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ABSTRAK 
 
 
 

REAKSI PASAR MODAL SYARIAH AKIBAT PERISTIWA  
SERANGAN BOM DI INDONESIA 

 
 
 

Oleh: 
Mochammad Hidayatur Rochman 

 
 
 

Dosen Pembimbing: 
Syaiful Iqbal, SE., MSi., Ak. 

 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji muatan informasi peristiwa 
serangan bom terhadap reaksi pasar modal syariah di Indonesia. Sampel dalam 
penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks (JII) 
pada saat peristiwa terjadi, yakni: Bom Kuningan 9 September 2004; Bom Bali II 
1 Oktober 2005; serta Bom JW Marriot & Ritz Carlton 17 Juli 2009. Reaksi pasar 
diukur dengan menggunakan average abnormal return. Kemudian, analisis 
dilakukan dengan menggunakan dua tahap pengujian, yaitu: metodologi event 
study untuk menganalisis reaksi pasar, dan uji-t dua sampel yang berpasangan 
untuk menganalisis perbedaan secara statistik antara average abnormal return 
sebelum dan sesudah peristiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar modal 
syariah hanya bereaksi pada saat terjadi peristiwa Bom JW Marriot & Ritz Carlton 
tahun 2009. Namun, peristiwa tersebut tidak memiliki kandungan informasi yang 
dapat mempengaruhi reaksi pasar modal syariah pada periode sebelum dan 
sesudah peristiwa. Sedangkan peristiwa Bom Kuningan tahun 2004 dan Bom Bali 
II tahun 2005 tidak memiliki kandungan informasi baik pada periode sebelum, 
saat, maupun sesudah peristiwa. Dengan kata lain, kedua peristiwa ini tidak 
menimbulkan reaksi di pasar modal syariah. 
 
 
 
Kata kunci: Reaksi Pasar, Pasar Modal Syariah, Serangan Bom, Abnormal 

Return. 
 
 
 
 

 

 



ABSTRACT 
 
 
 

SHARIA CAPITAL MARKET REACTION AS A RESULT OF  
BOMB ATTACK  INCIDENT IN INDONESIA 

 
 
 

By: 
Mochammad Hidayatur Rochman 

 
 
 

Advisor Lecturer: 
Syaiful Iqbal, SE., MSi., Ak. 

 
 
 

The purpose of this research is to examine information content of bomb 
attack incident toward sharia capital market reaction in Indonesia. Samples of 
this research are company that listed on Jakarta Islamic Indeks (JII) when the 
incident is occured, there are: Kuningan’s Bomb on September 9th, 2004; Bali’s 
Bomb II on October 1st, 2005; also JW Marriot & Ritz Carlton’s Bomb on July 
17th, 2009. Market reaction is measured by using average abnormal return. Then, 
analyze is doing by use two step of tests, there are: event study methodology to 
analyze market reaction, and paired sample t-test to analyze statistical differences 
average abnormal return between before and after incident. The result of this 
research shows that sharia capital market reaction only happened at JW Marriot 
& Ritz Carlton’s Bomb incident in 2009. But this incident did not have 
information content that can influence sharia capital market reaction before and 
after incident period. Eventhough, Kuningan’s Bomb incident in 2004 and Bali’s 
Bomb II in 2005 did not have information content both before and during as well 
as after incident period. In other word, both incident did not emerge reaction in 
sharia capital market. 
 
 
 
Keywords: Market Reaction, Sharia Capital Market, Bomb Attack, Abnormal 

Return. 
 
 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara 

karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi pembiayaan dan fungsi 

investasi. Pertama, pasar modal merupakan sarana bagi pendanaan usaha, atau 

sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal 

(investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk 

pengembangan usaha, ekspansi, dan penambahan modal kerja. Kedua, pasar 

modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen 

keuangan seperti saham, obligasi, dan reksa dana. Dengan demikian, masyarakat 

dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik 

keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. 

Di Indonesia, selain pasar modal konvensional yang telah ada sejak tahun 

1912, terdapat juga pasar modal syariah yang ditandai dengan adanya Jakarta 

Islamic Index (JII) yang diperkenalkan pada bulan Juli tahun 2000. Pasar modal 

syariah menyediakan instrumen investasi yang mempunyai prinsip syariah seperti 

obligasi syariah, reksadana syariah, dan saham syariah. Pasar modal syariah dalam 

kegiatannya tidak mengikutsertakan emiten yang lingkup kegiatan usahanya 

bertentangan dengan prinsip hukum syariah Islam, yakni (Huda, 2008:56): (1) 

usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang 

dilarang; (2) usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan 

dan asuransi konvensional; (3) usaha yang memproduksi, mendistribusi dan 



memperdagangkan makanan serta minuman yang tergolong haram; serta (4) usaha 

yang memproduksi, mendistribusi dan menyediakan barang-barang ataupun jasa 

yang merusak moral serta bersifat mudharat. Dengan demikian, berinvestasi di 

pasar modal syariah selain dapat memberikan keuntungan secara materi, juga 

dapat memberikan kepuasan batin karena kita sudah berusaha untuk berniaga 

tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. 

Sebagai suatu instrumen ekonomi, pasar modal tidak lepas dari berbagai 

pengaruh lingkungan, baik itu lingkungan ekonomi maupun non ekonomi. 

Pengaruh lingkungan ekonomi sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu 

lingkungan ekonomi mikro dan makro (Suryawijaya, 1998:137). Pengaruh 

lingkungan ekonomi mikro seperti kinerja perusahaan, pengumuman laporan 

keuangan atau dividen perusahaan akan selalu mendapat tanggapan dari para 

pelaku pasar modal. Selain itu perubahan lingkungan ekonomi makro yang terjadi 

seperti perubahan suku bunga tabungan dan deposito, kurs valuta asing, inflasi, 

serta berbagai regulasi dan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan pemerintah, 

turut berpengaruh pada fluktuasi harga di pasar modal. Sedangkan beberapa 

indikator non ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan investasi diantaranya 

adalah masalah keamanan, regulasi dan kepastian hukum, kondisi infrastruktur, 

serta iklim politik (Rifai, 2008:159). 

Salah satu karakteristik pasar modal adalah memiliki tingkat volatilitas 

yang tinggi, artinya pasar modal sangat rentan akan segala news yang datang baik 

terkait atau tidak dengan aktivitas ekonomi (Lestari, 2008:170). News dan rumors 

adalah semua berita yang beredar di tengah masyarakat yang menyangkut 

berbagai hal baik itu masalah ekonomi, sosial, politik, dan  keamanan. Berita 



dapat mempengaruhi harga saham, oleh karena itu ada istilah yang menyatakan 

bahwa no news is a bad news. Sedangkan rumors adalah berita-berita yang belum 

tentu benar yang terkadang juga terselip di antara news berbagai media massa. 

Dengan adanya berbagai berita tersebut, para investor bisa memprediksi seberapa 

kondusif keadaan suatu negara sehingga kegiatan investasi bisa dilaksanakan 

(Arifin, 2004:124). 

Diantara berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia, salah satu news yang 

cukup menarik perhatian adalah berbagai peristiwa serangan bom yang terjadi 

sejak tahun 2000 hingga saat ini. Selama periode tersebut sedikitnya 23 kali 

terjadi aksi pengeboman di berbagai daerah. Beberapa diantaranya adalah Bom 

Kedubes Filipina, Bom Kedubes Malaysia, Bom Gedung BEJ, dan Bom Natal 

(tahun 2000); Bom Plaza Atrium Senen, Bom KFC Makassar, Bom Sekolah 

Australia Jakarta (tahun 2001); Bom malam tahun baru, Bom Bali I, Bom 

McDonald Makassar (tahun 2002); Bom Mabes Polri, Bom Cengkareng, Bom 

Marriot (tahun 2003); Bom Cafe Palopo, Bom Kedubes Australia, Bom Immanuel 

Palu (tahun 2004); Bom Ambon, Bom Pamulang, Bom Bali II, Bom Palu (tahun 

2005); serta yang terbaru adalah pengeboman Hotel JW Marriott & Ritz Carlton 

di kawasan Mega Kuningan, Jakarta pada tanggal 17 Juli 2009. Berbagai peristiwa 

pengeboman tersebut mengganggu stabilitas keamanan di Indonesia sehingga 

dapat berdampak pada aktivitas di pasar modal (Pelita, 2009). 

Peristiwa serangan bom merupakan berita buruk (bad news) bagi investor 

sehingga cenderung akan direspon secara negatif dengan menurunnya minat 

berinvestasi di pasar modal Indonesia. Namun, terdapat fenomena yang menarik 

dimana pasar ternyata semakin dewasa dan kebal dengan teror bom. Saat teror 



bom mengguncang Bali pada 12 Oktober 2002, Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) melorot hingga 10,36% menjadi 337,48 pada 14 Oktober 2002. Dua bulan 

kemudian atau tepatnya 22 November 2002, indeks baru bisa beranjak pulih ke 

level 381,45. Tapi, saat teror bom di JW Marriot pada 5 Agustus 2003, indeks 

hanya terkoreksi 1,8% menjadi 494,44. Waktu itu, hanya butuh waktu dua hari 

untuk memulihkan indeks. Pada 7 Agustus 2003, IHSG kembali bercokol di level 

508 per saham. Saat peristiwa bom Bali kedua pada 2005, indeks justru menguat 

tipis yakni 0,38% dari 1.079,28 ke level 1.083,41 pada 3 Oktober 2005. Bom yang 

mengguncang kawasan Mega Kuningan Jakarta pada 17 Juli 2009 hanya membuat 

indeks turun sebesar 0,55% menjadi 2.106,35. Pada 21 Juli 2009, indeks sudah 

berada di level 2.146,55 (Kontan, 2009). 

Beberapa event study mengenai reaksi pasar modal terhadap peristiwa 

serangan bom sebelumnya telah dilakukan oleh Sinaga (2001) dan Sudarmawan 

(2004). Sinaga melakukan event study atas terjadinya peledakan bom di Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) pada 13 September 2000. Penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa pasar modal memberikan reaksi negatif terhadap peristiwa 

tersebut, yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan yang signifikan pada rata-

rata abnormal return sepuluh hari sebelum dengan sesudah peristiwa. Selain itu, 

pengujian yang dilakukan terhadap aktivitas volume perdagangan juga 

menunjukkan hasil yang sama. 

Sudarmawan yang menganalisis perbedaan tingkat hasil saham-saham di 

BEJ sebelum dan sesudah tragedi bom di Legian-Kuta, Bali memberikan 

kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat hasil saham-saham di BEJ 

sebelum dan sesudah tragedi tersebut. Uji empiris yang dilakukannya terhadap 



average abnormal return dengan menggunakan t-test Paired Sample for Means 

selama periode pengamatan menghasilkan nilai yang tidak signifikan. Selain itu, 

uji empiris yang dilakukan terhadap average abnormal return dengan 

menggunakan One Sample t-test periode pasca peristiwa memberikan bukti bahwa 

tidak terdapat abnormal return pada periode 10 hari pasca peristiwa. Dengan 

demikian, kedua penelitian tersebut dapat memberikan bukti empiris bahwa 

peristiwa serangan bom semakin berkurang pengaruhnya terhadap aktivitas di 

pasar modal Indonesia. 

Namun, penelitian mengenai pengaruh peristiwa serangan bom terhadap 

pasar modal syariah, sepengetahuan peneliti belum pernah dilakukan sebelumnya. 

Pasar modal syariah yang direpresentasikan oleh JII menunjukkan indikasi yang 

serupa dengan pengaruh serangan bom terhadap IHSG, dimana nampaknya JII 

juga semakin dewasa dan kebal dengan teror bom. Saat peristiwa pengeboman 

Kedubes Australia di kawasan Kuningan Jakarta Selatan pada tanggal 9 

September 2004, JII mengalami penurunan sebesar 1,64% menjadi 129,4437. 

Akan tetapi, pada tanggal 10 September JII sudah kembali ke level 131,5017. 

Pada saat peristiwa bom Bali II yang terjadi pada 1 Oktober 2005, JII justru 

menguat 0,82% menjadi 185,2313 pada tanggal 3 Oktober 2005. Demikian pula 

ketika terjadi ledakan bom kawasan Mega Kuningan Jakarta pada 17 Juli 2009, JII 

justru menguat 0,10% menjadi 337,4850. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

mengamati “REAKSI PASAR MODAL SYARIAH AKIBAT PERISTIWA 

SERANGAN BOM DI INDONESIA”. 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah, menarik untuk diketahui apakah 

peristiwa peledakan bom memiliki muatan informasi terhadap reaksi pasar modal 

syariah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kekuatan muatan informasi 

(information content) dari suatu peristiwa terhadap aktivitas di bursa efek, atau 

dengan kata lain hendak mengamati reaksi pasar modal akibat suatu event. Event 

yang diambil adalah beberapa peristiwa serangan bom yang terjadi di Indonesia, 

untuk diuji pengaruhnya terhadap pasar modal syariah. Dengan demikian 

penelitian ini akan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh peristiwa 

serangan bom terhadap pasar modal syariah di Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah: 

a. Sebagai tambahan wawasan bagi peneliti dan pihak-pihak lain yang 

tertarik untuk aktif di pasar modal. 

b. Sebagai sarana penerapan teori yang diperoleh selama mengikuti kegiatan 

perkuliahan, terutama mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal. 

c. Sebagai data pelengkap bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

pengambilan keputusan investasi. 

d. Sebagai referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai pasar modal syariah. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pasar Modal 

2.1.1 Pengertian Pasar Modal dan Bursa Efek 

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal 

mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek”. Menurut Husnan (1996:3), secara formal pasar modal dapat 

didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) 

jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun 

modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun 

perusahaan swasta.  

Tujuan pasar modal adalah menyediakan dana pinjaman jangka panjang 

untuk menciptakan barang modal, berupa aktiva (termasuk pabrik dan 

peralatannya) yang digunakan untuk memproduksi barang lain. Sedangkan pasar 

uang menyediakan dana pinjaman (bukan ekuitas), untuk memenuhi kebutuhan 

modal kerja jangka pendek. Pembedaan di antara keduanya seringkali sulit 

dilakukan, namun satu dasar yang tetap berbeda adalah bahwa semua instrumen 

pasar uang adalah merupakan utang dan jangka waktunya lebih pendek. 

Pembelanjaan jangka panjang dan modal sendiri yang sesungguhnya hanya dapat 

diperoleh dari pasar modal. 



Adapun pengertian bursa efek menurut J. Bogen adalah suatu sistem yang 

terorganisasi dengan mekanisme resmi untuk mempertemukan penjual dan 

pembeli efek secara langsung atau melalui wakil-wakilnya (Ahmad, 1996:19). 

Sedangkan menurut Darmadji (2001:17), bursa efek adalah lembaga atau 

perusahaan yang menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas sistem (pasar) 

untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek antar berbagai perusahaan 

atau perorangan yang terlibat dengan tujuan memperdagangkan efek perusahaan-

perusahaan yang telah tercatat di bursa efek. Jadi, pasar modal adalah sarana yang 

mempertemukan penjual dan pembeli efek. Sedangkan tempat penawaran 

penjualan efek ini dilaksanakan berdasarkan satu bentuk lembaga resmi yang 

disebut bursa efek. 

