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Reaksi Pasar Modal Terhadap Eksekusi Trio Bom Bali 9 November 2009 
(Studi pada perusahaan LQ-45 yang listing di BEI) 
 
Oleh                            : Ary Herviani 
Dosen Pembimbing    : Nur Khusniyah I SE., M.Si 
 
 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat reaksi yang 
positif atau reaksi yang negatif pada saham-saham LQ 45 yang listing di BEI 
terhadap peristiwa eksekusi Trio Bom Bali. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kumpulan saham Indeks LQ-45 yang listing di BEI periode 
Februari 2008 sampai dengan Juli 2008 dan periode Agustus 2008 sampai dengan 
Januari 2009.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi peristiwa (event study). 
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling 
dengan kriteria saham yang akan diteliti lebih lanjut adalah perusahaan yang 
perdagangan sahamnya selalu aktif pada periode Februari 2008 sampai dengan 
Juli 2008 dan periode Agustus 2008 sampai dengan Januari 2009.   Alat analisis 
yang digunakan adalah pengujian dua sisi dengan menggunakan uji t paired 
sample t-test. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah responsi pasar modal terhadap 
peristiwa eksekusi Trio Bom Bali pada tanggal 9 November 2008 tidak 
menghasilkan nilai yang signifikan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa  peristiwa eksekusi tersebut tidak bereaksi terhadap pasar modal, sehingga 
pada saat peristiwa tersebut tidak ditemukan adanya abnormal return atau 
perbedaan tingkat hasil saham LQ 45 pada saat sebelum dan sesudah peristiwa 
eksekusi.  

  
Kata Kunci: Event Study, Reaksi Pasar Modal, Abnormal Return. 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

 1.1 Latar Belakang  

Di era globalisasi, pasar modal atau bursa merupakan pendanaan yang 

cukup penting. Pasar modal dapat diibaratkan dengan mall atau pusat 

perbelanjaan, hanya saja yang membedakannya adalah barang-barang yang 

diperjualbelikan. Jika pusat perbelanjaan umum menyediakan berbagai 

macam barang kebutuhan hidup, maka pasar modal hanya menjajakan 

produk-produk pasar modal, seperti obligasi dan efek. Jadi pasar modal 

adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan modal, seperti 

obligasi dan efek. Pasar ini berfungsi untuk menghubungkan investor, 

perusahaan dan institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan 

jangka panjang.  

Pasar modal merupakan salah satu alternatif investasi bagi para investor. 

Melalui pasar modal, investor dapat melakukan investasi di beberapa 

perusahaan melalui pembelian efek-efek baru yang ditawarkan atau yang 

diperdagangkan di pasar modal. Sementara itu, perusahaan dapat memperoleh 

dana yang dibutuhkan dengan menawarkan instrumen keuangan jangka 

panjang. Adanya pasar modal memungkinkan para investor untuk memiliki 

perusahaan yang sehat dan berprospek baik, karena tidak hanya dimiliki oleh 

sejumlah orang tertentu. Penyebaran kepemilikan yang luas akan mendorong 

perkembangan perusahaan yang transparan. Ini tentu saja akan mendorong 

menuju terciptanya good corporate governance.  
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Indonesia memiliki 2 bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa 

Efek Surabaya (BES), yang masing-masing dijalankan oleh perseroan 

terbatas. Pada 1 Desember 2007, Bursa Efek Jakarta dan Surabaya 

digabungkan (merger) menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Melalui merger 

ini diharapkan dapat makin memberikan peluang bagi perusahaan ke pasar 

modal. Melalui penggabungan ini, biaya pencatatan menjadi lebih murah, 

karena hanya mencatatkan saham secara single listing, sudah terakreditasi 

pada BEI. Sementara itu, bagi anggota bursa, dengan menjadi anggota bursa 

atau pemegang saham BEI, akan langsung menembus pasar. Bagi investor 

penggabungan ini menjadikan makin banyaknya pilihan investasi, karena 

tidak ada lagi pembedaan pasar BES dan BEJ, karena produk investasi 

ditawarkan dalam satu atap, BEI. 

Sejak sistem perdagangan otomatis Jakarta Automated Trading System 

(JATS) mulai dioperasikan pada 22 Mei 1995,  terjadi peningkatan yang 

cukup signifikan dalam frekuensi maupun volume penjualan. Namun, segala 

kondisi yang sedang berjalan itu tiba-tiba dikejutkan oleh bencana nasional 

yang terjadi di Jalan Legian, Kuta, pada malam Minggu tanggal 12 Oktober 

2002, yang tidak hanya memakan korban jiwa yang begitu besar, melainkan 

juga menghancurkan kepercayaan para turis mancanegara, dan yang lebih 

parah lagi adalah kepercayaan pemodal asing terhadap Indonesia. Dengan 

adanya Tragedi Bom Bali ini, maka runtuh sudah Pulau Dewata sebagai 

simbol keamanan Indonesia. Secara nasional Tragedi Bom Bali menurunkan 

minat investasi, mengurangi jumlah wisatawan, dan menyebabkan hilangnya 

kepecayaan negara lain. Negara dan lembaga yang tergabung dalam 
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Consulative Group For Indonesia (CGI) menunda pertemuannya untuk 

menentukan jumlah pinjaman bagi Indonesia. Banyak investor yang 

mengurungkan niatnya ke Indonesia dan membatalkan re-ekspansi ke negara 

Indonesia.  

Tragedi Bom Bali tidak berheti begitu saja. Setelah Tragedi Bom Bali 12 

Oktober 2002 tersebut, terjadi lagi Bom Bali 2005 yaitu sebuah seri 

pengeboman yang terjadi di Bali pada 1 Oktober 2005. Terjadi tiga 

pengeboman, satu di Kuta dan dua di Jimbaran dengan sedikitnya 23 orang 

tewas dan 196 lainnya luka-luka. Peristiwa kali ini tidak menyebabkan 

pengaruh sebesar Bom Bali 2002. Pemandangan para wisatawan asing yang 

langsung eksodus ke negara asalnya sehari setelah kejadian tahun 2002 tidak 

terlalu terlihat pada peristiwa ini. Mata uang Rupiah sempat melemah pada 

pembukaan pedagangan sehari setelah kejadian sekitar 100 poin ke kisaran 

Rp. 10.400, namun pelemahan ini berkurang pada penutupan perdagangan ke 

Rp. 10.305, sehingga total pelemahan adalah 15 poin.  

Peristiwa pengeboman yang terjadi di Bali tersebut mengakibatkan 

dampak yang cukup serius bagi kondisi perekonomian Indonesia. Begitu juga 

dengan kondisi bursa efek, peristiwa tersebut juga mempengaruhi indeks 

harga saham gabungan. Sejak awal tahun hingga akhir Oktober ini, IHSG 

sudah merosot sekitar 57 persen, di bawah level saat penurunan indeks pada 

2000 – 2002. Harga saham di BEI merugi sekitar 36 persen pada bulan 

Oktober 2008 . Pada awal November hari Senin, IHSG BEI ditutup melemah 

27,444 poin menjadi 1.236,933 dan indeks LQ45 terkoreksi 6,362 poin atau 

2,59 persen ke posisi 239,019. Indeks harga saham gabungan (IHSG) di 
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Bursa Efek Indonesia (BEI) menempati urutan ketiga terendah dibanding 

bursa global per 25 November 2008. IHSG turun 57,97 persen menjadi 

1.154,14. Pada penutupan perdagangan saham Kamis (4/12/2008) IHSG 

menguat 12,798 poin (1,07%) menjadi 1.205,324. Perdagangan saham hari ini 

mencatat transaksi sebanyak 38.349 kali, dengan volume 1,632 miliar unit 

saham, senilai Rp 1,192 triliun. Hal ini dikarenakan BI Rate mengalami 

penurunan menjadi 9,25% sehingga kondisi ini dapat membuat saham-saham 

sektor finansial langsung bergairah IHSG 12 Poin. (www. Detik 

Finance.com) 

Bom Bali I dan II telah memberi pelajaran berharga bagi semua, akibat 

peristiwa bom tersebut sendi perekonomian negara Indonesia seketika jatuh. 

