

pengembangan teori pasar modal terutama berkaitan dengan reaksi pasar di Indonesia 

terhadap adanya informasi non keuangan seperti Annual Report Award ini. 

2.  Implikasi Praktis. 

a.  Bagi Emiten. 

Penelitan ini diharapkan dapat mendorong perusahaan-perusahaan emiten 

untuk menerapkan konsep good corporate governance dn ikut berpartisipasi 

dalam penganugrahan Annual Report  Award. 

b.  Bagi Investor. 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor dalam mengambil 

keputusan investasi terutama pada perusahaan yang telah benar-benar 



 

  

 
 

  
 
 

menerapkan konsep Good Corporate Governance yang terlihat dalam bentuk 

perolehan award dalam ajang Annual Report Award. 

 

c.  Bagi regulator. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak 

regulator seperti Bapepam dan BEI dalam membuat regulasi berkaitan dengan 

kewajiban implementasi Good Corporate Governance pada perusahaan-

perusahaan di Indonesia.   
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