2.1.2 Jenis-Jenis Pasar Modal 

Jenis-jenis pasar modal ada beberapa macam, yaitu (Sunariyah, 2006:13-

14): (1) pasar perdana (primary market). Pasar perdana adalah penawaran saham 

dari perusahaan yang menerbitkan saham (emiten) kepada pemodal selama waktu 

yang ditetapkan oleh pihak sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar 

sekunder. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pasar perdana merupakan 

pasar modal yang memperdagangkan saham-saham atau sekuritas lainnya yang 

dijual untuk pertama kalinya (penawaran umum) sebelum saham tersebut 

dicatatkan di bursa; (2) pasar sekunder (secondary market). Pasar sekunder 

didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah melewati masa penawaran pada 

pasar perdana. Jadi, pasar sekunder adalah pasar dimana saham dan sekuritas lain 

diperjualbelikan secara luas setelah melalui masa penjualan di pasar perdana. 



Kemudian (3) pasar ketiga (third market), yakni tempat perdagangan 

saham atau sekuritas lain diluar bursa (over the counter market). Pasar ketiga ini 

tidak memiliki pusat lokasi perdagangan yang dinamakan floor trading (lantai 

bursa); dan (4) pasar keempat (fourth market), merupakan bentuk perdagangan 

efek antar pemodal atau dengan kata lain pengalihan saham dari satu pemegang 

saham ke pemegang lainnya tanpa melalui perantara pedagang efek. Bentuk 

transaksi dalam perdagangan semacam ini biasanya dilakukan dalam jumlah besar 

2.1.3 Pasar Modal Syariah 

Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang dalam kegiatannya tidak 

mengikutsertakan emiten yang lingkup kegiatan usahanya bertentangan dengan 

prinsip hukum syariah Islam, yaitu (Huda, 2008:56): (1) usaha perjudian dan 

permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; (2) usaha 

lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi 

konvensional; (3) usaha yang memproduksi, mendistribusi dan memperdagangkan 

makanan serta minuman yang tergolong haram; dan (4) usaha yang memproduksi, 

mendistribusi dan menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral 

serta bersifat mudharat. Di Indonesia, pasar modal syariah secara resmi 

diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersama dengan penandatanganan MOU 

antara BAPEPAM-LK dengan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia 

(DSN–MUI).  

Walaupun secara resmi diluncurkan pada tahun 2003, namun instrumen 

pasar modal syariah telah hadir di Indonesia pada tahun 1997. Hal ini ditandai 

dengan peluncuran Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT Danareksa 

Investment Management. Selanjutnya Bursa Efek Indonesia berkerjasama dengan 



PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada 

tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin 

menanamkan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para 

pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berivestasi 

dengan penerapan prinsip syariah. 

Perkembangan selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal 

terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT Indosat Tbk. pada awal 

September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan 

dilanjutkan dengan penerbitan obligasi syariah lainnya. Pada tahun 2004, terbit 

untuk pertama kali obligasi syariah dengan akad sewa atau dikenal dengan 

obligasi syariah Ijarah. Selanjutnya, pada tahun 2006 muncul instrumen baru yaitu 

Reksa Dana Indeks dimana indeks yang dijadikan sebagai underlying adalah 

Indeks JII. 

2.1.4 Efisiensi Pasar  

Secara formal, pasar modal yang efisien didefinisikan sebagai pasar yang 

harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan 

(Husnan, 1996:246). Semakin cepat informasi baru tercermin pada harga 

sekuritas, semakin efisien pasar modal tersebut. Dengan demikian akan sangat 

sulit bagi para investor untuk memperoleh abnormal return secara konsisten, 

dengan melakukan transaksi di bursa efek. Fama (1970) dalam Jogiyanto 

(2000:353) menyajikan tiga macam bentuk utama dari efisiensi pasar, yaitu: 

1. Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form). 

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

tercermin secara penuh (fully reflect) informasi masa lalu. Informasi masa lalu ini 



merupakan informasi yang sudah terjadi. Jika pasar efisien secara bentuk lemah, 

maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga 

sekarang. Hal ini berarti investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu 

untuk mendapatkan abnormal return. 

2. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semistrong  form). 

Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara 

penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan (all publicly available 

information), termasuk informasi yang berada di laporan keuangan emiten. Jika 

pasar efisien dalam bentuk setengah kuat, maka tidak ada investor yang dapat 

menggunakan informasi yang dipublikasikan untuk mendapatkan abnormal return 

dalam jangka waktu yang lama. 

Pasar efisien bentuk setengah kuat dapat dibagi lagi dalam dua bentuk, 

yaitu efisiensi pasar secara informasi (informationally efficient market) dan 

efisiensi pasar secara keputusan (decisionally efficient market). Efisiensi pasar 

secara informasi ditentukan oleh seberapa luas informasi tersebut tersedia di 

pasar. Akan tetapi, pasar yang tidak efisien tetap saja dapat terjadi walaupun 

informasi sudah tersedia untuk semua pelaku pasar. Hal ini dikarenakan adanya 

sebagian pelaku pasar yang dapat memperoleh abnormal return karena 

kecanggihannya menginterpretasikan dan menganalisis informasi yang tersedia. 

Dengan demikian, efisiensi pasar secara keputusan akan tercapai jika semua 

informasi tersedia dan semua pelaku pasar dapat mengambil keputusan dengan 

canggih. 

 

 



3. Efisiensi pasar bentuk kuat (strong  form). 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas 

secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia termasuk informasi 

yang privat. Jika pasar efisien dalam ini, maka tidak ada investor yang dapat 

memperoleh abnormal return karena mempunyai informasi privat. 

 

2.2 Saham 

2.2.1 Definisi Saham 

 Saham (stock) dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas (Darmadji, 

2001:5). Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling 

popular. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika 

memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan 

instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu 

memberikan tingkat keuntungan yang menarik. 

 Secara umum, ada dua tipe dasar saham yang dikeluarkan oleh 

perusahaan, yaitu: (1) saham biasa; dan (2) saham istimewa. Saham biasa adalah 

kepemilikan dalam sebuah perusahaan yang memberikan hak yang sama kepada 

seluruh pemegang saham yang ada. Dijual sejak awal oleh perusahaan dan 

kemudian diperdagangkan diantara para pemodal. Para investor berharap 

memperoleh dividen sebagai bagian keuntungan, dan berharap harga saham naik 

sehingga investasi mereka akan bertambah nilainya. Saham biasa tidak 

memberikan jaminan hasil tetap. Pemegang saham biasa menempati urutan yang 



paling akhir untuk mendapatkan pembagian aset perusahaan apabila terjadi 

likuidasi, dibandingkan pemegang saham istimewa atau kreditur. 

 Saham istimewa adalah juga saham kepemilikan yang diterbitkan 

perusahaan dan diperdagangkan oleh para pemodal. Berbeda dari saham biasa, 

saham istimewa mempunyai sifat untuk mengurangi risiko pemodal, disamping 

dapat pula membatasi perolehan. Jumlah dividen dijamin dan dibayarkan sebelum 

dividen saham biasa. Akan tetapi, dividen tidak bertambah apabila perusahan 

memperoleh tambahan keuntungan, dan harga saham istimewa umumnya naik 

lebih lamban. Para pemegang saham istimewa mempunyai kesempatan lebih besar 

untuk memperoleh kembali sebagian investasi jika perusahaan dilikuidasi. Para 

pemegang saham istimewa diberikan hak keutamaan dalam hal mendapatkan 

pemberian keuntungan (dividen) ataupun dalam hal mendapatkan aset perusahaan 

apabila terjadi likuidasi dibandingkan dengan pemegang saham biasa atau 

diberikan hak-hak khusus dalam manajemen perusahaan (Anwar, 2008:85-86). 

Dilihat dari bentuknya, saham dapat dibedakan atas (Darmadji, 2001:6-7): 

(1) saham atas tunjuk (bearer stocks), artinya pada saham tersebut tidak tertulis 

nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor 

lainnya. Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah yang 

diakui sebagai pemilik dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS; dan (2) saham 

atas nama (registered stocks), merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa 

nama pemiliknya, dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. 

2.2.2 Saham dalam Perspektif Syariah 

Para ahli fikih kontemporer berselisih pendapat dalam memperlakukan 

saham karena belum adanya nash atau teks Al-Quran maupun Al-Hadits yang 



menghukumi secara jelas dan pasti tentang keberadaan saham. Saham atas nama 

dihalalkan karena penyebutan nama pemilik pada dokumen saham menetapkan 

kepemilikan pemiliknya dan memberikan perlindungan atas haknya. Sedangkan 

saham atas tunjuk sebaiknya dihindari karena akan menimbulkan problema 

tentang kepemilikannya atau pengembaliannya apabila hilang. 

Dari segi hak dan keistimewaannya, saham biasa diperbolehkan karena 

tidak memiliki keistimewaan dari yang lain baik hak maupun kewajibannya. 

Sedangkan saham preferen harus dihindari karena pemilik saham ini mempunyai 

hak mendapatkan bagian dari kelebihan yang dapat dibagikan sebelum dibagikan 

kepada pemilik saham biasa. 

Selain itu, para fuqaha kontemporer juga berselisih pendapat dalam 

memperlakukan saham dari aspek hukum (tahkim) khususnya dalam jual beli. 

Para fuqaha yang tidak memperbolehkan transaksi jual beli saham memberikan 

beberapa argumentasi, salah satunya karena saham dipahami sebagaimana 

layaknya obligasi, dimana saham juga merupakan utang perusahaan terhadap para 

investor yang harus dikembalikan. Maka dari itu memperjualbelikannya juga 

sama hukumnya dengan jual beli utang yang dilarang syariah. Sedangkan para 

fuqaha yang membolehkan jual beli saham mengatakan bahwa saham sesuai 

dengan terminologi yang melekat padanya, maka saham yang dimiliki oleh 

seseorang menunjukkan sebuah bukti kepemilikan atas perusahaan tertentu yang 

berbentuk aset, sehingga saham merupakan cerminan kepemilikan atas aset 

tertentu. Logika tersebut dijadikan dasar pemikiran bahwa saham dapat 

diperjualbelikan sebagaimana layaknya barang (Huda, 2008:64-66). 

 



2.2.3 Indeks Harga Saham 

 Indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan 

harga saham. Indeks berfungsi sebagai indikator trend pasar, artinya pergerakan 

indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar sedang aktif 

atau lesu. Dengan adanya indeks, kita dapat mengetahui trend pergerakan harga 

saham saat ini; apakah sedang naik, stabil atau turun. Misalnya, jika di awal bulan 

nilai indeks 300 dan di akhir bulan menjadi 360, maka kita dapat mengatakan 

bahwa secara rata-rata harga saham mengalami peningkatan sebesar 20%. 

 Pergerakan indeks menjadi indikator penting bagi para investor untuk 

menentukan apakah mereka akan menjual, menahan, atau membeli suatu atau 

beberapa saham. Karena harga-harga saham bergerak dalam hitungan detik dan 

menit, maka nilai indeks pun bergerak turun naik dalam hitungan waktu yang 

cepat pula.  

 Di Bursa Efek Indonesia terdapat tujuh jenis indeks, antara lain: 

1. Indeks Individual, menggunakan indeks harga masing-masing saham 

terhadap harga dasarnya, atau indeks masing-masing saham yang tercatat di BEI. 

2. Indeks Harga Saham Sektoral, menggunakan semua saham yang termasuk 

dalam masing-masing sektor, misalnya sektor keuangan, pertambangan, dan lain-

lain. Di BEI indeks sektoral terbagi atas sembilan sektor, yaitu: pertanian; 

pertambangan; industri dasar; aneka industri; konsumsi; properti; infrastruktur; 

keuangan; perdagangan dan jasa; serta manufaktur. 

3. Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG (Composite Stock Price Index), 

menggunakan semua saham yang tercatat sebagai komponen penghitungan 

indeks. 



4. Indeks LQ 45, yaitu indeks yang terdiri 45 saham pilihan dengan mengacu 

kepada 2 variabel yaitu likuiditas perdagangan dan kapitalisasi pasar. Setiap 6 

bulan terdapat saham-saham baru yang masuk kedalam LQ 45 tersebut. 

5. Indeks Syariah atau JII (Jakarta Islamic Index). JII merupakan indeks 

yang terdiri 30 saham mengakomodasi syariat investasi dalam Islam atau indeks 

yang berdasarkan syariah Islam. Dengan kata lain, dalam indeks ini dimasukkan 

saham-saham yang memenuhi kriteria investasi dalam syariat Islam. Saham-

saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya 

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 

6. Indeks Papan Utama dan Papan Pengembangan, yaitu indeks harga saham 

yang secara khusus didasarkan pada kelompok saham yang tercatat di BEI yaitu 

kelompok Papan Utama dan Papan Pengembangan. 

7. Indeks KOMPAS 100, merupakan indeks harga saham hasil kerjasama 

Bursa Efek Indonesia dengan harian KOMPAS. 

2.2.4 Jakarta Islamic Indeks (JII) 

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa JII merupakan indeks yang terdiri 

30 saham mengakomodasi syariat investasi dalam Islam atau indeks yang 

berdasarkan syariah Islam. Dengan kata lain, dalam indeks ini dimasukkan saham-

saham yang memenuhi kriteria investasi dalam syariat Islam. Saham-saham yang 

masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 

Penentuan kriteria dalam pemilihan saham dalam JII melibatkan Dewan 

Pengawas Syariah PT Danareksa Invesment Management (PT DIM). Saham-

saham yang akan masuk ke JII harus melalui filter syariah terlebih dahulu. 



Berdasarkan arahan Dewan Pengawas Syariah PT DIM, ada 4 syarat yang harus 

dipenuhi agar saham-saham tersebut dapat masuk ke JII: 

1. Emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong 

judi atau perdagangan yang dilarang. 

2. Bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, 

termasuk perbankan dan asuransi konvensional. 

3. Usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan, dan 

memperdagangkan makanan/minuman yang haram. 

4. Tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan, dan 

menyediakan barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat. 

Selain filter syariah, saham yang yang masuk ke dalam JII harus melalui 

beberapa proses penyaringan terhadap saham yang listing, yaitu: 

 Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan, kecuali 

termasuk dalam 10 kapitalisasi besar. 

 Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun 

berakhir yang memiliki rasio Kewajiban terhadap Aktiva maksimal sebesar 90%. 

 Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata 

kapitalisasi pasar terbesar selama 1 (satu) tahun terakhir. 

 Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata 

nilai perdagangan reguler selama 1 (satu) tahun terakhir. 

Pengkajian ulang akan dilakukan 6 (enam) bulan sekali dengan penentuan 

komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan 

perubahan pada jenis usaha utama emiten akan dimonitor secara terus menerus 



berdasarkan data publik yang tersedia. Perusahaan yang mengubah lini bisnisnya 

menjadi tidak konsisten dengan prinsip syariah akan dikeluarkan dari indeks. 

Sedangkan saham emiten yang dikeluarkan akan diganti oleh saham emiten lain. 

Semua prosedur tersebut bertujuan untuk mengeliminasi saham spekulatif yang 

cukup likuid. Sebagian saham spekulatif memiliki tingkat likuiditas rata-rata nilai 

perdagangan reguler yang tinggi dan tingkat kapitalisasi pasar yang rendah. 