Banyak investor asing yang membatalkan investasinya di negara Indonesia. 

Begitu pula dengan investor dalam negeri sendiri. Mereka cenderung untuk 

tidak melakukan investasi pada saat terjadi peristiwa pengeboman di Bali. Hal 

tersebut disebabkan karena para investor khawatir jika melakukan investasi, 

maka peristiwa yang sedang terjadi akan mempengaruhi nilai investasi 

mereka dan akhirnya malah akan mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu 

banyak pihak yang terus mendesak aparat hukum untuk segera mengeksekusi 

para pelaku Bom Bali I, yaitu Amrozi Cs. Selanjutnya pada tahun 2003 ketiga 

pelaku tersebut baru divonis hukuman mati. Akhirnya pada tanggal 9 

November 2008 trio Bom Bali tersebut dieksekusi mati di Nusakambangan.  

Pada peristiwa Bom Bali I dan II sudah banyak kerugian yang dialami oleh 

negara Indonesia. Salah satunya adalah kondisi bursa yang sempat mengalami 

penurunan. Para investor mengalami kepanikan dan takut untuk melakukan 
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investasi. Akan tetapi kepanikan tersebut hanya berlangsung sesaat pada hari 

terjadinya peristiwa pengeboman. Setelah peristiwa tersebut berlalu, kondisi 

bursa kembali normal dan para investor kembali melakukan aktivitas 

investasinya. Hal ini dapat dijadikan gambaran bagaimana reaksi pasar 

terhadap peristiwa eksekusi para pelaku Bom Bali.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka pada 

penelitian ini diambil judul “ Reaksi pasar Modal Terhadap Eksekusi Trio 

Bom Bali 9 November 2008 

1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang ada dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah terdapat reaksi positif atau reaksi negatif di Pasar Modal terhadap 

pelaksanaan Eksekusi Trio Bom Bali pada tanggal 9 November 2008?  

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari perluasan dan lebih terfokus terhadap pembahasan 

masalah yang diteliti, maka dikarenakan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini memfokuskan pada tingkat pengembalian yang terjadi 

setelah dan sebelum pasar bereaksi terhadap pelaksanaan eksekusi pada 

tanggal 9 November 2008. 

2. Pelaksanaan Eksekusi yang diteliti adalah Eksekutor Trio Bom Bali 09 

November 2008, yaitu Amrozi bin H. Nurhasyim, Ali Ghufron, dan Imam 

Samudera. 
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3. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi abnormal return seperti tingkat 

inflasi, tingkat suku bunga, peraturan pemerintah, dan pengaruh ekonomi 

mikro lainnya tidak diteliti.  

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian    

Agar penelitian dapat tercapai dengan baik maka pada penelitian ini 

ditetapkan suatu tujuan penelitian, adapun tujuan tersebut sebagai berikut. 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui reaksi pasar modal di seputar pelaksanaan Eksekusi 

Trio Bom Bali pada tanggal 9 November 2008, apakah terjadi perbedaan 

abnormal return atau tidak. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki suatu kegunaan tersendiri bagi peneliti sendiri 

maupun pihak lain Adapun pihak lain yang dimaksud adalah mahasiswa, 

investor, peneliti selanjutnya, dan emiten. Adapun masing-masing manfaat 

tersebut sebagai berikut: 

a. Bagi Mahasiswa 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman 

belajar dan menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang pasar 

modal. 

b. Bagi Investor 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

informasi bagi para investor dalam pengambilan keputusan 

berinvestasi di BEI dan pelaku pasar modal untuk lebih memiliki 



 18

kepekaan terhadap berbagai peristiwa baik secara langsung maupun 

tidak langsung dapat mempengaruhi fluktuasi harga saham. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian 

selanjutnya dan sebagai tambahan wacana tentang pasar modal. 

d. Bagi Emiten 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu pertimbangan bagi 

para emiten untuk memperoleh dana yang diperlukan oleh para emiten, 

agar para emiten tidak dirugikan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai responsi pasar modal terhadap berbagai peristiwa 

(event) telah dilakukan oleh beberapa peneliti, salah satunya dilakukan 

oleh Budi Sudarmawan pada tahun 2003 dengan judul : ”Perbedaan 

Tingkat Hasil Saham-Saham di BEJ Sebelum dan Sesudah Tragedi Bom di 

Legian-Kuta, Bali: Kajian terhadap return saham LQ 45 di BEJ”. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan event study pada peristiwa  12 

Oktober 2002 yang menunjukan bahwa selama periode pengamatan 

menghasilkan nilai yang tidak signifikan, sehingga pada penelitian ini 

dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan tingkat hasil saham-saham di 

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

penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat abnormal return periode 10 

hari pasca peristiwa 12 Oktober 2002. Pada penelitian ini ditetapkan 

periode jendela selama 10 hari sebelum kejadian dan 10 hari setelah 

kejadian. Sedangkan periode estimasinya ditetapkan selama 30 hari. 

2.2 Landasan Teori  

2.2.1 Keputusan Investasi 

Seorang investor menginvestasikan dananya, khususnya pada 

aset finansial bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau return 

di masa yang akan datang. Return yang diharapkan pasti 

mengandung resiko, sedangkan seberapa besar resiko yang 
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ditanggung investor tidak pernah tahu. Investor hanya dapat 

memperkirakan seberapa besar return yang akan didapatkannya. 

Return yang diharapkan dan risiko yang ditanggung merupakan 

faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan investasi.  

Keputusan investasi oleh investor tergantung pada 

preferensinya dalam mengadapi resiko. Menurut Abdul Halim 

(2005:42) berdasarkan sikapnya dalam menghadapi risiko, investor 

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu: 

a. Investor yang menyukai risiko atau pencari risiko (risk 
seeker), yaitu investor yang apabila dihadapkan pada dua 
pilihan investasi yang memberikan tingkat pengembalian  
yang sama dengan risiko yang berbeda, maka ia akan 
lebih suka mengambil investasi dengan risiko yang lebih 
tinggi. 

b. Investor yang netral terhadap risiko (risk neutral), yaitu 
investor yang akan meminta kenaikan tingkat 
pengembalian yang sama untuk setiap kenaikan risiko. 

c. Investor yang tidak menyukai risiko atau penghindar 
risiko (risk averter), yaitu investor yang apabila 
dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan 
tingkat pengembalian yang sama dengan risiko yang 
berbeda, maka ia akan lebih suka mengambil investasi 
dengan risiko yang lebih rendah.  

 
Proses investasi menunjukkan bagaimana seharusnya seorang 

investor membuat keputusan investasi pada efek-efek yang dapat 

dipasarkan, dan kapan dilakukan. Untuk itu diperlukan tahapan 

sebagai berikut (Tandellilin:2001,8) :  

a. Penentuan tujuan investasi, yaitu untuk mendapatkan 
keuntungan atau return yang diharapkan, namun investor 
juga perlu memepertimbangkan resikonya. 

b. Penentuan kebijakan investasi, yaitu dimulai dengan 
penentuan alokasi aset serta pendistribusian dan yang 
dimiliki pada berbagai kelas aset yang tersedia. 

c. Pemilihan strategi portofolio, yaitu strategi portofolio 
yang dipilih bisa aktif maupun pasif. Strategi portofolio 
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aktif artinya menggunakan informasi yang tersedia dan 
teknik-teknik peramalan secara aktif untuk mencapai 
kombinasi portofolio yang lebih baik. Strategi pasif 
berasumsi bahwa semua informasi yang tersedia akan 
diserap pasar dan direfleksikan pada harga saham. 

d. Pemilihan aset, yaitu pengevaluasian setiap sekuritas 
yang akan dimasukkan dalam portofolio dengan tujuan 
portofolio yang efisien yaitu dengan resiko tertentu 
mendapatkan return yang diharapkan tinggi atau 
sebaliknya. 

e. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio, yaitu dengan 
membandingkan kinerja portofolio yang telah ditentukan 
dengan kinerja portofolio lainnya. 

 
Investor akan melakukan analisis baik teknikal maupun 

fundamental dalam melakukan penilaian saham. Investor yang 

melakukan analisis akan cenderung mengamati saham di masa 

yang lalu untuk memprediksi harga saham di masa yang akan 

datang untuk mendapatkan return yang tinggi. 

2.2.2 Resiko dan tingkat pengembalian 

Dalam melakukan investasi, investor mempertimbangkan 

tingkat pengembalian dan resiko yang dihadapi. Pengembalian 

merupakan hal yang dapat memotivasi investor dalam berinvestasi 

dan merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung 

resiko atas investasi yang dilakukan (Tandelilin: 2001,47). 

Semakin besar resiko yang ditanggung akan dapat menghasilkan 

tingkat pengembalian yang tinggi. 

Tingkat pengembalian yang diharapkan adalah tingkat 

pengembalian yang dihasilkan (yang terjadi). Tingkat 

pengembalian yang diharapkan merupakan tingkat yang 

diantisipasi oleh investor di masa datang. Tingkat pengembalian 
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yang terjadi atau tingkat pengembalian aktual merupakan tingkat 

pengembalian yang didapatkan oleh investor. 

Menurut Abdul Halim (2005:43) resiko diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu: 

a. Resiko sistematis, yaitu resiko yang mempengaruhi 
semua perusahaan yang berasal dari luar perusahaan dan 
timbul secara langsung karena perubahan dalam 
perekonomian, seperti: resiko pasar, resiko suku bunga, 
resiko daya beli.  

b. Resiko tidak sistematis, yaitu resiko yang berasal dari 
intern perusahaan. Resiko ini mempengaruhi satu atau 
sekelompok kecil perusahaan, seperti: resiko bisnis, 
resiko keuangan, resiko likuiditas.  

 
Resiko dan tingkat pengembalian memiliki hubungan yang 

bersifat searah dan linier, artinya semakin besar risiko suatu aset, 

maka akan semakin besar pula tingkat pengembalian yang 

diharapkan atas aset tersebut. Investor melakukan investasi 

tergantung sikapnya dalam menghadapi risiko. 

2.2.3 Reaksi Pasar Modal 

Reaksi pasar modal merupakan suatu bentuk pengaruh yang 

terjadi di pasar modal terhadap suatu peristiwa. Pada saat terjadi 

suatu peristiwa, perkembangan harga saham dapat dijadikan 

indikator apakah dalam pasar modal terjadi reaksi atau tidak 

terhadap suatu peristiwa. Biasanya investor akan mendasarkan 

keputusannya berdasarkan informasi yang dimiliki. Keberadaan 

informasi tersebut akan menyebabkan investor melakukan 

transaksi di pasar modal yang akan tercermin melalui perubahan 
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harga saham. Jika suatu peristiwa mengandung informasi, maka 

diharapkan pasar bereaksi pada waktu peristiwa tersebut diterima 

oleh pasar.  

Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga 

dari sekuritas bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan 

menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan 

menggunakan abnormal return (Jogiyanto: 2003,411). Suatu 

peristiwa yang memiliki kandungan informasi akan memberikan 

abnormal return kepada pasar, sebaliknya yang tidak memiliki 

kandungan informasi tidak memberikan abnormal return kepada 

pasar. 

2.2.4 Efisiensi pasar modal  

Perubahan harga saham tidak terlepas dari adanya informasi. 

Informasi yang relevan mencerminkan harga-harga sekuritas yang 

nantinya akan menjadi pertimbangan dari para pelaku bursa yaitu 

investor,  pedagang efek, dan perantara perdagangan efek. Pasar 

modal yang efisien adalah pasar yang harga sekuritasnya telah 

mencerminkan semua informasi yang relevan. 

Informasi yang tersedia meliputi semua informasi di masa lalu, 

maupun informasi saat ini, serta informasi yang bersifat pendapat 

rasional yang beredar di pasar yang bisa mempengaruhi perubahan 

harga saham. Konsep menyebutkan adanya proses penyesuaian 

harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru sebagai 

respon atas informasi yang masuk ke pasar (Tandelilin:2001,112). 
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Menurut Sunariyah (2006:169) bentuk efisiensi pasar dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: efesiensi dalam bentuk lemah, 

efisiensi dalam bentuk setengah kuat, dan efisiensi dalam bentuk 

kuat. Efisiensi pasar berarti bahwa harga yang terbentuk 

merupakan harga keseimbangan, dimana dalam kondisi efisiensi 

bentuk lemah, bentuk setengah kuat, dan dalam bentuk kuat, 

investor tidak mendapatkan keuntungan abnormal dengan 

memanfaatkan informasi yang dimiliki.  

Sunariyah (2006:169) mengklasifikasikan bentuk pasar yang 

efisien menjadi tiga, yaitu efisiensi pasar bentuk lemah, efisiensi 

bentuk setengah kuat, dan efisiensi bentuk kuat. 

a. Pasar modal efisien bentuk lemah (weak form efficiency) 
 Hipotesa pasar modal efisien bentuk lemah adalah 

keadaan harga saham mencerminkan informasi dimasa 
lalu (historis). Informasi historis tersebut (seperti harga 
dan perdagangan dimasa lalu) tidak bisa digunakan untuk 
memprediksi perubahan harga dimasa yang akan datang 
karena sudah tercermin pada harga saat ini. 

 Sebagai contoh, harga saham tampak mengalami 
kenaikan setiap awal bulan dan turun setiap akhir bulan, 
jadi pada pasar efisien bentuk lemah, harga saham 
mengikuti kecenderungan tersebut. Investor dan 
perusahaan efek akan merealisasi kecenderungan tersebut 
dan cenderung menggunakannya untuk menentukan 
harga saham. 

b. Pasar modal bentuk setengah kuat (semi strong form 
efficiency) 

 Hipotesa pasar modal bentuk setengah kuat adalah harga 
saham menggambarkan semua  informasi yang 
dipublikasikan (seperti earning, deviden, penerbitan 
saham baru, dll) sampai ke masyarakat keuangan. Pada 
pasar efisien bentuk ini investor tidak dapat berharap 
mendapatkan return abnormal  jika strategi perdagangan 
yang dilakukan hanya didasari oleh informasi yang telah 
dipublikasikan namun harus memperhatikan data pasar 
(harga dan volume perdagangan). 
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c. Pasar modal bentuk kuat (strong form efficiency) 
Hipotesa pasar modal bentuk kuat merupakan tingkat 
efisiensi pasar yang paling tinggi. Konsep ini berarti 
bahwa semua informasi baik yang dipublikasikan 
maupun yang tidak dipublikasikan, sudah tercermin 
dalam harga saham saat ini.    
 

 Menurut kualifikasi pada pasar modal efisien, efisiensi 

pasar menunjukkan suatu tingkatan (Sunariyah:2006,189). 

Tingkatan-tingkatan karakteristik suatu pasar efisien juga akan 

bervariasi dari suatu pasar modal ke pasar modal yang lain.  

 Berikut adalah beberapa karakteristik pasar modal efisien 

secara umum (Sunariyah:2006,189): 

1. Harga saham akan merefleksikan secara cepat dan akurat 

terhadap semua bentuk informasi baru. 

2. Harga saham bersifat random, jadi harga tidak mengikuti 

beberapa kecenderungan dan informasi masa lalu dan tidak 

digunakan untuk menentukan kecenderungan harga. 

3. Saham-saham yang menguntungkan (profitable) tidak mudah 

untuk diprediksi. Jadi, para analis dan investor mempunyai 

kesiapan informasi penting dalam menentukan harga saham. Di 

samping itu mereka tidak menggunakan informasi publikasi 

untuk memprediksi return atau profit dari pasar modal. 

2.2.5 Abnormal Return (AR) 

Abnormal return merupakan indikator dari tingkat keuntungan 

dari perdagangan saham. Abnormal return diartikan sebagai 

kelebihan return yang sesungguhnya terjadi terhadap return 

normal, sedangkan normal return sendiri didefinisikan sebagai 
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return yang diharapkan investor (Jogiyanto H, 2003:224). Untuk 

mengetahui abnormal return peristiwa maka dibutuhkan periode 

estimasi untuk menghitung alpha dan beta dari saham.  