2.2.5 Return Saham 

2.2.5.1 Abnormal Return 

 Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi (Jogiyanto, 

2000:107). Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi, atau return 

ekspektasi yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi di masa 

mendatang. Abnormal return atau excess return merupakan kelebihan dari return 

yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal (Jogiyanto, 2000:415). Return 

normal merupakan return ekspektasi (return yang diharapkan) investor. Dengan 

demikian abnormal return adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi 

dengan return ekspektasi, sebagai berikut: 

  ARi,t = Ri,t – E [ Ri,t ] 

ARi,t = return tidak normal sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t 

Ri,t = return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada periode 

peristiwa ke-t 

E [ Ri,t ] = return ekspektasi sekuritas ke-i untuk periode peristiwa ke-t 

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

merupakan selisih harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya: 
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Return ekspektasi merupakan return yang harus diestimasi. Brown dan Warner 

(1985) mengestimasi return ekspektasi menggunakan model estimasi Mean-

Adjusted Model, Market Model, dan Market-Adjusted Model sebagai berikut 

(Jogiyanto, 2000:416-428): 

1. Model Disesuaikan-Rata-Rata (Mean-Adjusted Model) 

Model ini menganggap bahwa return ekspektasi bernilai konstan yang 

sama dengan rata-rata return realisasi sebelumnya selama periode estimasi 

(estimation period) sebagai berikut: 
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E [Ri,t]  = return ekspektasi sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t 

Ri,j = return realisasi sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j 

T = lamanya periode estimasi, yaitu dari t1 sampai dengan t2 

 Periode estimasi umumnya merupakan periode sebelum periode peristiwa. 

Periode peristiwa (event period) disebut juga dengan periode pengamatan atau 

jendela peristiwa (event window). 

 

 

             estimation period    event period 

 

                 t 1         t 2   t 3         t 0            t 4 

 

Gambar 2.1 Periode Estimasi dan Periode Jendela 

Sumber: Jogiyanto (2000:147). 

 



Dari gambar 2.1, t1 sampai dengan t2 merupakan periode estimasi, t3 sampai 

dengan t4 merupakan periode jendela, dan t0 merupakan saat terjadinya peristiwa. 

Periode jendela sebagai periode pengamatan merupakan periode yang akan 

dihitung nilai abnormal return-nya. Umumnya periode jendela juga melibatkan 

hari sebelum tanggal peristiwa untuk mengetahui apakah terjadi kebocoran 

informasi, yakni apakah pasar sudah mendengar informasinya sebelum informasi 

itu sendiri diumumkan. 

2. Model Pasar (Market Model) 

Perhitungan return ekspektasi dengan model pasar dilakukan dengan dua 

tahap, yaitu: (1) membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi 

selama periode estimasi; dan (2) menggunakan model ekspektasi ini untuk 

mengestimasi return ekspektasi di periode jendela. Model ekspektasi dapat 

dibentuk menggunakan teknik regresi OLS (Ordinary Least Square) dengan 

persamaan: 

Ri,j = αi + βi . RMj + εi,j 

Ri,j = return realisasi sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j 

αi = intercept untuk sekuritas ke-i 

βi = koefisien slope yang merupakan beta dari sekuritas ke-i 

εi,j = kesalahan residu sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j 

RMj = return indeks pasar pada periode estimasi ke-j 
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JIIt  = Jakarta Islamic Indeks pada hari ke-t 

JIIt-1 = Jakarta Islamic Indeks pada hari sebelumnya 

  



3. Model Disesuaikan-Pasar (Market-Adjusted Model) 

Model ini menganggap bahwa penduga yang terbaik untuk mengestimasi 

return suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat tersebut. Dengan 

menggunakan model ini, maka tidak perlu menggunakan periode estimasi untuk 

membentuk model estimasi, karena return sekuritas yang diestimasi adalah sama 

dengan return indeks pasar. Abnormal return untuk masing-masing sekuritas 

dapat dihitung dengan mengurangkan return yang terjadi untuk masing-masing 

sekuritas dengan return indeks pasar pada hari yang sama.  

2.2.5.2 Average Abnormal Return 

 Pengujian adanya abnormal return tidak dilakukan untuk tiap-tiap 

sekuritas, tetapi dilakukan secara agregat dengan menguji rata-rata abnormal 

return seluruh sekuritas secara cross-section untuk tiap-tiap hari di periode 

peristiwa. Rata-rata abnormal return untuk hari ke-t dapat dihitung berdasarkan 

rata-rata aritmatika sebagai berikut: 

  
n

AR
AR

it

n

i
it

1=
Σ

=    

itAR  = rata-rata return tidak normal pada hari ke-t 

ARi,t = return tidak normal untuk sekuritas ke-i pada hari ke-t 

n = jumlah sekuritas yang terpengaruh oleh pengumuman peristiwa 

2.2.5.3 Cumulative Abnormal Return 

 Cumulative Abnormal Return (CAR) merupakan penjumlahan return tidak 

normal hari sebelumnya di dalam periode peristiwa untuk masing-masing 

sekuritas sebagai berikut: 
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CARi,t  = akumulasi return tidak normal sekuritas ke-i pada hari ke-t, yang 

diakumulasi dari return tidak normal sekuritas ke-i mulai hari awal 

periode peristiwa (t3) sampai hari ke-t 

ARi,a = return tidak normal untuk sekuritas ke-i pada hari ke-a, yakni mulai t3 

sampai hari ke-t. 

 Jika terdapat k buah sekuritas, maka Cumulative Average Abnormal 

Return (CAAR) dapat dihitung sebagai berikut: 
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CAARt  = akumulasi rata-rata return tidak normal pada hari ke-t 

CARi,t = akumulasi return tidak normal sekuritas ke-i pada hari ke-t 

n = jumlah sekuritas yang terpengaruh oleh pengumuman peristiwa 

 Akumulasi rata-rata return tidak normal dapat juga dihitung dengan 

mengakumulasikan rata-rata return tidak normal untuk hari-hari sebelumnya, 

dengan rumus sebagai berikut: 
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CAARt   =  akumulasi rata-rata return tidak normal pada hari ke-t 

aAR   = rata-rata return tidak normal pada hari ke-a, yaitu mulai t3 (hari awal 

periode jendela) sampai hari ke-t 

 

 

 



2.3 Terorisme di Indonesia 

Terorisme secara klasik diartikan sebagai kekerasan atau ancaman 

kekerasan yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut dalam masyarakat 

(Lequeur, 1996 dalam Hakim, 2004:3). Tindak pidana terorisme sendiri oleh 

Undang-Undang Anti Terorisme dirumuskan dalam Pasal 6 dan 7 yang esensinya 

adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, menimbulkan dan atau bermaksud untuk menimbulkan suasana teror 

atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang 

bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan 

harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap 

obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas 

internasional. 

Peristiwa peledakan bom merupakan salah satu bentuk aksi terorisme. Di 

Indonesia, sejak tahun 2000 hingga saat ini sedikitnya telah terjadi 23 kali aksi 

pengeboman di berbagai daerah. Tiga peristiwa peledakan yang terbaru adalah 

ledakan bom di Kedubes Australia pada tanggal 9 September 2004, Bom Bali II 

yang terjadi pada 1 Oktober 2005, dan pengeboman Hotel JW Marriott & Ritz 

Carlton pada 17 Juli 2009. 

Pengeboman Kedubes Australia 2004 atau yang biasanya disebut Bom 

Kuningan terjadi pada tanggal 9 September 2004 di Jakarta. Ini merupakan aksi 

terorisme besar ketiga yang ditujukan terhadap Australia yang terjadi di Indonesia 

setelah Bom Bali 2002 dan Bom JW Marriott 2003. Sebuah bom mobil meledak 

di depan Kedutaan Besar Australia pada pukul 10.30 WIB di kawasan Kuningan, 

Jakarta. Sedikitnya 11 orang tewas dan puluhan orang luka-luka akibat peristiwa 



ini. Di antara korban yang meninggal adalah satpam-satpam kedubes, pemohon 

visa, staf kedubes serta warga yang berada di sekitar tempat kejadian saat bom 

tersebut meledak. Tidak ada warga Australia yang meninggal dalam kejadian ini. 

Beberapa bangunan di sekitar tempat kejadian juga mengalami kerusakan. 

Bom Bali 2005 adalah sebuah seri pengeboman yang terjadi di Bali pada 1 

Oktober 2005. Ledakan yang terjadi di RAJA's Bar and Restaurant, Kuta Square, 

daerah Pantai Kuta, dan di Nyoman Cafe Jimbaran ini mengakibatkan sedikitnya 

23 orang tewas dan 196 lainnya luka-luka. Pada 12 Oktober 2002 Bali juga 

terkena serangan bom yang mengakibatkan 202 orang tewas. 

Pada tahun 2009 ini Jakarta kembali dihantam bom di Hotel JW Marriot 

dan Ritz Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Dua buah bom meledak 

sekitar pukul 07.45 WIB, Jumat 17 Juli 2009. Bom pertama meledak di depan 

Hotel JW Marriott menghancurkan bagian lobi hotel. Bom kedua meledak pukul 

07.47 WIB menghancurkan lantai 2 dan 3 Hotel Ritz Carlton yang hanya berjarak 

sekitar 50 meter dari Hotel JW Marriott. Hotel Ritz Carlton diketahui akan 

menjadi tempat menginap dari Tim Manchester United yang akan melakukan 

pertandingan dengan tim Indonesian All Star pada 20 Juli 2009. Sedangkan Tim 

Indonesian All Star menginap di Hotel JW Marriott. Dengan adanya peristiwa 

peledakan tersebut, pertandingan antar kedua tim pun dibatalkan. 

 

2.4 Event Study 

2.4.1 Definisi Event Study 

Studi peristiwa (event study) merupakan studi yang mempelajari reaksi 

pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu 



pengumuman (Jogiyanto, 2000:392). Sedangkan menurut Peterson (1989) dalam 

Suryawijaya (1998:141), event study adalah suatu pengamatan mengenai 

pergerakan harga saham di pasar modal untuk mengetahui apakah ada abnormal 

return yang diperoleh pemegang saham akibat dari suatu peristiwa tertentu. 

Event study dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi 

(information content) dari suatu pengumuman dan dapat juga digunakan untuk 

menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Pengujian kandungan informasi 

dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. Jika pengumuman 

mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu 

pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi ini dapat diukur dengan 

menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan 

abnormal return. Suatu pengumuman yang mengandung informasi akan 

memberikan abnormal return kepada pasar. 

 Pengujian kandungan informasi hanya menguji reaksi dari pasar, tetapi 

tidak menguji seberapa cepat pasar itu bereaksi. Jika pengujian melibatkan 

kecepatan reaksi dari pasar untuk menyerap informasi yang diumumkan, maka 

pengujian ini merupakan pengujian efisiensi pasar secara informasi bentuk 

setengah kuat. Pasar dikatakan efisien bentuk setengah kuat jika tidak ada investor 

yang dapat memperoleh abnormal return dari informasi yang diumumkan, atau 

jika memang ada abnormal return, pasar harus bereaksi dengan cepat untuk 

menyerap abnormal return dan menuju ke harga keseimbangan yang baru. 

 Pengujian untuk efisiensi pasar secara informasi ini tidak memperhatikan 

kecanggihan dari pelaku pasar dalam menginterpretasikan dan menganalisis 

informasi lebih lanjut. Pelaku pasar yang canggih akan dapat membedakan 



informasi yang bernilai ekonomis dan tidak bernilai ekonomis, sehingga mereka 

dapat mengambil keputusan dengan tepat. Efisiensi pasar seperti ini disebut 

dengan efisiensi pasar secara keputusan. 

2.4.2 Penelitian Terdahulu 

Sebagian besar dari event study yang dilakukan menggunakan berbagai 

event yang terkait langsung dengan aktivitas ekonomi atau bisnis, seperti kenaikan 

suku bunga perbankan, kebijakan dividen, emisi saham, ataupun pengumuman 

rencana merger atau akuisisi. Sebagian dari penelitian tersebut dilakukan untuk 

menguji efisiensi suatu pasar modal. Namun beberapa event study mutakhir 

mengamati reaksi pasar modal dengan menggunakan berbagai event diluar, atau 

tidak terkait langsung dengan aktivitas-aktivitas ekonomi (Suryawijaya, 

1998:142). 

Beberapa penelitian dengan menggunakan event study diluar aktivitas 

ekonomi, antara lain dilakukan oleh Suryawijaya dan Setiawan (1998) yang 

menguji Reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap Peristiwa Politik Dalam Negeri 

pada tanggal 27 Juli 1996. Hasil yang diperoleh adalah adanya negative abnormal 

return yang signifikan (reaksi negatif) pada event date. Dalam waktu tiga hari 

terjadi perubahan pada abnormal return menjadi positif, sebagai reaksi atas 

pernyataan pemerintah bahwa kerusuhan telah terkendali dan dijamin akan 

kestabilan politik yang berkaitan erat dengan kelangsungan dan kepastian 

melakukan kegiatan bisnis. 

Penelitian event study terhadap peristiwa  politik juga dilakukan oleh R. 

Gatot Rustamadji. Dalam  penelitiannya, Rustamadji meneliti mengenai Analisis 

Ekspektasi Investor di Bursa Efek Jakarta terhadap Peristiwa Keputusan 



Memorandum oleh DPR dalam Kasus Buloggate dan Bruneigate dengan 45 

sampel perusahaan yang tergabung dalam kelompok saham LQ 45. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat diketahui bahwa abnormal return yang diterima oleh para 

investor, secara signifikan terjadi pada hari ke-5 sebelum peristiwa terjadi (t-5), 

pada saat peristiwa terjadi (event day), dan pada hari ke-6 setelah peristiwa terjadi 

(t+6). Hal ini mengidentifikasikan bahwa peristiwa dalam penelitian ini termasuk 

dalam peristiwa dimana informasi telah dapat diantisipasi terlebih dahulu oleh 

para investor (anticipated event). 

Treisye (2002) dalam penelitiannya menguji Reaksi Pasar Modal 

terhadap peristiwa pergantian Presiden Republik Indonesia 23 Juli 2001. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peristiwa 23 Juli 2001 merupakan peristiwa 

murni politik yang dipandang oleh para pelaku pasar memiliki dampak ekonomi 

dan dikategorikan sebagai berita baik (good news). Terbukti dengan 

perkembangan Cumulative Average Abnormal Return (CAAR) yang terus 

meningkat sebelum dan sesudah peristiwa 23 Juli 2001.  

Baihaqi dan Laely (2005) meneliti pengaruh Pemilihan Umum 5 April 

2004 terhadap return saham  LQ 45 di Bursa Efek Jakarta. Dari penelitian ini 

disimpulkan bahwa Pemilu 5 April 2004 tidak mempengaruhi secara signifikan 

terhadap return saham dari perusahaan LQ 45. 

Event study yang berhubungan dengan masalah keamanan, yakni 

mengenai reaksi pasar modal terhadap peristiwa pengeboman sebelumnya telah 

dilakukan oleh Sinaga (2001) dan Sudarmawan (2004). Sinaga melakukan event 

study atas terjadinya peledakan bom di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada 13 

September 2000. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pasar modal 



memberikan reaksi negatif terhadap peristiwa tersebut, yang ditunjukkan dengan 

adanya perbedaan yang signifikan pada rata-rata abnormal return sepuluh hari 

sebelum dengan sesudah peristiwa. Selain itu, pengujian yang dilakukan terhadap 

aktivitas volume perdagangan juga menunjukkan hasil yang sama. 

Sudarmawan yang menganalisis perbedaan tingkat hasil saham-saham di 

BEJ sebelum dan sesudah tragedi bom di Legian-Kuta, Bali memberikan 

kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat hasil saham-saham di BEJ 

sebelum dan sesudah tragedi tersebut. Uji empiris yang dilakukannya terhadap 

average abnormal return dengan menggunakan t-test Paired Sample for Means 

selama periode pengamatan menghasilkan nilai yang tidak signifikan. Selain itu, 

uji empiris yang dilakukan terhadap average abnormal return dengan 

menggunakan One Sample t-test periode pasca peristiwa memberikan bukti bahwa 

tidak terdapat abnormal return pada periode 10 hari pasca peristiwa. Dengan 

demikian, kedua penelitian tersebut dapat memberikan bukti empiris bahwa 

peristiwa pengeboman semakin berkurang pengaruhnya terhadap aktivitas di pasar 

modal Indonesia. 