Studi peristiwa menganalisis return tidak normal (abnormal 

return) dari sekuritas yang mungkin terjadi di sekitar pengumuman 

dari suatu peristiwa. Abnormal return atau excess return 

merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi 

terhadap return normal. Return normal merupakan return 

ekspektasi (return yang diharapkan oleh investor). Dengan 

demikian return tidak normal (abnormal return) adalah selisih 

antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi. 

Untuk menghitung abnormal return diperlukan langkah sebagai 

berikut: 

a. Menghitung  tingkat pengembalian pasar 

b. Menghitung tingkat pengembalian saham individu 

c. Menghitung alpha dan beta 

d. Menghitung abnormal return 

Abnormal return sering digunakan sebagi suatu evaluasi 

terhadap hasil yang dapat diberikan oleh suatu saham, dimana nilai 

yang diperoleh menunjukkan ekspektasi investor terhadap hasil 

aktual saham dengan hasil yang diharapkan dari saham tersebut 

pada waktu t. Abnormal Return diformulasikan sebagai berikut:  

ARit = Ri,t – E (Ri,t) 
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Keterangan: 

ARit  =  Return tidak normal (abnormal return) saham LQ-

45 pada periode peristiwa   ke-t 

Ri,t     = Return sesungguhnya terjadi untuk saham LQ-45 

pada periode peristiwa ke-t 

E(Ri,t) = Return yang diharapkan (expected return) saham 

LQ-45 untuk periode peristiwa ke-t. 

  
2.2.6 Event study 

 Event study adalah studi yang mengamati pergerakan harga 

saham akibat adanya suatu pengumuman peristiwa tertentu, 

sehingga menimbulkan adanya abnormal return (Jogiyanto H : 

2003,410). Tujuan event study adalah mengukur seberapa besar 

pengumuman tersebut mempengaruhi pergerakan harga saham. 

Kesimpulan dari definisi event study dapat diartikan bahwa melalui 

event study dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal yang 

dicerminkan dari pergerakan harga saham terhadap suatu peristiwa 

tertentu. 

Pada awalnya sebagian besar penelitian yang berbasis event 

study adalah penelitian yang berkaitan antara pergerakan harga 

saham dengan peristiwa-peristiwa yang berhubungan langsung 

dengan aktivitas ekonomi (stock split, pengumuman deviden, 

merger, tingkat, suku bunga, dll). Dalam perkembangan 

selanjutnya, event study banyak digunakan dalam penelitian-

penelitian yang mengamati kaitan antara pergerakan saham dengan 



 28

peristiwa-peristiwa yang berkaitan langsung dengan aktivitas 

ekonomi,politik, lingkungan hidup, dan lain-lain. 

Contoh penelitian mengenai event study yang pernah 

dilakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Fama, Fisher, 

jensen dan Roll (1969). Mereka meneliti dampak adanya 

pengumuman stock split oleh perusahaan terhadap perubahan harga 

saham. Stock split pada dasarnya merupakan tindakan perusahaan 

untuk memecah saham yang telah beredar dari saham satu ke 

saham menjadi kelipatan dua, tiga, ataupun sekian banyak saham. 

Secara teoritis tindakan ini tidak akan mempengaruhi nilai 

perusahaan, sehingga pada pasar efisien adanya berita tersebut 

tidak akan diikuti oleh adanya perubahan harga yang signifikan. 

Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa tingkat return 

disekitar pengumuman stock split relatif stabil, sehingga hasil 

tersebut mendukung adanya efisiensi pasar. 

Indikasi makin banyaknya penelitian yang berbasis pada event 

study yang mengambil kaitan antara pergerakan harga saham 

dengan berbagai macam peristiwa yang terkait langsung dengan 

aktivitas ekonomi ataupun yang tidak terkait langsung dengan 

aktivitas ekonomi menunjukkan makin terintegrasinya pasar modal 

dalam kehidupan masyarakat.  

2.2.7 Indeks LQ 45 

Indeks LQ 45 adalah nilai kapitalisasi pasar dari 45 saham 

yang paling likuid dan memiliki nilai kapitalisasi yang besar hal itu 
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merupakan indikator likuidasi. Indeks LQ 45, menggunakan 45 

saham yang terpilih berdasarkan Likuiditas perdagangan saham 

dan disesuaikan setiap enam bulan (setiap awal bulan Februari dan 

Agustus). Dengan demikian saham yang terdapat dalam indeks 

tersebut akan selalu berubah. 

Beberapa kriteria - kriteria seleksi untuk menentukan suatu emiten 

dapat masuk dalam perhitungan indeks LQ 45 adalah : 

a. Kriteria yang pertama adalah : 

1. Berada di TOP 95 % dari total rata – rata tahunan nilai 

transaksi saham di pasar reguler. 

2. Berada di TOP 90 % dari rata – rata tahunan kapitalisasi 

pasar. 

b. Kriteria yang kedua adalah : 

1. Merupakan urutan tertinggi yang mewakili sektornya dalam 

klasifikasi industri BEJ sesuai dengan nilai kapitalisasi 

pasarnya. 

2. Merupakan urutan tertinggi berdasarkan frekuensi transaksi 

(Tjiptono, 2001, p. 95-96). 

Indeks LQ 45 hanya terdiri dari 45 saham yang telah terpilih 

melalui berbagai kriteria pemilihan, sehingga akan terdiri dari 

saham-saham dengan likuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi. 

Saham-saham pada indeks LQ 45 harus memenuhi kriteria dan 

melewati seleksi utama sebagai berikut : 
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1. Masuk dalam ranking 60 besar dari total transaksi saham di 

pasar reguler (rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan 

terakhir). 

2. Ranking berdasar kapitalisasi pasar (rata-rata kapitalisasi pasar 

selama 12 bulan terakhir). 

3. Telah tercatat di BEJ minimum 3 bulan. 

4. Keadaan keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhannya, 

frekuensi dan jumlah hari perdagangan transaksi pasar reguler. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

 

 

Peristiwa eksekusi Trio Bom Bali 
mengakibatkan perubahan tingkat hasil saham-

saham di BEI 

• IHSG mengalami penurunan pada bulan Oktober 2008. 
• IHSG bergerak ke zona positif pada bulan Desember 2008. 

Hasil 

Dilakukan pengujian dua sisi dengan menggunakan uji t 
paired sample t-test
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan 

pustaka, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

Terdapat reaksi yang positif atau reaksi yang negatif di pasar modal pada 

pelaksanaan Eksekusi Trio Bom Bali pada tanggal 9 November 2008. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan teknik event 

study. Event study yaitu penelitian yang dilakukan terhadap suatu peristiwa 

yang terjadi serta dampak peristiwa tersebut terhadap harga saham perusahaan 

(Jogiyanto H: 2003,410). 

3.2 Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini merupakan penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif 

adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan masalah masalah yang 

baru (Supardi : 2005,23). 

3.3 Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di BEI yang datanya diambil dari Pojok BEI 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, di Jl Mayjen Haryono 165 Malang, 

serta di media elektronik yaitu Internet untuk mengakses ke situs resmi BEI 

yaitu www.jsx.co.id 

3.4 Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, 

yaitu data yang diperoleh bukan dari sumbernya langsung melainkan data 

yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Data tersebut 

merupakan data kejadian yang dikumpulkan dari 121 hari bursa terhitung 

mulai April 2008 berupa: 
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1. Data index LQ-45 di Bursa Efek Jakarta yang diperoleh dari JSX Monthly 

statistic pada periode Februari 2008 sampai dengan Juli 2008 dan periode 

Agustus 2008 sampai dengan Januari 2009. 

2. Harga penutupan (harga pembukaan di hari berikutnya). Sumber data 

diperoleh dari internet yaitu www.yahoofinance.com berupa data saham 

harian yaitu harga pembukaan masing masing saham yang termasuk dalam 

daftar indeks LQ-45 pada periode Februari 2008 sampai dengan Juli 2008 

dan periode Agustus 2008 sampai dengan Januari 2009. 

3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi 

Menurut Anto Dajan (1984:110) populasi merupakan keseluruhan unsur-

unsur yang memiliki satu atau beberapa ciri atau karakteristik yang 

sama. Populasi penelitian ini adalah indeks LQ-45 periode Februari 2008 

sampai dengan Juli 2008 dan periode Agustus 2008 sampai dengan 

Januari 2009. Indeks LQ-45 adalah indeks yang disusun oleh pihak BEI 

yang terdiri dari 45 saham perusahaan dengan liquiditas tertinggi. 

3.5.2 Sampel 

Menurut Uma Sekaran (2006,123) sampel adalah bagian dari populasi. 

Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Metode 

penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Teknik 

purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel tidak semua 

populasi yang ada dijadikan sampel tetapi dipilih menurut kriteria (Said 

Kelana & Chandra Wijaya:2005,254). Kriteria penarikan sampel 

penelitian ini adalah perusahaan yang perdagangan sahamnya selalu aktif 
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pada periode Februari 2008 sampai dengan Juli 2008 dan periode 

Agustus 2008 sampai dengan Januari 2009. Pengambilan sampel pada 

penelitian ini terdiri dari dua periode karena pada saat periode peristiwa 

dan periode jendelanya termasuk dalam dua periode penelitian ini. 

Sehingga sampel yang diambil adalah saham perusahaan yang 

perdagangan sahamnya selalu aktif pada dua periode tersebut. Saham-

saham tersebut adalah : 

Tabel 3.1 

Daftar Saham perusahaan Tercatat yang Masuk dalam 

Penghitungan Indeks LQ 45 

No Kode Efek Nama Emiten 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

AALI 

ANTM 

ASII 

BBCA 

BBNI 

BBRI 

BDMN 

BLTA 

BMRI 

BNBR 

BNGA 

BNII 

BTEL 

Astra Agro Lestati Tbk 

Aneka Tambang (Persero) Tbk 

Astra Internasional Tbk 

Bank Central Asia Tbk 

Bank Negara Indonesia Tbk 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Bank Danamon Indonesia Tbk 

Berlian Laju Tanker Tbk 

Bank Mandiri (Persero) 

Bakrie & Brother Tbk 

Bank CIMB Niaga Tbk 

Bank International Indonesia Tbk 

Bakrie Telecom Tbk 
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14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

BUMI 

CPIN 

CPRO 

CTRA 

ELTY 

ENRG 

INCO 

INDF 

INKP 

ISAT 

KIJA 

MEDC 

PGAS 

PTBA 

SMCB 

TBLA 

TINS 

TLKM 

TRUB 

UNSP 

UNTR 

Bumi Resources Tbk 

Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

Central Proteinaprima Tbk 

Ciputra Development Tbk 

Bakrieland Development Tbk 

Energy Mega Persada Tbk 

International Nickel Indonesia Tbk 

Indofood Sukses Makmur Tbk 

Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 

Indosat Tbk 

Kawasan Industri Jababeka Tbk 

Medco Enery International Tbk 

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 

Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 

Holcim Indonesia Tbk 

Tunas Baru Lampung Tbk 

Timah Tbk 

Telekomunikasi Indonesia Tbk 

Truba Alam Manunggal Engineering Tbk 

Bakrie Sumatra Plantations Tbk 

United Tractors Tbk 

Sumber : Divisi Perdagangan dan Divisi Riset & Pengembangan Produk\ 
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3.6 Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel reaksi pasar modal diproxy menggunakan Abnormal Return 

saham individu (AR). 

3.7 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Untuk menghitung abnormal return diperlukan langkah sebagai berikut: 

a. Menghitung  tingkat pengembalian pasar 

Perhitungan return pasar menggunakan persamaan: 

Rmt = 
1−t

1-tt

IHSG
IHSG - IHSG

 

Sumber : Jogiyanto H :2003,232 

Keterangan: 

Rmt               = Tingkat return pasar 

IHSGt      = Indeks Harga Saham Gabungan hari ke- t 

IHSGt-1     = Indeks Harga Saham Gabungan hari ke- t-1 

b. Menghitung tingkat pengembalian saham individu 

Actual return saham individu merupakan keuntungan yang dapat diberikan 

oleh suatu saham i, pada waktu t, yang merupakan selisih yang bisa 

diperoleh dari harga penutupan saham i pada hari t dengan harga 

penutupan saham i pada hari t-1.  

Actual return saham individu dirumuskan dengan persamaan: 

 Rit =  
1

1

−

−−

it

itit

P
PP

       

Sumber : Jogiyanto H,2003:110                             
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Keterangan: 

     Rit    = Return sesungguhnya yang terjadi untuk saham LQ-45 

     Pit     = Harga saham LQ-45 sekarang relatif  

     Pit-1  = Harga saham LQ-45 sebelumnya  

Harga saham ( Pit ) adalah harga saham LQ-45 ( i ) pada tanggal ( t ) pada 

harga penutupan (closing price). 

Expected return adalah tingkat pengembalian yang diharapkan. Expected 

return dihasilkan dengan menggunakan model tertentu. Model yang paling 

sering digunakan adalah market model. 

Perhitungan expected return yang merupakan return saham pada kondisi 

normal, dengan menggunakan market model dapat dirumuskan: 

Rit = 1α + iβ  . Rmt + Eit 

Sumber : Jogiyanto H:2003,252 

Keterangan: 

Rit    = Return realisasi saham LQ- 45 pada periode estimasi ke-t 

1α   = Intercept atau bagian dari return saham yang tidak dipengaruhi  

          pasar untuk saham LQ-45 

iβ   = Koefisien slope yang merupakan beta dari saham LQ-45 yang  

          mengukur perubahan Rit akibat perubahan Rmt. 

Rmt  = Return indeks pasar pada periode estimasi ke-t 

Eit   = Kesalahan residu saham LQ-45 pada periode estimasi ke-t 

c. Menghitung alpha dan beta 

α (alpha) dan β (beta) untuk saham LQ-45 dihitung dengan persamaan: 
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β = 2)( XX
Y) - X)(Y - (X

i

ii

−
 

Sumber : Jogiyanto H :2003,356 

 

α = XY
−−

− β  

Sumber : Jogiyanto H :2003,356 

 

d. Menghitung abnormal return 

Abnormal return adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi 

dengan return ekspektasi. 

ARit = Ri,t – E (Ri,t) 

Sumber : Jogiyanto H:2003,434 

Keterangan: 

ARit  =  Return tidak normal (abnormal return) saham LQ-45 pada 

periode peristiwa   ke-t 

Ri,t     =  Return sesungguhnya terjadi untuk saham LQ-45 pada periode 

peristiwa ke-t 

E(Ri,t) = Return yang diharapkan (expected return) saham LQ-45 untuk 

periode peristiwa ke-t. 

Abnormal return sering digunakan sebagi suatu evaluasi terhadap hasil 

yang dapat diberikan oleh suatu saham, dimana nilai yang diperoleh 

menunjukkan ekspektasi investor terhadap hasil aktual saham dengan hasil 

yang diharapkan dari saham tersebut pada waktu t. 
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Pengujian average abnormal return saham (AARi) dilakukan dengan cara 

memisahkan abnormal return rata-rata pada 7 (tujuh) hari sebelum 

peristiwa dan 7 (tujuh) hari setelah peristiwa eksekusi trio bom Bali untuk 

masing-masing emiten. 

AAR = 
k

AR
k

i
t∑

−
−

1
1

 

Sumber : Jogiyanto H:2003,447 

Keterangan: 

AAR     = Rata-rata abnormal return pada hari ke-t 

AR 1-t   = Abnormal return untuk saham LQ-45 pada hari ke-t 

k = Jumlah saham LQ-45 yang terpengaruh oleh pengumuman  

               peristiwa 

CARNn = ∑
+=

−=

7

7

t

t
NtAR   

Sumber : Jogiyanto H:2003,450 

Keterangan: 

CARNn = Akumulasi rata-rata abnormal return saham LQ-45 pada hari     

                  ke-t yang diakumulasikan dari abnormal return (RTN) saham  

                  LQ-45 mulai pada hari awal periode peristiwa sampai hari ke-t. 

ARNt       =  Abnormal return saham LQ-45 pada hari ke-a yaitu mulai hari  

                   awal periode peristiwa sampai hari ke-t. 