Secara umum, beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa pasar 

modal Indonesia semakin sensitif terhadap munculnya berbagai informasi yang 

relevan. Indikasi makin banyaknya event study yang mengambil kaitan antara 

perubahan harga saham dengan berbagai peristiwa atau informasi yang tidak 

terkait langsung dengan aktivitas ekonomi menunjukkan makin terintegrasinya 

peran pasar modal dalam kehidupan sosial masyarakat. 

 

 



2.5 Hipotesis 

 Berdasarkan teori dan pokok permasalahan yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka untuk menjawab pertanyaan penelitian diperlukan dua 

pengujian hipotesis sebagai berikut: 

H01: Tidak terdapat average abnormal return negatif dan signifikan pada periode 

peristiwa serangan bom. 

Ha1: Terdapat average abnormal return negatif dan signifikan pada periode 

peristiwa serangan bom. 

H02: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara average abnormal return 

sebelum dan sesudah peristiwa serangan bom. 

Ha2: Terdapat perbedaan yang signifikan antara average abnormal return sebelum 

dan sesudah peristiwa serangan bom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi peristiwa (event study), yakni studi yang 

mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman (Jogiyanto, 2000:318). Sedangkan 

menurut Peterson (1989) dalam Suryawijaya (1998:141), event study adalah suatu 

pengamatan mengenai pergerakan harga saham di pasar modal untuk mengetahui 

apakah ada abnormal return yang diperoleh pemegang saham akibat dari suatu 

peristiwa tertentu. 

Berdasarkan tujuan umum pelaksanan penelitiannya, penelitian ini dapat 

diklasifikasikan sebagai penelitian pengembangan (development research), yakni 

suatu kegiatan penelitian yang bertujuan dan berusaha mengembangkan atau 

melengkapi pengetahuan yang sudah ada (Supardi, 2005:24). Menurut taraf 

pengambilan kesimpulannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian inferensial 

(inferative research). Penelitian inferensial adalah penelitian yang mencoba 

mengungkapkan suatu gejala atau keadaan dengan memberikan penilaian dan 

interpretasi secara menyeluruh dan mendalam. Fakta yang ada dianalisis dengan 

menghubung-hubungkan, membandingkan, dan mengembangkan pemikiran 

sehingga akan dihasilkan suatu kesimpulan umum. 

Dilihat dari pengungkapan variabelnya, penelitian ini merupakan 

penelitian perbandingan (comparative research), yakni penelitian yang dilakukan 

dengan mengungkapkan suatu analisis dengan membandingkan kelompok atau 



variabel tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, dimana 

peneliti ingin menguji hipotesis melalui validasi teori atau pengujian aplikasi teori 

pada kedaan tertentu. Penelitian ini juga menggunakan paradigma kuantitatif, 

yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel 

penelitian dengan angka dan melakukan analisa data dengan prosedur statistik. 

Berdasarkan karakteristik masalahnya, penelitian ini dapat digolongkan 

dalam penelitian historis (historical research). Penelitian historis merupakan 

penelitian terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena masa lalu 

(Indriantoro, 2002:25). Berdasarkan sumber datanya, penelitian ini termasuk 

dalam penelitian kepustakaan dan penelitian dokumenter. Penelitian kepustakaan 

adalah penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari sumber pustaka 

(bacaan) baik berupa buku-buku, hasil penelitian, dan bahan bacaan yang lainnya 

(Supardi, 2005:34). Sedangkan penelitian dokumenter adalah penelitian yang data 

dan informasinya diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi institusi, misalnya 

dalam bentuk laporan kegiatan, statistik, dan dokumentasi lainnya yang dimiliki 

sebuah institusi. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saham yang masuk dalam 

Jakarta Islamic Indeks (JII) mulai tahun 2000. Adapun sampel penelitian diambil 

dari populasi dengan teknik purposive sampling, sebagai berikut: 

1. Sampel terdaftar dalam JII selama periode peristiwa peledakan, yakni:  

a. Ledakan bom di Kedubes Australia pada tanggal 9 September 2004 

b. Bom Bali II yang terjadi pada 1 Oktober 2005 



c. Pengeboman Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton pada 17 Juli 2009 

Ketiga peristiwa peledakan ini merupakan peristiwa terbaru dan paling 

menarik perhatian dari serangkaian peristiwa peledakan di Indonesia. Selain itu, 

pertimbangan lain yang digunakan adalah ketersediaan data dimana data yang 

tersedia untuk saham-saham yang masuk dalam JII adalah data mulai tahun 2004.  

2. Sampel tidak melakukan corporate action berupa pengumuman 

pembagian dividen, right issue, serta tidak melakukan stock split selama event 

period. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya confounding effect atas 

pengaruh corporate action dengan pengaruh peristiwa serangan bom. 

 

3.3 Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder, yakni sumber data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

(Indriantoro, 2002:147). Harga saham harian emiten yang diperlukan untuk 

penghitungan abnormal return diperoleh dari situs yahoofinance.com serta 

duniainvestasi.com. Data tentang perusahaan yang melakukan corporate action 

dan data indeks JII selama periode peristiwa didapatkan dari IDX Monthly 

Statistics yang diterbitkan oleh BEI. Sedangkan dari situs BEI sendiri 

(www.idx.co.id) diperoleh data mengenai saham-saham yang masuk dalam JII. 

Dengan demikian, tipe data sekunder yang digunakan adalah tipe data eksternal, 

yakni data yang disusun oleh suatu entitas selain peneliti, dari organisasi yang 

bersangkutan (Indriantoro, 2002:149). 

 

 



3.4 Variabel Penelitian 

Dalam event study, muatan informasi suatu peristiwa diukur dengan 

menggunakan abnormal return. Jika terdapat abnormal return yang signifikan 

selama periode peristiwa berarti terjadi perubahan harga saham yang signifikan di 

sekitar tanggal peristiwa. Kemudian, jika terdapat perbedaan yang signifikan 

antara abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa, berarti peristiwa tersebut 

mempunyai kandungan informasi terhadap reaksi pasar modal, sehingga 

menyebabkan terjadinya perubahan harga saham. 

 Definisi operasional merupakan penjelasan cara-cara tertentu yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan variabel, sehingga 

memungkinkan bagi peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan 

cara yang sama, atau mengembangkan cara pengukuran yang lebih baik. Adapun 

definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Abnormal return atau excess return merupakan kelebihan dari return yang 

sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Dengan demikian abnormal return 

adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi, 

sebagai berikut: 

  ARi,t = Ri,t – E [ Ri,t ] 

ARi,t = return tidak normal sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t 

Ri,t = return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada 

                  periode peristiwa ke-t 

E [ Ri,t ] = return ekspektasi sekuritas ke-i untuk periode peristiwa ke-t 

 

 



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

merupakan selisih harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya: 
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Pt = harga saham pada periode t 

Pt-1 = harga saham pada periode sebelumnya 

3. Return ekspektasi (expected return) adalah return yang diharapkan akan 

diperoleh oleh investor di masa mendatang. Expected return dihitung dengan 

menggunakan market-adjusted model, dimana model ini menganggap bahwa 

penduga yang terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah return 

indeks pasar pada saat tersebut. Dengan demikian expected return dihitung 

menggunakan rumus berikut ini: 
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 JIIt = Jakarta Islamic Indeks pada hari ke-t 

JIIt-1 = Jakarta Islamic Indeks pada hari sebelumnya 

4. Rata-rata abnormal return untuk hari ke-t dapat dihitung berdasarkan rata-

rata aritmatika sebagai berikut: 
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 tAR  = rata-rata return tidak normal pada hari ke-t 

 ARi,t = return tidak normal untuk sekuritas ke-i pada hari ke-t 

 n = jumlah sekuritas yang terpengaruh oleh pengumuman peristiwa 



5. Akumulasi rata-rata return tidak normal dapat dihitung dengan 

mengakumulasikan rata-rata return tidak normal untuk hari-hari sebelumnya, 

dengan rumus sebagai berikut: 

  ∑= itt ARCAAR  

 CAARt   =  akumulasi rata-rata return tidak normal pada hari ke-t 

  tAR   =  rata-rata return tidak normal pada hari ke-t 

6. Standard error estimate (SEE) dihitung dengan menggunakan rumus: 
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SEEt = standard error estimasi untuk hari ke-t  

 ARi,t = return tidak normal untuk sekuritas ke-i pada hari ke-t 

 tAR  = rata-rata return tidak normal pada hari ke-t 

k = jumlah sekuritas  

7. Nilai t-test diperoleh melalui formula berikut: 

t

t

SEE
ARtestt =−  

 tAR  = rata-rata return tidak normal pada hari ke-t 

SEEt = standard error estimasi untuk hari ke-t  

8. Periode kejadian (event period) dalam penelitian ini adalah selama 11 hari, 

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

(event-day); dan 5 hari setelah peristiwa (post-event). Pemilihan periode ini 

mengacu pada penelitian Iqbal (2004) dengan maksud untuk mengurangi 

terjadinya confounding effect pada saat event period. 
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3.6 Metode Analisis Data  

 Pengujian kekuatan muatan informasi suatu peristiwa dilakukan melalui 

dua tahap, yaitu: (1) metodologi event study untuk menganalisis reaksi pasar, dan 

(2) uji-t dua sampel yang berpasangan untuk menganalisis perbedaan secara 

statistik antara abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Oleh karena itu, 

diperlukan dua pengujian hipotesis untuk mencapai tujuan tersebut. Sebelumnya, 

perlu dilakukan uji normalitas untuk menentukan metode statistik yang akan 

digunakan. 

3.6.1 Normalitas Data 

Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal 

dan independen. Hal ini berarti perbedaan antara nilai prediksi dengan nilai yang 

sesungguhnya akan terdistribusi secara simetri disekitar nilai means sama dengan 

nol (Ghozali, 2006:27). Hasil uji statistik akan lebih baik jika semua variabel 

berdistribusi normal. 

Jika data yang diuji berdistribusi normal, maka selanjutnya dengan data-

data tersebut bisa dilakukan berbagai pengambilan keputusan dengan metode 

statistik parametrik. Sehingga metode untuk menguji dua sampel yang 

berpasangan adalah Paired Sample t-test. Namun jika terbukti data tidak 

berdistribusi normal, maka metode parametrik tidak bisa digunakan. Dengan 

demikian, untuk pengambilan keputusan digunakan metode statistik 

nonparametrik, yakni Wilcoxon Signed Ranks Test. Pengujian ini diawali dengan 

menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian, yakni: 

H0: Data terdistribusi secara normal. 

Ha: Data tidak terdistribusi secara normal. 



Setelah itu, dilakukan pengolahan data dengan aturan pengambilan keputusan 

adalah sebagai berikut: 

 Jika probabilitas/2 > α/2 maka H0 diterima. 

 Jika probabilitas/2 < α/2 maka H0 ditolak. 

3.6.2 Hipotesis I 

Hipotesis I dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H01: Tidak terdapat average abnormal return negatif dan signifikan pada periode 

peristiwa serangan bom. 

Ha1: Terdapat average abnormal return negatif dan signifikan pada periode 

peristiwa serangan bom. 

Pengujian hipotesis I dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat 

abnormal return pada saat event period dan tingkat signifikansi abnormal return 

tersebut. Dalam pengujian ini, pengamatan untuk event period lebih difokuskan 

pada saat terjadinya peristiwa (t-0) dan sesudah terjadinya peristiwa (t+1 s.d. t+5). 

Periode sebelum tanggal peristiwa dapat diabaikan karena menurut Jogiyanto 

(2000:419), umumnya event period yang melibatkan hari sebelum tanggal 

peristiwa dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi kebocoran informasi, yakni 

apakah pasar sudah mendengar informasinya sebelum informasi tersebut 

diumumkan. Oleh karena peristiwa serangan bom merupakan peristiwa yang tidak 

dapat diduga kapan terjadinya, maka diasumsikan tidak akan terjadi kebocoran 

informasi sehingga periode sebelum peristiwa tidak diamati. Namun, 

penghitungan average abnormal return sebelum peristiwa tetap dilakukan untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara average abnormal 

return sebelum dan sesudah peristiwa pada pengujian hipotesis II. 



Uji hipotesis I diawali dengan menghitung actual return dan market return 

untuk mengetahui ada tidaknya abnormal return. Actual return diperoleh 

menggunakan rumus: 
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Sedangkan expected return dihitung dengan menggunakan market-adjusted 

model, dimana model ini menganggap bahwa penduga yang terbaik untuk 

mengestimasi return suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat tersebut. 

Penggunaan model ini dikarenakan pasar modal Indonesia sebagai pasar 

modal yang sedang berkembang, memiliki nilai dan volume transaksi 

perdagangan yang relatif sedikit. Harga saham di bursa cenderung bergerak hanya 

pada hari-hari atau peristiwa tertentu saja. Sehingga penggunaan model ini akan 

memberikan kemudahan kepada peneliti dimana peneliti dapat lebih memusatkan 

perhatian pada perubahan harga saham saat event period. Selain itu, model ini 

juga memiliki efektifitas yang tidak kalah dari model-model lainnya (Brown, 1980 

dalam Junaedi 2005:14). Dengan demikian expected return dihitung 

menggunakan rumus berikut ini: 
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Penghitungan abnormal return dari saham i pada hari ke-t dihitung dengan rumus: 

  ARi,t = Ri,t – E [ Ri,t ] 

Pengujian adanya abnormal return tidak dilakukan untuk tiap-tiap 

sekuritas, tetapi dilakukan secara agregat dengan menghitung rata-rata abnormal 

return seluruh sekuritas secara cross-section untuk tiap-tiap hari di periode 

peristiwa. Average abnormal return (AAR) ini diperoleh dengan cara membagi 



total abnormal return saham perusahaan sampel dengan jumlah seluruh 

perusahaan yang dijadikan sampel. AAR dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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Sedangkan untuk mengetahui respon pasar secara keseluruhan dapat dilihat 

melalui cumulative average abnormal return dengan rumus berikut ini: 

  ∑= itt ARCAAR  

 CAARt   =  akumulasi rata-rata return tidak normal pada hari ke-t 

  tAR   =  rata-rata return tidak normal pada hari ke-t 

Setelah nilai average abnormal return diperoleh, pengujian statistik 

dilakukan untuk melihat signifikansi average abnormal return pada saat periode 

peristiwa. Signifikansi yang dimaksud adalah bahwa average abnormal return 

tersebut secara statistik tidak sama dengan nol. Pengujian t (t-test) digunakan 

untuk maksud ini. Uji-t diawali dengan menentukan hipotesis pengujian sebagai 

berikut: 

H0: Average abnormal return (AAR) = 0 

Ha: Average abnormal return (AAR) ≠ 0  

Kemudian, pengujian dilakukan dengan berdasarkan standar deviasi return 

hari ke-t secara cross section selama periode peristiwa. Cara ini menghitung 

standard error estimasi langsung pada periode peristiwa dengan menggunakan 

rumus: 

( )
k

x
k

ARAR
SEE

k

i
tit

t
1

1
1

2

−

−
=
∑
=  



Nilai t-test diperoleh dengan menggunakan formula sebagai berikut:  

t

t

SEE
ARtestt =−  

Pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut: 

 Jika thitung > ttabel  atau -thitung > -ttabel  maka H0 ditolak 

 Jika thitung < ttabel  atau -thitung < -ttabel  maka H0 diterima 

T-test didasarkan pada hipotesis nul yang menyatakan bahwa rata-rata 

abnormal return adalah sama dengan nol. Dengan demikian, jika thitung > ttabel  

maka hipotesis nul ditolak dan hipotesis alternatif tidak dapat ditolak, yang berarti 

bahwa rata-rata abnormal return tidak sama dengan nol atau signifikan secara 

statistik. 