3.8 Teknik Pengumpulan Data. 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah studi 

dokumentasi. Dokumentasi (Supardi:2005,34) yaitu teknik pengumpulan data 
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dengan menggunakan literatur-literatur yang ada.  Data pada penelitian ini 

didapat di perpustakaan pojok BEI UNIBRAW serta membuka situs-situs 

yang berhubungan dengan keuangan yaitu http//www.yahoo.com. Data yang 

digunakan merupakan data sekunder berupa harga saham harian, indeks LQ45 

harian yang diperoleh melalui JSX fact book, harian Bisnis Indonesia dan 

literatur yang lainnya. 

3.9 Tahapan Analisis Data. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif 

yaitu suatu analisa yang dilakukan terhadap data yang sudah berwujud angka-

angka dan dianalisis dengan menggunakan periode penelitian. Langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut:     

1. Menentukan periode estimasi dan periode jendela. 

Periode estimasi adalah rentang waktu yang dipakai untuk 

mengamati tingkat hasil yang diharapkan dari pengembalian yaitu dari t1 

yaitu tanggal 15 April 2008 hingga t2 yaitu 27 Oktober 2008 selama 114 

hari. Periode estimasi ditetapkan 121 (seratus dua puluh satu) hari. 

Penentuan periode estimasi yang melebihi waktu ini dikhawatirkan akan 

menyebabkan bias terhadap pengaruh kejadian, yang bias disebabkan 

faktor eksternal lain. Periode ini digunakan untuk menghitung α (alpha) 

dan β (beta) untuk return dalam kondisi normal.  

Periode jendela adalah rentang waktu yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat pengembalian pasar sebelum dan setelah terjadinya 

peristiwa yaitu dari t3 yang dimulai pada tanggal 28 Oktober 2008 hingga 

t4 yaitu pada tanggal 18 November 2008 selama 15 hari.  Periode jendela / 
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periode peristiwa ditentukan 7 (tujuh) hari sebelum peristiwa eksekusi trio 

bom Bali dan 7 (tujuh) hari setelah peristiwa eksekusi trio bom Bali. 

Lamanya periode jendela tergantung dari jenis peristiwa. Jika peristiwanya 

merupakan peristiwa yang nilai ekonomisnya dapat ditentukan dengan 

mudah oleh investor (misalnya pengumuman laba dan pengumuman 

deviden), periode jendela dapat pendek disebabkan oleh investor yang 

dapat bereaksi dengan cepat. Sebaliknya untuk peristiwa yang nilai 

ekonomisnya sulit ditentukan oleh investor, (misalnya merjer atau 

peristiwa politik), investor akan membutuhkan waktu yang lama untuk 

berekasi. Penentuan tujuh hari untuk periode ini dirasa cukup untuk 

menghindari adanya confounding effect, penentuan periode waktu yang 

cukup panjang maupun terlalu pendek bisa menyebabkan bias dalam 

melihat pengaruh kejadian. Periode estimasi dan periode jendela dapat 

dilihat pada gambar 3.1 berikut: 

Gambar 3.1 

Periode Estimasi dan Periode Jendela                                                         

 

           Periode estimasi                    Periode jendela  

       t-121                                                   t-7                      0                     t+7 

          t1                                                   t2       t3                 t0                    t4 

                   15 Apr 08                                                                 27 Okt 08   28 Okt 08           9 Nov 08                  18 Nov 08 

 
 Gambar: periode estimasi dan periode jendela     
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2. Menghitung Actual Return (pengembalian aktual) 

Untuk menghitung return sesungguhnya yang terjadi, maka digunakan 

selisih harga sekarang terhadap harga sebelumnya yang diformulasikan 

sebagai berikut (Jogiyanto H,2003:110) : 

Rit =  
1

1

−

−−

it

itit

P
PP

                                                    

Keterangan: 

     Rit    = Return sesungguhnya yang terjadi untuk saham LQ-45 

     Pit     = Harga saham LQ-45 sekarang  

     Pit-1  = Harga saham LQ-45 sebelumnya  

3. Menghitung Expected Return (pengembalian yang diharapkan) 

Tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return) dihasilkan 

dengan menggunakan model tertentu. Model yang paling sering digunakan 

adalah market model (Jogiyanto H:2003,252). Model ini terdiri dari 2 

tahap yaitu: 

a. Menggunakan data realisasi selama periode estimasi. 

b. Menggunakan data tahap pada point a untuk mengestimasi return yang 

diharapkan diperiode jendela. 

Rij = 1α + iβ  . Rmj + Eij 

Sumber : Jogiyanto H:2003,252 

Keterangan: 

Rij    = Return realisasi saham LQ- 45 estimasi ke-j 

1α   = Intercept untuk saham LQ-45 
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iβ   = Koefisien slope yang merupakan beta dari saham LQ-45 pada 

periode  

Rmj  = Return indeks pasar pada periode estimasi ke-j 

Eij   = Kesalahan residu saham LQ-45 pada periode estimasi ke-j 

4. Menghitung Abnormal Return 

Abnormal return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya 

terjadi terhadap return yang diharapkan investor (expected return) yang 

diformulasikan sebagai berikut (Jogiyanto H:2003,434) : 

ARit = Ri,t – E (Ri,t) 

Keterangan: 

ARit  =  Return tidak normal (abnormal return) saham LQ-45 pada 

periode peristiwa   ke-t 

Ri,t     =  Return sesungguhnya terjadi untuk saham LQ-45 pada periode 

peristiwa ke-t 

E(Ri,t) = Return yang diharapkan (expected return) saham LQ-45 untuk 

periode peristiwa ke-t. 

5. Menghitung rata-rata abnormal return (Average abnormal return) 

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

rata-rata aritmatika sebagai berikut (Jogiyanto H:2003,447) : 

AAR = 
k

AR
k

i
t∑

−
−

1
1

 

Keterangan: 

AAR     = Rata-rata abnormal return pada hari ke-ts 

AR 1-t  = Abnormal return untuk saham LQ-45 pada hari ke-t 
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k           = Jumlah saham LQ-45 yang terpengaruh oleh pengumuman 

peristiwa 

6. Menghitung akumulasi abnormal return (Cumulative Abnormal Return) 

Cumulative Abnormal Return merupakan penjumlahan abnormal return 

hari sebelumnya di dalam periode peristiwa untuk tiap-tiap saham LQ-45 

sebagai berikut (Jogiyanto H:2003,450) : 

CARNn = ∑
+=

−=

7

7

t

t
NtAR   

Keterangan: 

CARNn = Akumulasi rata-rata abnormal return saham LQ-45 pada hari ke-

t yang diakumulasikan dari abnormal return (RTN) saham LQ-

45 mulai pada hari awal periode peristiwa sampai hari ke-t. 

ARNt   =  Abnormal return saham LQ-45 pada hari ke-a yaitu mulai hari 

awal periode peristiwa sampai hari ke-t. 

7. Pengujian statistik terhadap abnormal return 

Pengujian statistik ini dilakukan untuk melihat signifikansi abnormal 

return yang ada di periode peristiwa. Pengujian statistik ini dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut (Jogiyanto H:2000,437) : 

       a. Menghitung deviasi standar 

Nilai standart yang digunakan untuk mengukur deviasi standar 

adalah nilai  estimasi returnnya sebagai berikut (Jogiyanto 

H:2000,437) : 

DSi = 
( )

21

2 2

,

−

=
∑ −

T

RR
t

tij
ji
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Keterangan: 

DSi  = Deviasi standart estimasi untuk saham LQ-45 

Ri,j   = Return saham LQ-45 untuk hari ke-j selama periode estimasi 

iR     = Rata-rata return saham LQ-45 selama periode estimasi 

Ti     = Jumlah hari periode estimasi, yaitu dari hari ke-t1 sampai 

dengan hari ke-t2 

b. Menghitung nilai abnormal return distandarisasi 

Menghitung nilai abnormal return distandarisasi yaitu dengan 

menggunakan nilai deviasi standar yang telah dihitung di langkah 

pertama sebagai pembagi untuk return-return tidak normal 

diperiode peristiwa untuk tiap-tiap saham LQ-45 yang dapat 

diformulasikan sebagai berikut  (Jogiyanto H:2000,439) : 

RTNSi,t = 
DSi

tRTNi,  

Keterangan: 

 RTNSi,t = Abnormal return standarisasi saham LQ-45 pada hari 

ke-t diperiode peristiwa 

 RTNi,t     = Abnormal return sahamLQ-45 pada hari ke-t diperiode 

peristiwa 

DSi           = Deviasi standar estimasi untuk saham LQ-45 

 c. Menghitung pengujian t hitung.   