3.6.3 Hipotesis II 

 Pengujian hipotesis II dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan yang signifikan antara average abnormal return sebelum dan setelah 

peristiwa. Jika data terdistribusi normal, maka pengujian hipotesis II dilakukan 

dengan menggunakan Paired Sample t-test melalui lima tahap berikut ini. 

Pertama, menyimpulkan hipotesis sebagai berikut: 

H02: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara average abnormal return 

sebelum dan sesudah peristiwa serangan bom. 

Ha2: Terdapat perbedaan yang signifikan antara average abnormal return sebelum 

dan sesudah peristiwa serangan bom. 

 

 

 



Kedua, menghitung rata-rata abnormal return seluruh saham yang dijadikan 

sampel sebelum dan sesudah peristiwa dengan rumus sebagai berikut: 
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Ketiga, menghitung deviasi standar rata-rata return sebelum dan sesudah peristiwa 

menggunakan formula:  
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Keempat, menghitung uji statistik t pada tingkat signifikansi α =5% 
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Langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan dengan aturan sebagai berikut: 

 Jika thitung > ttabel  atau -thitung > -ttabel  maka H0 ditolak 

 Jika thitung < ttabel  atau -thitung < -ttabel  maka H0 diterima 

Atau menggunakan probabilitas sebagai berikut: 

 Jika probabilitas/2 > α/2 maka H0 diterima 

 Jika probabilitas/2 < α/2 maka H0 ditolak 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini merupakan event study, yakni suatu pengamatan mengenai 

pergerakan harga saham di pasar modal untuk mengetahui apakah ada abnormal 

return yang diperoleh pemegang saham sebagai akibat dari suatu peristiwa 

tertentu. Event study juga dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi 

suatu peristiwa dengan melihat reaksi pasar di sekitar tanggal peristiwa. 

Reaksi pasar ini dapat diukur dengan menggunakan abnormal return. Jika 

terdapat abnormal return yang signifikan selama periode peristiwa berarti terjadi 

perubahan harga saham yang signifikan di sekitar tanggal peristiwa. Kemudian, 

jika terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum dan 

sesudah peristiwa, berarti peristiwa tersebut mempunyai kandungan informasi 

terhadap reaksi pasar modal, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan harga 

saham.  

Pengujian adanya abnormal return tidak dilakukan untuk tiap-tiap 

sekuritas, tetapi dilakukan secara agregat dengan menghitung rata-rata abnormal 

return seluruh sekuritas secara cross-section untuk tiap-tiap hari di periode 

peristiwa. Average abnormal return (AAR) ini diperoleh dengan cara membagi 

total abnormal return saham perusahaan sampel dengan jumlah seluruh 

perusahaan yang dijadikan sampel. Sedangkan uji signifikansi abnormal return 

dilakukan melalui uji-t (t-test) dengan bantuan program komputer Microsoft Excel 

dan SPSS (Statistical Product for Social Science). 

 



4.1 Uji Normalitas 

 Salah satu kriteria penting dalam pemilihan metode statistik yang akan 

digunakan adalah melihat distribusi sebuah data (Santoso, 2007:176). Jika data 

yang diuji berdistribusi normal, maka selanjutnya dengan data-data tersebut bisa 

dilakukan berbagai pengambilan keputusan dengan metode statistik parametrik. 

Sehingga metode untuk menguji dua sampel yang berpasangan adalah Paired 

Sample t-test. Namun jika terbukti data tidak berdistribusi normal, maka metode 

parametrik tidak bisa digunakan. Dengan demikian, untuk pengambilan keputusan 

digunakan metode statistik nonparametrik, yakni Wilcoxon Signed Ranks Test. 

 Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program 

komputer SPSS melalui One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Pengujian ini 

diawali dengan menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian, yakni: 

H0: Data terdistribusi secara normal. 

Ha: Data tidak terdistribusi secara normal. 

Setelah itu, dilakukan pengolahan data dengan aturan pengambilan keputusan 

adalah sebagai berikut: 

 Jika probabilitas/2 > α/2 maka H0 diterima 

 Jika probabilitas/2 < α/2 maka H0 ditolak 

Hasil pengolahan data untuk uji normalitas dengan menggunakan program 

SPSS dapat dilihat pada tabel 4.1. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai 

Kolmogorov-Smirnov untuk  data variabel AAR tahun 2004 sebagai representasi 

dari peristiwa Bom Kuningan adalah sebesar 0,649 dengan probabilitas 

signifikansi sebesar 0,793 yang berarti nilainya diatas α=0,05. Dengan demikian, 

berdasarkan aturan pengambilan keputusan dapat diambil kesimpulan bahwa 



hipotesis nul tidak dapat ditolak atau dengan kata lain data variabel AAR untuk 

tahun 2004 terdistribusi secara normal. 

 

Tabel 4.1 

Hasil One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Variabel AAR  

Tahun 2004, 2005 dan 2009 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

11 11 11
1,776364E-03 2,181818E-05 -1,4718182E-03
8,036467E-03 6,668332E-03 8,360835E-03

,196 ,141 ,160
,130 ,080 ,160

-,196 -,141 -,116
,649 ,466 ,532
,793 ,982 ,940

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

AAR_2004 AAR_2005 AAR_2009

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Sumber: data diolah 
 

 

Pengujian dengan cara yang sama dilakukan terhadap data variabel AAR 

untuk tahun 2005 sebagai representasi dari peristiwa Bom Bali II dan data 

variabel AAR untuk tahun 2009 sebagai representasi dari peristiwa Bom Hotel JW 

Marriott & Ritz Carlton. Dari tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa nilai 

Kolmogorov-Smirnov untuk  data variabel AAR tahun 2005 adalah sebesar 0,466 

dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,982 yang berarti nilainya diatas α=0,05. 

Demikian pula dengan nilai Kolmogorov-Smirnov untuk  data variabel AAR tahun 

2009 adalah sebesar 0,532 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,940 yang 

berarti nilainya juga diatas α=0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

dalam pengujian ini, hipotesis nul tidak dapat ditolak atau dengan kata lain data 



variabel AAR untuk tahun 2005 dan tahun 2009 terdistribusi secara normal. 

Dengan demikian, seluruh data variabel AAR untuk tahun 2004, 2005, dan 2009 

terdistribusi secara normal. 

 

4.2 Pengujian Hipotesis 

4.2.1 Uji Hipotesis I 

 Pengujian hipotesis I dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat average 

abnormal return yang signifikan selama periode peristiwa. Sebelum dilakukan uji 

signifikansi perlu diketahui lebih dahulu apakah terdapat abnormal return selama 

periode peristiwa. Setelah nilai abnormal return diperoleh kemudian dirata-rata 

untuk mendapatkan nilai average abnormal return. AAR inilah yang selanjutnya 

akan diuji untuk mengetahui signifikansinya. Uji-t dilakukan untuk maksud ini, 

yang dimulai dengan menentukan hipotesis pengujian sebagai berikut: 

H0: Average abnormal return (AAR) = 0 

Ha: Average abnormal return (AAR) ≠ 0  

 T-test didasarkan pada hipotesis nul yang menyatakan bahwa rata-rata 

abnormal return adalah sama dengan nol. Dengan demikian, jika thitung > ttabel 

maka hipotesis nul ditolak dan hipotesis alternatif tidak dapat ditolak, yang berarti 

bahwa rata-rata abnormal return tidak sama dengan nol atau signifikan secara 

statistik. 

Pengolahan data untuk peristiwa Bom Kuningan tahun 2004 dilakukan 

dengan menggunakan bantuan program Microsoft Excel, dimana hasilnya dapat 

dilihat pada tabel 4.2. Berdasarkan tabel tersebut, peristiwa Bom Kuningan 9 

September 2004 memberikan nilai average abnormal return negatif sebanyak 2 



hari selama periode pengamatan (33%), yakni pada saat t+2 dan t+4. Sedangkan 

sisanya sebanyak 4 hari (67%) menghasilkan nilai average abnormal return yang 

positif.  

Penghitungan yang dilakukan menghasilkan nilai t-test yang lebih besar 

daripada nilai t-tabel pada saat t+2. Dengan demikian terdapat average abnormal 

return yang signifikan pada saat t+2. Hal ini berarti terjadi perubahan harga 

saham yang signifikan di sekitar tanggal peristiwa Bom Kuningan, yakni pada 

saat t+2. Dengan hasil ini berarti hipotesis pertama penelitian ini didukung, yakni 

terdapat average abnormal return negatif dan signifikan pada periode peristiwa 

peledakan Bom Kuningan tahun 2004. 

 

Tabel 4.2  

Nilai Average Abnormal Return, Cumulative Average Abnormal Return, dan t-test 

Peristiwa Bom Kuningan Tahun 2004. 
Periode AAR CAAR t-hitung Keterangan

t-0 0,00114 0,00114 0,24615 tidak signifikan
t+1 0,00571 0,00685 1,34482 tidak signifikan
t+2 -0,01603 -0,00918 -2,25748 signifikan
t+3 0,00333 -0,00585 0,83508 tidak signifikan
t+4 -0,00198 -0,00783 -0,77227 tidak signifikan
t+5 0,00157 -0,00626 0,44293 tidak signifikan

t-tabel (0,025;10) = 2,2281  
Sumber: data diolah 

 

 

 Pengolahan data dengan cara yang sama dilakukan terhadap data untuk 

peristiwa Bom Bali II tahun 2005 serta peledakan bom di Hotel JW Marriott & 

Ritz Carlton tahun 2009. Perlu diketahui sebelumnya bahwa peristiwa Bom Bali II 

terjadi pada hari sabtu tanggal 1 Oktober 2005 yang bukan merupakan hari bursa. 

Oleh karena itu, hari senin tanggal 3 Oktober 2005 diasumsikan sebagai event 



date (t-0). Hasil penghitungan untuk peristiwa Bom Bali tahun 2005 dapat dilihat 

pada tabel 4.3 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3  

Nilai Average Abnormal Return, Cumulative Average Abnormal Return, dan t-test 

Peristiwa Bom Bali II Tahun 2005. 
Periode AAR CAAR t-hitung Keterangan

t-0 -0,00576 -0,00576 -0,83592 tidak signifikan
t+1 0,00097 -0,00479 0,14386 tidak signifikan
t+2 -0,00144 -0,00623 -0,29338 tidak signifikan
t+3 0,00004 -0,00619 0,00896 tidak signifikan
t+4 0,00967 0,00348 2,08612 tidak signifikan
t+5 -0,00538 -0,00190 -1,82485 tidak signifikan

t-tabel (0,025;10) = 2,2281  
Sumber: data diolah 

  

  

Berdasarkan tabel 4.3, peristiwa Bom Bali II memberikan nilai average 

abnormal return negatif sebanyak 3 hari selama periode pengamatan (50%), yakni 

pada saat t-0; t+2; dan t+5. Sedangkan sisanya sebanyak 3 hari (50%) 

menghasilkan nilai average abnormal return yang positif. Hasil penghitungan 

yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak ada nilai t-test yang lebih besar 

daripada nilai t-tabel. Dengan demikian tidak terdapat average abnormal return 

yang signifikan baik pada saat maupun sesudah terjadinya peristiwa. Hal ini 

berarti tidak terjadi perubahan harga saham yang signifikan di sekitar tanggal 

peristiwa Bom Bali II tahun 2005. Dengan hasil ini berarti hipotesis penelitian ini 

tidak didukung, dimana tidak terdapat average abnormal return negatif dan 

signifikan pada periode peristiwa serangan Bom Bali II tahun 2005. 

 Kemudian, penghitungan dilakukan terhadap data tahun 2009 untuk 

mengetahui reaksi pasar atas peristiwa peledakan bom di Hotel JW Marriott dan 



Ritz Carlton pada tanggal 17 Juli 2009. Sebelumnya perlu untuk diketahui bahwa 

selama event period peristiwa yang terjadi di sekitar pertengahan tahun ini, 

terdapat beberapa perusahaan yang melakukan corporate action berupa 

pengumuman pembagian deviden. Berdasarkan data yang diperoleh dari IDX 

Mohtly Statistics diketahui bahwa dari 30 perusahaan yang masuk dalam Jakarta 

Islamic Indeks (JII) periode Mei-November 2009, terdapat 4 perusahaan yang 

melakukan corporate action tersebut selama periode peristiwa, yaitu Hexindo 

Adiperkasa Tbk; Sampoerna Agro Tbk; Semen Gresik (Persero) Tbk; dan 

Telekomunikasi Indonesia Tbk. Untuk mengurangi confounding effect maka 4 

perusahaan tersebut dikeluarkan dari sampel penelitian. Meskipun demikian, nilai 

total kapitalisasi 26 perusahaan sampel adalah sebesar Rp. 633.074.903.000.000 

atau sekitar 74,09% dari nilai kapitalisasi JII sebesar Rp. 854.467.341.000.000. 

Nilai kapitalisasi sebesar ini dianggap masih dapat mewakili populasi saham JII 

selama periode tersebut. Adapun hasil penghitungan terhadap data untuk peristiwa 

Bom Hotel JW Marriott & Ritz Carlton tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 4.4 

berikut ini: 

 

Tabel 4.4  

Nilai Average Abnormal Return, Cumulative Average Abnormal Return, dan t-test 

Peristiwa Bom JW Marriott & Ritz Carlton Tahun 2009. 

 

Periode AAR CAAR t-hitung Keterangan
t-0 -0,00967 -0,00967 -3,75409 signifikan
t+1 0,01514 0,00547 2,10632 tidak signifikan
t+2 0,00831 0,01378 1,17986 tidak signifikan
t+3 -0,00041 0,01337 -0,07345 tidak signifikan
t+4 -0,00902 0,00435 -2,58992 signifikan
t+5 -0,01147 -0,00712 -1,98858 tidak signifikan

t-tabel (0,025;10) = 2,2281  
Sumber: data diolah 



Berdasarkan tabel 4.4; peristiwa Bom JW Marriott & Ritz Carlton 

memberikan nilai average abnormal return positif sebanyak 2 hari selama periode 

pengamatan (33%), yakni pada saat t+1 dan t+2. Sedangkan sisanya sebanyak 4 

hari (67%) menghasilkan nilai average abnormal return yang negatif 

Penghitungan yang dilakukan menghasilkan nilai t-test yang lebih besar daripada 

nilai t-tabel pada saat t-0; dan t+4. Dengan demikian terdapat average abnormal 

return yang signifikan pada hari tersebut. Hal ini berarti terjadi perubahan harga 

saham yang signifikan di sekitar tanggal peristiwa peledakan bom di Hotel JW 

Marriott & Ritz Carlton tahun 2009. Dengan hasil ini berarti hipotesis pertama 

penelitian ini didukung, yakni terdapat abnormal return yang negatif dan 

signifikan atas peristiwa peledakan bom di Hotel JW Marriot & Ritz Carlton 

tahun 2009. 

4.2.2 Uji Hipotesis II 

 Pengujian hipotesis II dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan yang signifikan antara average abnormal return sebelum dan sesudah 

peristiwa. Berdasarkan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test yang telah 

dilakukan sebelumnya diketahui bahwa semua data untuk variabel average 

abnormal return tahun 2004, 2005, dan 2009 terdistribusi secara normal. Dengan 

demikian, metode yang digunakan untuk menguji data ini adalah Paired Sample t-

test. Uji tersebut diawali dengan menentukan hipotesis pengujian sebagai berikut: 

H02: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara average abnormal return 

sebelum dan sesudah peristiwa serangan bom. 

Ha2: Terdapat perbedaan yang signifikan antara average abnormal return sebelum 

dan sesudah peristiwa serangan bom. 



Setelah itu dilakukan pengolahan data dengan aturan pengambilan 

kesimpulan adalah sebagai berikut: 

 Jika thitung > ttabel  atau -thitung > -ttabel  maka H0 ditolak 

 Jika thitung < ttabel  atau -thitung < -ttabel  maka H0 diterima 

Atau menggunakan probabilitas sebagai berikut: 

 Jika probabilitas/2 > α/2 maka H0 diterima 

 Jika probabilitas/2 < α/2 maka H0 ditolak 

Pengolahan data untuk peristiwa Bom Kuningan tahun 2004 dilakukan 

dengan menggunakan bantuan program SPSS, dimana hasilnya dapat dilihat pada 

tabel 4.5. Nilai mean pada tabel tersebut menunjukkan adanya perbedaan average 

abnormal return sebesar 6,64000 antara sebelum dengan sesudah peristiwa, 

namun perbedaan tersebut tidak signifikan karena nilai t-hitung yang dihasilkan 

adalah sebesar 1,206 lebih kecil daripada nilai t-tabel (0,025;4) yang besarnya 

2,7764. Berdasarkan aturan pengambilan keputusan hal ini berarti peneliti tidak 

dapat menolak H0.  

Pengambilan keputusan juga dapat dilakukan dengan melihat nilai 

probabilitas (p-value) dimana nilai p yang dihasilkan adalah sebesar 0,294 yang 

nilainya jauh di atas α=0,05. Hal ini berarti juga peneliti tidak dapat menolak H0. 

Jadi, secara statistik tidak ada perbedaan yang signifikan antara average abnormal 

return sebelum dan sesudah peristiwa. Sehingga hipotesis kedua dalam  penelitian 

ini tidak dapat didukung, dimana terdapat perbedaan antara average abnormal 

return sebelum dan sesudah peristiwa tetapi tidak signifikan. Dengan kata lain, 

berdasarkan reaksi pasar modal syariah dalam bentuk average abnormal return, 

peristiwa Bom Kuningan tahun 2004 tidak mempunyai kandungan informasi yang 



menyebabkan perubahan harga saham yang signifikan selama periode sebelum 

dan sesudah peristiwa. 

 

Tabel 4.5  

Hasil Paired Sample t-test Peristiwa Bom Kuningan Tahun 2004. 

Paired Samples Test

6,640000E-03
1,231082E-02

5,505566E-03

-8,6459025E-03
2,192590E-02

1,206
4

,294

Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean

Lower
Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

Paired Differences

t
df
Sig. (2-tailed)

SEBELUM - SESUDAH
Pair 1

 
Sumber: data diolah 

  

  

 Pengujian dengan cara yang sama dilakukan terhadap data untuk peristiwa 

Bom Bali II tahun 2005 serta peledakan bom di Hotel JW Marriott & Ritz Carlton 

tahun 2009. Hasil pengolahan data untuk peristiwa Bom Bali II tahun 2005 dapat 

dilihat pada tabel 4.6. Nilai mean pada tabel 4.6 menunjukkan adanya perbedaan 

average abnormal return sebesar -3,44000 antara sebelum dengan sesudah 

peristiwa, namun perbedaan tersebut tidak signifikan karena nilai t-hitung yang 

dihasilkan sebesar -0.079 lebih kecil daripada nilai t-tabel (0,025;4)  yang besarnya 

2,7764. Berdasarkan aturan pengambilan keputusan hal ini berarti peneliti tidak 

dapat menolak H0. Pengambilan keputusan juga dapat dilakukan dengan melihat 

nilai probabilitas (p-value) dimana nilai p yang dihasilkan adalah sebesar 0,941 

yang nilainya jauh di atas α=0,05. Hal ini berarti juga peneliti tidak dapat menolak 



H0. Jadi, secara statistik tidak ada perbedaan yang signifikan antara average 

abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Sehingga hipotesis kedua dalam 

penelitian ini tidak dapat didukung, dimana terdapat perbedaan antara average 

abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa tetapi tidak signifikan. Dengan 

kata lain, berdasarkan reaksi pasar modal syariah dalam bentuk average abnormal 

return, peristiwa Bom Bali II tahun 2005 tidak mempunyai kandungan informasi 

yang menyebabkan perubahan harga saham yang signifikan selama periode 

sebelum dan sesudah peristiwa. 

 

Tabel 4.6  

Hasil Paired Sample t-test Peristiwa Bom Bali II Tahun 2005. 

Paired Samples Test

-3,4400000E-04
9,734322E-03

4,353321E-03

-1,2430758E-02
1,174276E-02

-,079
4

,941

Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean

Lower
Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

Paired Differences

t
df
Sig. (2-tailed)

SEBELUM - SESUDAH
Pair 1

 
Sumber: data diolah 

  

Hasil pengolahan data untuk peristiwa Bom Hotel JW Marriott & Ritz 

Carlton tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 4.7. Berdasarkan tabel tersebut, nilai 

mean menunjukkan adanya perbedaan average abnormal return sebesar -2,32400 

antara sebelum dengan sesudah peristiwa, namun perbedaan tersebut juga tidak 

signifikan karena nilai t-hitung yang dihasilkan sebesar -0,388 lebih kecil daripada 



nilai t-tabel (0,025;4) yang besarnya 2,7764. Berdasarkan aturan pengambilan 

keputusan hal ini berarti peneliti tidak dapat menolak H0.  

 

Tabel 4.7  

Hasil Paired Sample t-test Peristiwa Bom JW Marriot & Ritz Carlton Tahun 2009 

Paired Samples Test

-2,3240000E-03
1,340979E-02

5,997041E-03

-1,8974454E-02
1,432645E-02

-,388
4

,718

Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean

Lower
Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

Paired Differences

t
df
Sig. (2-tailed)

SEBELUM - SESUDAH
Pair 1

 
Sumber: data diolah 

  

 

Pengambilan keputusan juga dapat dilakukan dengan melihat nilai 

probabilitas (p-value) dimana nilai p yang dihasilkan adalah sebesar 0,718 yang 

nilainya jauh di atas α=0,05. Hal ini berarti juga peneliti tidak dapat menolak H0. 

Jadi, secara statistik tidak ada perbedaan yang signifikan antara average abnormal 

return sebelum dan sesudah peristiwa. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian 

ini tidak dapat didukung, dimana tidak terdapat perbedaan antara average 

abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa tetapi tidak signifikan. Dengan 

kata lain, berdasarkan reaksi pasar modal syariah dalam bentuk average abnormal 

return, peristiwa Bom Hotel JW Marriott & Ritz Carlton tahun 2009 tidak 

mempunyai kandungan informasi yang menyebabkan perubahan harga saham 

yang signifikan selama periode sebelum dan sesudah peristiwa. 



4.3 Analisis Hasil Penelitian 

 Pengujian kandungan informasi suatu peristiwa dengan melihat reaksi 

pasar yang diukur menggunakan average abnormal return, dilakukan melalui dua 

kali pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis I dilakukan untuk mengetahui 

apakah terdapat average abnormal return yang signifikan selama periode 

peristiwa. Jika terdapat average abnormal return yang signifikan selama periode 

peristiwa berarti terjadi perubahan harga saham yang signifikan di sekitar tanggal 

peristiwa. Kemudian, pengujian hipotesis II dilakukan untuk mengetahui apakah 

terdapat perbedaan yang signifikan antara average abnormal return sebelum dan 

sesudah peristiwa. Jika terdapat perbedaan yang signifikan antara average 

abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa, berarti peristiwa tersebut 

mempunyai kandungan informasi terhadap reaksi pasar modal sehingga 

menyebabkan terjadinya perubahan harga saham.  

4.3.1 Peristiwa Bom Kuningan Tahun 2004 

 Berdasarkan tabel 4.2; tampak bahwa peristiwa Bom Kuningan 9 

September 2004 memberikan nilai average abnormal return yang negatif dan 

signifikan pada saat t+2. Hal ini berarti pada saat t+2, terdapat respon negatif dari 

pasar modal syariah yang ditunjukkan dengan terjadinya perubahan harga saham 

yang signifikan pada saat itu. Pada saat event date (t-0) justru diperoleh nilai 

average abnormal return yang positif tapi tidak signifikan. Hal ini berarti pada 

saat t-0, dalam bentuk average abnormal return, secara statistik pasar modal 

syariah tidak bereaksi terhadap terjadinya peristiwa peledakan.  

 Pergerakan nilai average abnormal return dan cumulative average 

abnormal return untuk peristiwa Bom Kuningan Tahun 2004 dapat dilihat pada 



gambar 4.1. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa kecenderungan 

penambahan nilai kekayaan investor secara kumulatif hanya terjadi sampai 

dengan t+1. Setelah itu, nilai average abnormal return negatif yang cukup besar 

pada saat t+2 membuat nilai cumulative average abnormal return berubah 

menjadi negatif. Hal ini berarti terjadi penurunan nilai kekayaan investor. 

 Fluktuasi nilai average abnormal return terjadi pada periode setelah 

peristiwa. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya ketidakpastian di pasar modal 

syariah akibat banyak beredarnya informasi yang mempengaruhi pasar modal 

syariah, baik itu berupa news atau rumors sehingga investor bersikap wait and 

see. Selama terjadi fluktuasi tersebut, average abnormal return lebih banyak 

bernilai positif. Hal ini berarti lebih banyak terjadi respon positif setelah peristiwa. 

Meskipun demikian, pergerakan nilai cumulative average abnormal return lebih 

banyak bernilai negatif sehingga secara umum terjadi penurunan nilai kekayaan 

investor.  
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Gambar 4.1 Grafik Average Abnormal Return dan Cumulative Average Abnormal 

Return Selama Periode Peristiwa Bom Kuningan Tahun 2004. 
Sumber: Data diolah 



Namun, hasil pengujian hipotesis II memberikan bukti bahwa secara 

statistik tidak ada perbedaan yang signifikan antara average abnormal return 

sebelum dan sesudah peristiwa. Adapun perubahan harga saham yang secara 

signifikan terjadi pada saat t+2 kemungkinan disebabkan oleh faktor lain di luar 

peristiwa Bom Kuningan. Selain itu, hasil tersebut juga menunjukkan bahwa 

penelitian ini tidak menemukan adanya perbedaan tingkat kemakmuran investor 

pada periode pengamatan, baik sebelum maupun sesudah peristiwa. Dengan 

demikian, peneliti menyimpulkan bahwa dalam bentuk average abnormal return, 

peristiwa Bom Kuningan tidak memiliki kandungan informasi terhadap reaksi 

pasar modal syariah baik itu ketika sebelum, saat, ataupun sesudah terjadinya 

peristiwa.  

4.3.2 Peristiwa Bom Bali II Tahun 2005 

 Berdasarkan tabel 4.3; peristiwa Bom Bali II tidak menghasilkan nilai 

average abnormal return yang signifikan baik pada saat maupun setelah 

terjadinya peristiwa. Hal ini berarti tidak terjadi perubahan harga saham yang 

signifikan pada saat itu. Pada saat event date (t-0) diperoleh nilai average 

abnormal return yang negatif tapi tidak signifikan. Hal ini berarti pada saat t-0, 

dalam bentuk average abnormal return, secara statistik pasar modal syariah tidak 

bereaksi terhadap terjadinya peristiwa peledakan bom tersebut.  

Pergerakan nilai average abnormal return dan cumulative average 

abnormal return untuk peristiwa Bom Bali II Tahun 2005 dapat dilihat pada 

gambar 4.2. Nilai average abnormal return yang negatif pada saat t-0 membuat 

nilai cumulative average abnormal return juga diawali dengan nilai negatif. 

Setelah itu, terjadi fluktuasi nilai average abnormal return dimana lebih banyak 



average abnormal return yang bernilai positif. Hal ini berarti lebih banyak respon 

positif terjadi setelah peristiwa Bom Bali II. Respon tersebut sempat membuat 

nilai cumulative average abnormal return menjadi positif pada saat t+4. Akan 

tetapi nilai average abnormal return yang negatif pada saat t+5 kembali membuat 

nilai cumulative average abnormal return menjadi negatif. Sehingga secara umum 

peristiwa ini menurunkan nilai kekayaan investor. 

 

-0,01000

-0,00500

0,00000

0,00500

0,01000

0,01500

t-0 t+1 t+2 t+3 t+4 t+5

Periode

A
bn

or
m

al
 R

et
ur

n

Ave AR Cum AR
 

Gambar 4.2 Grafik Average Abnormal Return dan Cumulative Average Abnormal 

Return Selama Periode Peristiwa Bom Bali II Tahun 2005. 
Sumber: Data diolah 

 

Pengujian hipotesis II yang memberikan bukti bahwa secara statistik tidak 

ada perbedaan yang signifikan antara average abnormal return sebelum dan 

sesudah peristiwa. Hal ini berarti peristiwa Bom Bali II tidak mempunyai 

kandungan informasi yang dapat menyebabkan perubahan harga saham secara 

signifikan di sekitar tanggal peristiwa. Selain itu, hasil tersebut juga menunjukkan 

bahwa penelitian ini tidak menemukan adanya perbedaan tingkat kemakmuran 

investor pada periode pengamatan, baik sebelum maupun sesudah peristiwa. 



Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa dalam bentuk average abnormal 

return, peristiwa Bom Bali II tidak memiliki kandungan informasi terhadap reaksi 

pasar modal syariah baik itu ketika sebelum, saat, ataupun sesudah terjadinya 

peristiwa. 

4.3.3 Peristiwa Bom Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton Tahun 2009 

Berdasarkan tabel 4.4; peristiwa Bom Hotel JW Marriott & Ritz Carlton 

memberikan nilai average abnormal return yang signifikan pada saat t-0 dan t+4. 

Hal ini berarti pada hari tersebut, terdapat respon negatif dari pasar modal syariah 

yang ditunjukkan dengan terjadinya perubahan harga saham yang signifikan pada 

saat itu. Pada saat t-0, pasar modal syariah memberikan reaksi negatif yang 

dibuktikan dengan adanya average abnormal return yang negatif dan signifikan 

pada saat itu. Hal ini kemungkinan terjadi karena peristiwa pengeboman ini benar-

benar mengejutkan pelaku pasar, sehingga terjadi aksi panic selling. Hasil ini 

berbeda dengan dua peristiwa sebelumnya dimana peristiwa peledakan Bom 

Kuningan tahun 2004 dan Bom Bali II tahun 2005 tidak mendapatkan reaksi dari 

pasar. Berbagai peristiwa pengeboman yang terjadi secara berurutan mulai tahun 

2000 hingga 2005 nampaknya membuat pelaku pasar modal syariah sudah 

terbiasa dengan peristiwa tersebut. Sehingga munculnya peristiwa peledakan Bom 

Kuningan tahun 2004 dan Bom Bali II tahun 2005 tidak mendapatkan reaksi dari 

pelaku pasar modal.  