Untuk menguji apakah eksekusi yang dilakukan pada tanggal 9 

November 2008 mendapatkan reaksi dari para investor di pasar 

modal Indonesia, maka dilakukan pengujian terhadap abnormal 
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return. Pengujian abnormal return menggunakan t-test. Pengujian 

t-test di formulasikan sebagai berikut (Jogiyanto H:2000,451) : 

    tt= RTNSt =
k

tRTNS
k

i
∑
=1

,
 

Keterangan: 

 tt       =  t- hitung untuk masing-masing hari ke-t diperiode 

peristiwa. 

RTNSt    = Abnormal return standarisasi portofolio ke-i untuk hari 

ke-t diperiode peristiwa. 

RTNSi,t  = Abnormal return standarisasi saham LQ-45 untuk hari 

ke-t diperiode peristiwa. 

k  =  Jumlah saham 

8. Menghitung rata-rata abnormal return seluruh saham yang dijadikan 

sampel yang dibagi menjadi dua kelompok dengan menghilangkan hari ke 

nol (event day) yaitu rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah 

pelaksanaan eksekusi (Rachmawati,2001:163) 

     
n

AR
AR

t

t
sebelum

sebelum

∑
−=

−==

1

7     

     
n

AR
AR

t

t
sesudah

sesudah

∑
+=

+==

7

1  

Keterangan: 

 sebelumAR    = Abnormal return sebelum pelaksanaan eksekusi 

 sesudahAR     = Abnormal return setelah pelaksanaan eksekusi 
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    n               = jumlah saham yang diamati      

9.  Menghitung deviasi standart rata-rata abnormal return sebelum dan 

sesudah eksekusi  (Suryawijaya 1998:145) 

sebelumσ  = )1(

)(
1

7

2

−

−∑
−=

−=

n

ARAR
t

t
sebelumsebelum

   

)1(

)(
7

1

2

−

−
=
∑
+=

+=

n

ARAR
t

t
sesudahsesudah

sesudahσ  

Keterangan: 

σ    = Deviasi standart sebelum eksekusi 

AR  = Abnormal return sebelum dan sesudah eksekusi 

n     = jumlah saham yang diteliti 

10. Menghitung uji statistik t (pada tingkat signifikansi α = 5%). Suryawijaya 

(1998:145) merumuskan uji statistik t sebagai berikut: 

t =

nn

ARAR

sebelumsesudah

sebelumsesudah
22 σσ

+

−
 

Keterangan: 

 t     = t- hitung untuk masing-masing hari 

 AR = Abnormal return sebelum dan sesudah eksekusi 

 σ   = deviasi standar  

3.10 Teknik Analisis Data. 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah dengan 

menggunakan analisis deskriptif kuantitatif untuk menjabarkan secara 
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terperinci reaksi pasar modal pada sebelum dan sesudah peristiwa eksekusi 

Trio Bom Bali.  

 Untuk menguji apakah eksekusi yang dilakukan pada tanggal 9 November 

2008 mendapatkan reaksi dari para investor di pasar modal Indonesia, maka 

dilakukan pengujian terhadap abnormal return. Pengujian abnormal return 

menggunakan paired sample t-test. Paired sampled t-test merupakan statistik 

parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata dua 

sampel bila datanya berbentuk interval atau rasio. Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam pengujian ini adalah: 

1. Menyusun suatu hipotesis 

2. Menentukan level of significance dari penelitian ini ditetapkan sebesar 5%, 

tingkat kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan (df) sebesar n-1 

3. Mencari t hitung  

Pengujian t-test di formulasikan sebagai berikut (Jogiyanto H:2000,451) : 

    tt= RTNSt =
k

tRTNS
k

i
∑
=1

,
 

 

Keterangan: 

tt       =  t- hitung untuk masing-masing hari ke-t diperiode peristiwa. 

RTNSt    = Abnormal return standarisasi portofolio ke-i untuk hari ke-t 

diperiode peristiwa. 

RTNSi,t  = Abnormal return standarisasi saham LQ-45 untuk hari ke-t 

diperiode peristiwa. 

k       =  Jumlah saham 
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4. Membandingkan hasil t hitung dengan t tabel. Penarikan kesimpulan pada 

uji ini didasarkan pada: 

 Ho diterima apabila -t (α/2 ; n-1) ≤ t ≤ t (α/2 ; n-1) 

Ha  ditolak apabila t > t (α/2 ; n-1) atau t < -t (α/2 ; n-1) 

 
Gambar 3.2 

Daerah Tolak dan Daerah Terima 
 

Daerah      Daerah 
         ditolak                           Daerah    ditolak 

                 diterima 
            

           -t (α/2 ; n-1)                                                        t (α/2 ; n-1) 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek 

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bursa Efek Indonesia 

Secara historis, bursa efek telah hadir jauh sebelum Indonesia 

merdeka. Bursa efek pertama di Indonesia berdiri pada tahun 1912 di 

Batavia, ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk 

kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun bursa efek telah ada 

sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan bursa efek tidak berjalan 

seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode mengalami 

kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang 

dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada 

pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan 

operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

Bursa Efek Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di 

Semarang dan Surabaya pada tahun 1952. Namun, kegiatan bursa efek ini 

dihentikan kembali karena terjadinya pendudukan tentara Jepang di Batavia. 

Pada tahun 1952, tujuh tahun setelah Indonesia memproklamirkan 

kemerdekaannya, bursa efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan UU 

Darurat Pasar Modal 1952 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman 

(Lukman Wiradinata) dan Menteri Keuangan (Prof.DR. Sumitro 

Djojohadikusumo). Instrumen yang diperdagangkan adalah Obligasi 
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Pemerintah RI (1950). Kegiatan bursa efek kembali berhenti karena adanya 

program nasionalisasi perusahaan Belanda pada tahun 1956. 

Pada 10 Agustus 1977, bursa efek diresmikan kembali oleh Presiden 

Soeharto. BEJ dijalankan di bawah Badan Pelaksana Pasar Modal 

(BAPEPAM), sebuah institusi baru di bawah Departemen Keuangan, 

sehingga setiap tanggal 10 Agustus diperingati sebagai HUT pasar modal. 

Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go public PT. 

Semen Cibinong sebagai emiten pertama. Perdagangan bursa efek pada 

tahun 1977-1987 sangat lesu, jumlah emiten pada masa itu baru mencapai 

24. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih memilih instrumen 

perbankan dibandingkan instrumen pasar modal. 

Hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES 87) memberikan 

kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum, dan pada 

1988-1990 paket deregulasi dibidang perbankan dan pasar modal 

diluncurkan sehingga pintu BEJ terbuka untuk asing dan aktivitas bursa 

terlihat meningkat. Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan 

dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE) pada 2 Juni 

1988, sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer. 

Pada 16 Juni 1989, Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan 

dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT. Bursa Efek 

Surabaya. Bursa efek diswastanisasi menjadi PT. Bursa Efek Jakarta 

berdasarkan Akta Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH No. 27 dan 

menjadi salah satu bursa efek yang dinamis di Asia. Peresmian swastanisasi 

perseroan dilakukan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 13 Juli 1992 di 
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Jakarta. Swastanisasi bursa saham menjadi PT BEJ ini mengakibatkan 

beralihnya Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) menjadi Badan 

Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). 

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang 

Pasar Modal. Undang-undang ini diberlakukan mulai Januari 1996. Pada 

tahun 1995, Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya, 

dan pada tahun 2000 Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (Scripless Trading) 

mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia. Pada 1 Desember 2007, 

dilakukan penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta 

dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indoesia (BEI).   