Namun, setelah situasi dianggap aman setelah tewasnya salah satu 

gembong teroris yakni Dr. Azahari pada tahun 2005, aparat keamanan nampaknya 

lengah karena masih ada satu gembong teroris lagi yang masih berkeliaran yakni 

Noordin Mohd. Top, yang akhirnya berhasil mengotaki peledakan lobi hotel JW 



Marriott & Ritz Carlton pada tahun 2009. Hal inilah yang kemungkinan membuat 

pelaku pasar bereaksi negatif yang menyebabkan penurunan harga saham secara 

signifikan di pasar modal syariah. 

Pergerakan nilai average abnormal return dan cumulative average 

abnormal return untuk peristiwa Bom JW Marriott & Ritz Carlton Tahun 2009 

dapat dilihat pada gambar 4.3. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa selama 

periode peristiwa, lebih banyak terjadi average abnormal return yang bernilai 

negatif. Hal ini berarti respon negatif lebih banyak terjadi pada periode peristiwa 

peledakan. Nilai average abnormal return negatif pada saat t-0 mengakibatkan 

penurunan nilai kekayaan investor pada saat itu. Namun, nilai average abnormal 

return positif yang cukup besar pada saat t+2 dan t+3 membuat nilai cumulative 

average abnormal return berubah menjadi positif. Setelah itu, terjadi lagi respon 

negatif dari pelaku pasar selama 3 hari berturut-turut yakni pada saat t+3; t+4; dan 

t+5 sehingga membuat nilai cumulative average abnormal return menjadi negatif 

pada saat t+5. Dengan demikian peristiwa ini pada akhirnya juga menurunkan 

nilai kekayaan investor sebagaimana dua peristiwa sebelumnya. 

Hasil pengujian hipotesis II memberikan bukti bahwa secara statistik tidak 

ada perbedaan yang signifikan antara average abnormal return sebelum dan 

sesudah peristiwa. Sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan reaksi pasar 

modal syariah dalam bentuk average abnormal return, peristiwa peledakan Bom 

Hotel JW Marriot & Ritz Carlton tahun 2009 tidak mempunyai kandungan 

informasi yang menyebabkan perubahan harga saham secara signifikan. Peristiwa 

tersebut hanya berpengaruh signifikan pada saat event date. Adapun perubahan 

harga saham yang secara signifikan terjadi pada saat t+4 kemungkinan disebabkan 



oleh faktor lain di luar peristiwa ini. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa 

penelitian ini tidak menemukan adanya perbedaan tingkat kemakmuran investor 

pada periode pengamatan, baik sebelum maupun sesudah peristiwa. Dengan 

demikian, peneliti menyimpulkan bahwa dalam bentuk average abnormal return, 

pasar modal syariah bereaksi terhadap peristiwa serangan bom JW Marriott & 

Ritz Carlton pada saat terjadinya peristiwa, namun tidak mempunyai kandungan 

informasi yang dapat menyebabkan perubahan harga saham secara signifikan pada 

periode sebelum dan sesudah peristiwa.  

 

-0,01500

-0,01000

-0,00500

0,00000

0,00500

0,01000

0,01500

0,02000

t-0 t+1 t+2 t+3 t+4 t+5

Periode

A
bn

or
m

al
 R

et
ur

n

Ave AR Cum AR
 

Gambar 4.3 Grafik Average Abnormal Return dan Cumulative Average Abnormal 

Return Selama Periode Peristiwa Bom JW Marriott dan Ritz Carlton 

Tahun 2009. 
Sumber: Data diolah 

 

Selain memberikan hasil mengenai muatan informasi terkait peristiwa 

serangan bom, penelitian ini juga menghasilkan temuan lain yakni kemungkinan 

adanya anomali (penyimpangan) pasar. Berdasarkan hasil penghitungan, pada saat 

event date (t-0), peristiwa Bom Kuningan tahun 2004 menghasilkan nilai average 



abnormal return positif sebesar 0,00114 walaupun tidak signifikan. Padahal pada 

saat yang sama, JII mengalami penurunan sebesar 1,64%. Kemudian, peristiwa 

Bom Bali II tahun 2005 menghasilkan nilai average abnormal return negatif 

sebesar 0,00576 walaupun juga tidak signifikan, dimana pada saat yang sama JII 

mengalami kenaikan sebesar 0,82%. Sedangkan peristiwa Bom JW Marriott & 

Ritz Carlton  tahun 2009 menghasilkan nilai average abnormal return negatif dan 

signifikan sebesar 0,00967. Tetapi pada saat yang sama, JII mengalami kenaikan 

sebesar 0,10 %. 

Jika indeks mengalami kenaikan berarti secara umum harga-harga saham 

di JII juga mengalami kenaikan. Demikian pula apabila indeks mengalami 

penurunan berarti secara umum harga-harga saham di JII juga mengalami 

penurunan. Kemudian, jika penghitungan average abnormal return menghasilkan 

nilai positif, berarti pasar bereaksi positif dimana secara umum terjadi kenaikan 

harga-harga saham. Sebaliknya, jika penghitungan average abnormal return 

menghasilkan nilai negatif, berarti pasar bereaksi negatif dimana secara umum 

terjadi penurunan harga-harga saham. Oleh karena itu, apabila indeks mengalami 

kenaikan, maka secara teori penghitungan average abnormal return akan 

menghasilkan nilai positif, dan jika indeks mengalami penurunan, maka secara 

teori penghitungan average abnormal return akan menghasilkan nilai negatif. 

Namun penelitian ini memberikan hasil yang berlawanan antara indeks 

dengan average abnormal return sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hal 

ini kemungkinan dikarenakan penggunaan market-adjusted model sebagai 

estimasi untuk expected return. Menurut Husnan (1996:266), beberapa penelitian 

event study yang terakhir menunjukkan adanya berbagai anomali tentang pasar 



modal. Penjelasan tentang anomali tersebut bisa dikaitkan dengan model yang 

dipergunakan (dimana model gagal mempertimbangkan adanya faktor tertentu 

dalam analisis), maupun masalah statistik lainnya. Oleh karena itu, peneliti 

menduga hasil penelitian ini dipengaruhi oleh pemilihan market-adjusted model 

sebagai estimasi untuk expected return, dimana terdapat dua model lain untuk 

menghitung expected return, yakni mean-adjusted model dan market model. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pasar modal syariah hanya 

bereaksi pada saat peristiwa Bom Marriot & Ritz Carlton tahun 2009. Namun, 

peristiwa tersebut tidak memiliki kandungan informasi yang dapat mempengaruhi 

reaksi pasar modal syariah pada periode sebelum dan sesudah peristiwa. 

Sedangkan peristiwa Bom Kuningan tahun 2004 dan Bom Bali II tahun 2005 

tidak memiliki kandungan informasi baik pada periode sebelum, saat, maupun 

sesudah peristiwa. Dengan kata lain, kedua peristiwa ini tidak menimbulkan 

reaksi di pasar modal syariah. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, tidak tertutup kemungkinan adanya keterbatasan 

yang dapat mempengaruhi hasil yang diperoleh. Beberapa keterbatasan yang 

dapat dikemukakan diantaranya adalah: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan model disesuaikan-pasar (market-

adjusted model) untuk mengestimasi return ekspektasi. Menurut Brown 

dan Warner (1985) dalam Jogiyanto (2000:416), terdapat 3 model yang 

dapat digunakan untuk mengestimasi return ekspektasi, yaitu: (1) mean-

adjusted model, (2) market model, dan (3) market-adjusted model. Oleh 

karena itu, penggunaan model lain untuk mengestimasi expected return 

kemungkinan dapat memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian ini. 



2. Penelitian dengan pendekatan event study kurang mampu mendeteksi 

secara jelas pengaruh suatu event terhadap variabel prediksinya. Hal ini 

disebabkan adanya event lain yang terjadi pada saat yang sama dalam 

periode observasi, yang dapat mempengaruhi abnormal return saham. 

Penelitian ini telah mengupayakan suatu alternatif untuk mengatasi hal ini 

yakni dengan mengeluarkan dari sampel, perusahaan yang melakukan 

corporate action selama periode peristiwa. Meskipun demikian, alternatif 

ini belum dapat memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, sangat 

penting untuk memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

aktivitas pasar modal, baik itu faktor ekonomi maupun non ekonomi. 

 

5.3 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang ingin diajukan 

oleh peneliti, yaitu: 

1. Pada penelitian selanjutnya disarankan menggunakan model selain market-

adjusted model untuk mengestimasi expected return. Dengan demikian, 

dapat diketahui apakah penggunaan model yang berbeda akan memberikan 

hasil yang berbeda  dengan penelitian ini. 

2. Penelitian ini menggunakan Jakarta Islamic Indeks untuk mengukur 

market return. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan 

IHSG atau LQ-45 sebagai indikator untuk mengukur market return. 

Sehingga dapat dibandingkan bagaimana reaksi pasar modal syariah 

dengan pasar modal konvensional terhadap peristiwa yang sama.  



3. Peristiwa Bom JW Marriot & Ritz Carlton tahun 2009 menimbulkan 

reaksi negatif dari pelaku pasar. Hal ini berarti pasar modal syariah 

bereaksi terhadap munculnya informasi yang relevan, termasuk informasi 

non ekonomi. Oleh karena itu, pelaku pasar dituntut untuk lebih memiliki 

kepekaan terhadap berbagai peristiwa yang secara langsung maupun tidak 

langsung dapat berpengaruh terhadap fluktuasi harga saham. Selain itu, 

diperlukan pula kecermatan dalam menimbang relevansi antara peristiwa 

dengan pergerakan saham di bursa. 

4. Bagi pihak-pihak yang terkait agar memperbanyak penelitian mengenai 

pasar modal syariah. Terjadinya krisis global tahun lalu menunjukkan 

kelemahan sistem ekonomi kapitalis yang selama ini banyak dianut 

negara-negara di dunia. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem ekonomi 

alternatif yang lebih baik daripada sistem ekonomi kapitalis. Salah satunya 

adalah sistem ekonomi Islam dimana pasar modal syariah merupakan salah 

satu komponen di dalamnya. Dengan demikian, berbagai hasil penelitian 

tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan 

pasar modal syariah khususnya di Indonesia. Allah SWT menciptakan 

segala sesuatu itu tidak sia-sia. Dengan predikat sebagai negara dengan 

jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia, bukan tidak mungkin 

ekonomi Islam akan berkembang dengan sangat pesat di Indonesia, 

sehingga dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi Islam di seluruh 

dunia. Wallahu a’lam bisshawwab. 
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Lampiran 1 Daftar Saham JII Periode Juli 2004 s.d. Desember 2004 

 

 
No. Kode Nama Saham Keterangan

1 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk tetap
2 AALI Astra Agro Lestari Tbk tetap
3 ASGR Astra Graphia Tbk tetap
4 BNBR Bakrie & Brothers Tbk baru
5 BRPT Barito Pacific Timber Tbk tetap
6 BUMI Bumi Resources Tbk tetap
7 CTRA Ciputra Development Tbk tetap
8 DNKS Dankoes Laboratories Tbk tetap
9 EPMT Enseval Putra Megatrading Tbk tetap

10 GJTL Gajah Tunggal Tbk tetap
11 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk tetap
12 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk tetap
13 ISAT Indosat Tbk tetap
14 INCO International Nickel Ind. Tbk tetap
15 KLBF Kalbe Farma Tbk tetap
16 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk baru
17 LMAS Limas Stokhomindo Tbk tetap
18 MLPL Multipolar Tbk baru
19 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk baru
20 LSIP PP London Sumatera Tbk baru
21 SMCB Semen Cibinong Tbk tetap
22 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk tetap
23 SMRA Summarecon Agung Tbk tetap
24 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk tetap
25 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk tetap
26 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk tetap
27 TINS Timah Tbk tetap
28 TRST Trias Sentosa Tbk baru
29 UNVR Unilever Indonesia Tbk tetap
30 UNTR United Tractor Tbk tetap  

Sumber: Divisi Perdagangan dan Divisi R & D PT BEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 Daftar Saham JII Periode Juli 2005 s.d. Desember 2005 

 

 
No. Kode Nama Saham Keterangan

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk tetap
2 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk tetap
3 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk tetap
4 ASII Astra International Tbk baru
5 BLTA Berlian Laju Tanker Tbk baru
6 BNBR Bakrie & Brothers Tbk tetap
7 BRPT Barito Pacific Timber Tbk tetap
8 BUMI Bumi Resources Tbk tetap
9 CMNP Citra Marga Nusaphala Persada Tbk baru

10 CTRS Ciputra Surya Tbk tetap
11 ENRG Energi Mega Persada Tbk tetap
12 GJTL Gajah Tunggal Tbk tetap
13 INCO International Nickel Ind. Tbk tetap
14 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk tetap
15 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk tetap
16 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk tetap
17 ISAT Indosat Tbk tetap
18 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk tetap
19 KLBF Kalbe Farma Tbk tetap
20 LSIP PP London Sumatera Tbk tetap
21 MEDC Medco Energi International Tbk tetap
22 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tetap
23 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk tetap
24 SMCB Semen Cibinong Tbk tetap
25 SMRA Summarecon Agung Tbk baru
26 TINS Timah Tbk tetap
27 TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tetap
28 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk tetap
29 UNVR Unilever Indonesia Tbk tetap
30 UNTR United Tractor Tbk tetap  

Sumber: Divisi Perdagangan dan Divisi R & D PT BEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 Daftar Saham JII Periode Juni 2009 s.d. November 2009 

 

 

No. Kode Nama Saham Keterangan
1 AALI Astra Agro Lestari Tbk tetap
2 ADRO Adaro Energy Tbk baru
3 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk tetap
4 ASII Astra International Tbk tetap
5 BISI Bisi International Tbk tetap
6 BMTR Global Mediacom Tbk tetap
7 BTEL Bakrie Telecom Tbk baru
8 BUMI Bumi Resources Tbk tetap
9 CTRA Ciputra Development Tbk baru

10 DEW A Darma Henwa Tbk baru
11 ELSA Elnusa Tbk tetap
12 ELTY Bakrieland Development Tbk baru
13 HEXA Hexindo Adiperkasa Tbk baru
14 INCO International Nickel Ind. Tbk tetap
15 INDY Indika Energy Tbk tetap
16 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk tetap
17 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk tetap
18 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk baru
19 KLBF Kalbe Farma Tbk tetap
20 LPKR Lippo Karawaci Tbk baru
21 LSIP PP London Sumatera Tbk tetap
22 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk tetap
23 SGRO Sampoerna Agro Tbk tetap
24 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk tetap
25 TINS Timah Tbk tetap
26 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk tetap
27 UNSP Bakrie Sumatra Plantations Tbk tetap
28 UNTR United Tractor Tbk baru
29 UNVR Unilever Indonesia Tbk tetap
30 W IKA W ijaya Karya (Persero) Tbk tetap  

Sumber: Divisi Perdagangan dan Divisi R & D PT BEI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 4 Hasil Penghitungan Abnormal Return Tahun 2004 

 
Periode AALI ANTM ASGR BNBR BRPT BUMI CTRA DNKS EPMT GJTL INCO INDF INTP ISAT KIJA

t-5 -0,00821 0,03179 -0,02673 -0,00821 -0,03147 -0,00821 0,00384 -0,00821 -0,02041 0,04179 -0,01427 -0,00821 -0,03762 0,00355 -0,00821
t-4 -0,02203 -0,01213 0,02560 -0,01213 0,01168 -0,01213 -0,02404 0,02953 0,00021 -0,01213 -0,01213 -0,01213 0,00302 -0,00632 -0,01213
t-3 -0,00551 -0,01474 0,00449 0,00449 0,00449 0,00449 0,02859 -0,03551 0,00449 0,05211 0,01059 0,00449 0,00449 -0,01285 0,00449
t-2 0,01006 -0,01965 -0,00005 -0,00005 0,02321 -0,00005 0,01172 -0,00005 -0,00005 -0,00005 -0,00005 0,03567 0,04473 -0,01181 -0,00005
t-1 -0,00539 0,01461 0,08552 -0,00539 0,08552 -0,00539 -0,00539 -0,00539 0,01900 -0,00539 0,00067 -0,00539 0,05175 0,00056 0,03808
t-0 0,00640 -0,02282 -0,03360 0,01640 -0,02527 -0,02206 -0,00686 0,01640 -0,03122 -0,02906 -0,01372 0,01640 0,04342 0,01640 0,01640
t+1 0,00430 0,06573 0,00165 -0,01590 -0,01590 -0,01590 0,00791 -0,01590 0,00910 0,03172 0,02137 0,01858 -0,00274 -0,00406 0,06743
t+2 -0,01065 0,03605 -0,02055 -0,02055 -0,04229 0,05945 -0,03218 0,02111 0,00384 -0,06601 0,05130 -0,02055 0,00542 0,01453 -0,05902
t+3 0,02642 -0,02085 -0,00299 -0,00299 -0,00299 0,03405 0,00878 0,03701 -0,01489 0,04463 0,03053 -0,00299 -0,04096 -0,00864 -0,00299
t+4 0,00891 -0,00062 0,01662 -0,00062 -0,00062 -0,00062 -0,01224 -0,00062 0,02348 -0,00062 0,02641 -0,03395 -0,00062 -0,01198 -0,00062
t+5 0,00045 0,00045 -0,01650 0,00045 0,00045 0,07188 0,00045 -0,03801 -0,01131 0,00045 -0,00481 0,03494 0,01361 -0,01104 0,00045  
 

 
KLBF LMAS LSIP MLPL PGAS PTBA SMCB SMGR SMRA TINS TLKM TRST TSPC UNTR UNVR Total

-0,02041 0,09179 -0,00821 -0,02545 -0,02995 -0,00821 -0,00821 -0,03296 -0,00821 -0,00821 0,01066 -0,00821 -0,00821 -0,00821 -0,00086 -0,17167
0,00021 0,03332 -0,01213 -0,01213 0,03231 0,02013 -0,01213 0,00310 0,03332 0,04811 0,00021 0,01490 0,00257 0,02235 0,00977 0,11664
0,00449 0,00449 0,00449 0,02204 -0,01678 0,03574 0,02062 0,00449 0,00449 0,00449 0,00449 0,00449 -0,01724 -0,01217 -0,00979 0,11704

-0,00005 0,04343 -0,00005 0,06892 -0,00005 -0,00005 0,07932 -0,00005 -0,00005 -0,03414 -0,00614 -0,00005 -0,00005 -0,00005 -0,00005 0,24448
0,01900 0,16127 0,01733 -0,02152 -0,00539 0,02491 -0,03481 -0,00539 0,08156 -0,01716 -0,00539 0,02092 -0,00539 -0,02234 0,00185 0,46739

-0,03122 0,01640 -0,00582 -0,01639 -0,00534 0,01640 0,00125 0,07640 -0,02360 0,04021 -0,00814 0,01640 0,01640 -0,00084 -0,00518 0,03410
0,00910 0,01982 -0,01590 0,00105 -0,01590 0,01351 -0,01590 -0,00175 -0,01590 -0,01590 -0,00332 0,03538 -0,01590 0,03673 -0,00119 0,17134
0,00384 -0,12400 -0,02055 -0,02055 0,00167 -0,07770 0,02560 -0,06242 -0,02055 -0,04381 -0,00192 -0,04495 0,00167 -0,00389 -0,01331 -0,48101

-0,01489 -0,00299 0,04247 0,01368 -0,00299 -0,00299 -0,01769 -0,00299 0,03868 0,00892 -0,00299 -0,00299 -0,00299 -0,03577 0,00421 0,09982
0,02348 -0,00062 -0,02236 -0,01701 -0,00062 -0,03092 -0,01554 -0,00547 -0,00062 -0,01238 0,00548 -0,00062 0,00663 -0,00062 -0,00062 -0,05947

-0,01131 0,00045 0,02268 0,01712 0,00045 0,00045 0,01560 0,01509 0,00045 0,00045 -0,01167 -0,02455 -0,01394 0,00045 -0,00669 0,04698  
Sumber: data diolah 

 

 



Lampiran 5 Hasil Penghitungan Abnormal Return Tahun 2005 

 
Periode AALI ADHI ANTM ASII BLTA BNBR BRPT BUMI CMNP CTRS ENRG GJTL INCO INDF INKP

t-5 -0,02542 0,00921 -0,02038 0,00236 -0,00640 -0,03079 -0,01119 -0,03079 -0,01746 -0,03079 -0,03079 0,00767 -0,00018 -0,01609 -0,00807
t-4 0,05419 0,01460 -0,00463 -0,02602 0,01918 0,04800 0,01460 -0,01654 -0,01779 0,00986 0,03762 -0,00463 -0,00463 0,00986 -0,01574
t-3 0,00104 -0,02660 0,01114 -0,02165 0,02277 -0,03886 0,01114 0,03523 -0,00220 -0,00315 0,01114 -0,02590 0,00784 -0,00315 -0,01133
t-2 -0,02721 0,04182 0,04485 0,01124 -0,01700 0,03563 0,00186 0,00652 0,01002 -0,00251 0,01002 0,04069 -0,01038 -0,00251 0,01748
t-1 -0,01652 -0,01862 0,02111 0,03429 -0,01415 -0,03714 0,05545 -0,00266 0,01549 -0,00857 0,00233 -0,01896 -0,01741 0,00571 -0,01492
t-0 0,03224 -0,00816 0,01936 -0,02355 0,00307 -0,05816 -0,04206 -0,01928 -0,04566 -0,00816 -0,00816 -0,00816 0,00796 -0,06296 0,00271
t+1 0,07115 -0,00776 -0,01701 -0,03636 -0,02594 0,07932 0,02669 -0,03718 0,01302 -0,02594 -0,02594 -0,04380 -0,00372 0,03203 -0,02594
t+2 -0,01875 0,03466 0,01665 0,03053 -0,00105 -0,04867 -0,01772 0,01031 0,03645 -0,02883 0,03692 -0,01923 -0,00726 -0,00105 -0,00105
t+3 -0,01152 -0,00173 -0,01928 -0,01511 -0,00672 0,06551 -0,01839 0,00427 0,01551 0,00122 0,00331 -0,00301 -0,00949 -0,02559 -0,02750
t+4 0,04905 0,02030 0,01176 -0,00777 0,00276 0,00276 0,02030 -0,01997 0,00276 -0,01174 0,00276 -0,01611 -0,01007 0,01704 0,03646
t+5 -0,03017 -0,02087 -0,01255 -0,00894 0,01910 -0,00362 0,01362 -0,01525 -0,00362 -0,00362 -0,00362 0,01561 -0,00038 -0,00362 0,01811  
 

 
INTP ISAT KIJA KLBF LSIP MEDC PGAS PTBA SMCB SMRA TINS TKIM TLKM UNTR UNVR Total

-0,00276 -0,00554 -0,03079 0,00492 -0,00726 -0,03079 -0,03755 -0,03079 -0,03079 -0,05857 -0,03079 -0,00109 0,02504 0,01957 0,00792 -0,41841
0,00446 -0,00956 -0,00463 -0,00463 0,04135 0,03981 0,02938 -0,02326 0,01784 0,05251 -0,01640 -0,01425 -0,00463 0,00222 0,00158 0,22973

-0,02490 -0,01856 0,06996 0,01114 0,07707 -0,00305 0,01114 -0,00785 -0,01084 0,01114 0,01114 -0,00828 0,00152 0,01114 0,01114 0,10937
0,02972 0,00340 -0,01700 0,00024 -0,01700 0,02616 -0,01043 0,01525 -0,00577 -0,04403 -0,01105 0,02260 -0,00730 0,00340 -0,01700 0,13172

-0,00143 0,02286 0,07397 0,01370 0,00409 -0,03714 0,05436 -0,01839 -0,01492 -0,00937 -0,01939 0,00095 -0,00830 -0,00381 -0,03097 0,01162
-0,00816 0,02014 -0,05816 -0,04042 0,03144 -0,00816 0,14154 -0,00816 -0,00816 0,00535 -0,01979 -0,01734 -0,01751 0,01119 0,02251 -0,17271
0,05165 -0,00759 -0,02594 -0,04261 0,02168 -0,00525 0,09906 0,01700 -0,02594 0,01406 0,00347 -0,02594 -0,00707 -0,02594 0,01573 0,02899

-0,04105 0,04399 -0,00105 0,01590 0,03531 -0,02808 -0,02883 -0,01282 0,04243 -0,03951 0,00466 -0,01031 -0,00105 -0,02637 -0,01820 -0,04310
-0,01783 0,00689 0,01551 -0,00116 0,04182 0,01551 -0,01306 0,00360 -0,01574 0,00217 0,00414 -0,00318 -0,00301 -0,03644 0,05039 0,00108
0,00276 -0,01464 0,00276 0,00276 0,01130 0,00970 0,10079 0,02685 0,01351 0,00276 -0,00299 0,03133 -0,03498 -0,00409 0,04208 0,29016
0,00500 0,00522 -0,00362 -0,00362 -0,04600 -0,01052 -0,03934 -0,00951 -0,01426 -0,01714 -0,01519 -0,01288 0,01598 0,01706 0,00719 -0,16148  

Sumber: data diolah 

 

 



Lampiran 6 Hasil Penghitungan Abnormal Return Tahun 2009 

 
Periode AALI ADRO ANTM ASII BISI BMTR BTEL BUMI CTRA DEWA ELSA ELTY INCO

t-5 0,00201 0,00518 0,00362 -0,00951 0,00283 0,04127 -0,01643 -0,01315 -0,01315 -0,00622 -0,00127 -0,00175 0,00089
t-4 -0,01871 -0,01476 -0,02112 0,01833 -0,02995 -0,01967 -0,00311 0,00366 0,02033 0,01007 -0,02583 -0,01142 -0,03230
t-3 0,00152 0,03731 -0,00642 -0,01523 0,00041 0,06610 -0,00123 0,03361 -0,00334 -0,00169 -0,01723 -0,00084 -0,00334
t-2 -0,00535 -0,01878 0,00141 0,03783 -0,03602 -0,02320 -0,00453 0,00699 -0,02232 0,00990 0,04462 -0,01989 0,01192
t-1 -0,01049 -0,01554 -0,01921 0,02372 0,00141 -0,03656 -0,02912 -0,01921 0,01493 -0,03761 -0,04336 -0,01446 -0,00512
t-0 -0,00402 -0,00963 -0,00101 -0,01010 -0,01257 -0,01417 -0,00888 -0,01153 -0,02768 -0,02131 -0,00101 -0,01714 0,01215
t+1 0,08902 0,01769 0,04000 -0,02762 0,02685 -0,01245 0,01390 0,06464 0,00161 0,01048 0,00547 0,00700 0,01967
t+2 -0,01267 -0,00495 -0,01050 -0,01953 -0,00495 -0,05407 0,01935 -0,00048 -0,00161 0,00172 0,02687 -0,00415 -0,01934
t+3 -0,03089 -0,00838 0,04790 0,01452 0,01987 0,00284 -0,02533 -0,01298 -0,02533 -0,02533 -0,02533 -0,04146 0,05159
t+4 -0,01290 -0,00457 -0,02466 -0,00560 -0,01290 -0,04030 -0,01290 -0,01290 0,00061 -0,01290 -0,01290 0,03628 -0,01885
t+5 -0,02344 0,00962 -0,01153 -0,04337 -0,02344 -0,07978 -0,03101 0,01315 -0,02344 -0,01839 -0,02344 -0,03906 0,00650  
 

 
INDY INTP ITMG KIJA KLBF LPKR LSIP PTBA TINS UNSP UNTR UNVR WIKA Total

-0,02736 0,04860 -0,02982 -0,03242 0,01388 -0,00083 -0,00414 0,01832 -0,01721 -0,01643 0,01871 0,00422 -0,00083 -0,03099
-0,02268 0,03375 -0,02268 -0,01851 0,01023 0,00540 -0,00720 -0,01065 -0,03315 -0,02655 0,00110 -0,02358 0,02033 -0,21869
-0,01723 0,00263 0,00805 0,00297 0,00317 -0,00208 0,02050 -0,03093 -0,01158 0,01555 0,01218 0,00317 -0,03216 0,06385
-0,01355 0,00943 0,01603 -0,01622 0,00398 -0,02110 0,03671 0,01490 0,02016 0,05922 -0,01221 0,01398 -0,00572 0,08818
-0,03155 0,05731 0,02225 0,01112 0,00141 0,00141 0,03531 -0,01180 -0,00923 -0,02757 0,00606 0,01094 -0,01329 -0,13825
-0,03510 -0,03630 -0,00611 -0,00101 -0,01062 -0,01571 -0,01740 -0,00101 0,00437 -0,01593 0,00362 0,02258 -0,01593 -0,25147
0,02127 -0,08066 0,04857 0,00306 0,03247 -0,01086 0,05755 0,01439 0,02769 0,08028 -0,02578 -0,03500 0,00452 0,39376
0,00048 0,01172 0,03797 0,15191 0,02089 0,02642 -0,00367 0,02459 -0,00351 -0,02938 0,03476 0,01637 0,01172 0,21598
0,07694 0,02628 -0,01370 -0,00894 -0,02533 0,00366 -0,00189 0,00433 0,03137 -0,01104 -0,00731 -0,01607 -0,01062 -0,01063

-0,01290 0,01778 -0,00370 -0,02903 0,03256 -0,01290 -0,03580 -0,01290 -0,00070 -0,02698 0,00038 -0,01749 0,00159 -0,23458
-0,02344 0,00037 -0,01888 0,03394 -0,02344 -0,00935 -0,00781 0,02183 -0,02344 -0,00915 -0,01034 0,08255 -0,02344 -0,29822  

Sumber: data diolah 



Lampiran 7 Hasil Penghitungan Average Abnormal Return (AAR) dan Standard 

Error Estimate (SEE) 

 
Tahun 2004 

Periode AAR SEE
t-5 -0,00572 0,00456
t-4 0,00389 0,00349
t-3 0,00390 0,00307
t-2 0,00815 0,00438
t-1 0,01558 0,00752
t-0 0,00114 0,00462
t+1 0,00571 0,00425
t+2 -0,01603 0,00710
t+3 0,00333 0,00398
t+4 -0,00198 0,00257
t+5 0,00157 0,00354  
Sumber: data diolah 

 
 
Tahun 2005 

Periode AAR SEE
t-5 -0,01395 0,00351    
t-4 0,00766 0,00427    
t-3 0,00365 0,00456    
t-2 0,00439 0,00392    
t-1 0,00039 0,00488    
t-0 -0,00576 0,00689    
t+1 0,00097 0,00672    
t+2 -0,00144 0,00490    
t+3 0,00004 0,00403    
t+4 0,00967 0,00464    
t+5 -0,00538 0,00295     
Sumber: data diolah 

 
 
Tahun 2009 

Periode AAR SEE
t-5 -0,00119 0,00372
t-4 -0,00841 0,00367
t-3 0,00246 0,00405
t-2 0,00339 0,00458
t-1 -0,00532 0,00469
t-0 -0,00967 0,00258
t+1 0,01514 0,00719
t+2 0,00831 0,00704
t+3 -0,00041 0,00557
t+4 -0,00902 0,00348
t+5 -0,01147 0,00577  
Sumber: data diolah 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