4.1.2 Gambaran Umum Indeks LQ 45 

Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Februari 1997 dalam siaran 

persnya mengenalkan indeks baru kepada para pelaku dan investor pasar 

modal dengan nama Indeks LQ 45. Indeks LQ 45 diciptakan untuk dapat 

menjadi tolak ukur dalam memantau kecenderungan pasar dan 

perkembangan tingkat harga saham yang diperdagangkan. Menurut 

penyelenggara BEI, indeks LQ 45 bukan untuk mengganti IHSG ataupun 

indeks sektoral yang lebih dahulu dibuat. Akan tetapi indeks LQ 45 dibuat 

terutama karena kekurangan dalam IHSG, yaitu didominasinya IHSG oleh 

beberapa perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasar yang besar. 

Indeks dalam model statistik dibuat untuk membandingkan 

perkembangan produksi, harga, jumlah penjualan termasuk tingkat 

keuntungan. Demikian pula dengan indeks saham di BEI. Dalam kaitan itu, 

maka data yang akurat mutlak menjadi pertimbangan utama. Apalagi 
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dengan mengacu kepada 45 perusahaan, maka indeks LQ 45 tidak bisa lagi 

disebut sederhana. 

Indeks LQ 45 hanya mencakup 45 saham dari perusahaan publik yang 

memiliki nilai pasar dan likuiditas tertinggi. Perusahaan-perusahaan yang 

dimasukkan dalam LQ 45, seleksinya murni dan obyektif. Sehingga hanya 

saham aktif yang diperdagangkan di BEI saja yang akan memenuhi kriteria 

seleksi. Tidak mungkin saham-saham tidur dapat memenuhi kriteria top 

95% dari total rata-rata tahunan transaksi di pasar regional. Dengan 

demikian penerapan indeks LQ 45 diharapkan mampu mendorong emiten 

yang sahamnya bukan unggulan, mau berusaha meningkatkan kinerjanya 

sehingga sahamnya juga masuk daftar indeks LQ 45 sebagai saham. 

4.1.3 Gambaran Umum Perusahaan Sampel 

Saham perusahaan yang termasuk di dalam indeks KLQ 45 berjumlah 34 

dalam periode penelitian ini. Berikut gambaran umum ke-34 perusahaan 

tersebut: 

1. Astra Agro Lestari Tbk (AALI) 

Perusahan ini berdiri pada tanggal 3 Oktober 1988 dengan nomor 

NPWP 1.334.427.0.031. AALI tercatat di BEI pertama kali pada 

tanggal 9 Desember 1997 dan diklasifikasikan sebagai usaha 

perkebunan di BEI. Kantor pusat AALI berkedudukan di Jakarta. 

Perusahaan ini memiliki perkebunan di daerah Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Riau, Lampung, Sulawesi Selatan, Aceh, Jambi, hingga 

Kalimantan. Harga perdana saham AALI adalah Rp. 1.550,00 dengan 
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nilai modal disetor Rp 629.000.000.000,00 yang juga merupakan nilai 

dari modal dasarnya. 

2. Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) 

Perusahaan ini berdiri pada tanggal 5 Juli 1968 dengan nomor NPWP 

1.001.663.2-051. Perusahaan ini merupakan perusahaan penambangan 

mineral milik pemerintah yang kini memiliki total areal penambangan 

hingga 3,6 juta hektar. ANTM melakukan listing pertama kali di BEI 

pada tanggal 27 November 1997 dan diklasifikasikan sebagai usaha 

pertambangan logam dan mineral lainnya. Kantor pusat berkedudukan 

di Jakarta dengan kantor perwakilan berlokasi di Tokyo, Jepang. 

Harga perdana saham ANTM adalah Rp 1.400,00 dengan nilai modal 

disetor sejumlah Rp 3.799.999.999.500,00.   

3. Astra Internasional Tbk (ASII) 

Perusahaan ini berdiri pada tanggal 20 Februari 1957 dengan nomor 

NPWP 1.302.584.6-054. Pada saat berdirinya, perusahaan ini 

merupakan perusahaan niaga yang memfokuskan pada produk 

pertanian. Pada perkembangannya, perusahaan ini tumbuh melalui 

aliansi strategis dengan perusahaan besar internasional lainnya. ASII 

melakukan listing pertama kali di BEI pada tanggal 4 April 1990 dan 

diklasifikasikan sebagai usaha otomotif dan komponennya. Kantor 

pusat berkedudukan di Jakarta. Harga perdana saham ASII adalah Rp 

14.850,00 dengan nilai modal disetor sejumlah Rp 

1.304.044.000.000,00. Nilai modal dasar sejumlah Rp 

3.000.000.000.000,00.   
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4. Bank Central Asia Tbk (BBCA) 

Perusahaan ini berdiri pada tanggal 10 Oktober 1955 dengan nomor 

NPWP 1.308.449.6-032. BCA mendapatkan status bank devisa pada 

tahun 1977. Saat ini, BCA merupakan bank swasta yang mempunyai 

jaringan terluas di Indonesia. BCA melakukan listing pertama kali di 

BEI pada tanggal 3l Mei 2000 dan diklasifikasikan sebagai usaha 

bank. Kantor pusat BCA berkedudukan di Jakarta. Harga perdana 

saham ASII adalah Rp 1.400,00 dengan nilai modal disetor sejumlah 

Rp 1.504.381.000.000,00. Nilai modal dasar sejumlah Rp 

5.500.000.000.000,00.   

5. Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) 

Perusahaan ini berdiri pada tanggal 11 Januari 1901 dengan nomor 

NPWP 1.001.60616-051. BNI berdiri pertama kali sebagai bank milik 

pemerintah Belanda. Pada tahun 1946, bank tersebut berubah 

namanya menjadi Bank Negara Indonesia dan menjalankan fungsi 

sebagai bank sentral ketika Republik ini baru berdiri. BNI melakukan 

listing pertama kali di BEI pada tanggal 25 November 1996 dan 

diklasifikasikan sebagai usaha bank. Kantor pusat BNI berkedudukan 

di Jakarta. Harga perdana saham BBNI adalah Rp 850,00 dengan nilai 

modal disetor sejumlah Rp 7.042.194.000.000,00. Nilai modal dasar 

sejumlah Rp 2.170.064.000.000,00.   

6. Bank Rakyat Indonesia Persero (BBRI) 

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa 

Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en 
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Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan 

dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang  berkebangsaan Indonesia 

(pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian 

dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 1 tahun 1992 Pasal 1 disebutrkan bahwa BRI adalah 

sebagai Bank pemerintah pertama di Indonesia. Sejak 1 Agustus 1992 

berdasarkan UU Perbankan No. 7 tahun 1992 dan PP RI No. 21 tahun 

1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) yang kepemilikannya masih 100% di tangan Pemerintah. PT 

BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan 

pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan 

fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. 

7. Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) 

Bank Danamon Tbk. didirikan pada tahun 1956 dengan nama PT 

Bank Kopra Indonesia. Pada tahun 1976 nama bank ini berubah 

menjadi Bank Danamon Indonesia. Bank ini menjadi bank pertama 

yang mempelopori pertukaran mata uang asing sebagai bank devisa di 

tahun 1976 dan tercatat sahamnya di bursa sejak tahun 1989.  

Akibat dari krisis finansial di Asia, Bank Danamon mengalami 

kesulitan likuiditas dan akhirnya oleh Pemerintah ditaruh dibawah 

pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai 

bank yang diambil alih Bank Take Over (BTO). Pada tahun 1999, 

pemerintah melalui BPPN melakukan rekapitalisasi Bank Danamon 

sebesar Rp 32 milyar dalam bentuk Surat Hutang Pemerintah 
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(Government Bonds). Pada tahun yang sama, beberapa bank BTO 

akhirnya digabung menjadi satu dengan Bank Danamon sebagai 

bagian dari rencana restrukturisasi BPPN. Pada tahun 2000 Bank 

Danamon kembali berkembang dengan menjadi bank utama dalam 

penggabungan 8 Bank BTO lainnya. Pada saat inilah Bank Danamon 

mulai muncul sebagai salah satu pilar ekonomi di Indonesia. Tiga 

tahun berikutnya Bank Danamon diambil alih mayoritas kepemilikan 

sahamnya oleh konsorsium Asia Finance Indonesia di bawah kendali 

Temasek.  

8. Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) 

Berlian Laju Tanker Tbk berdiri pada tahun 1981 dengan nama PT 

Bhaita Laju Tanker dan terdaftar sebagai anggota di BEI pada tahun 

1990, didukung dengan 27 unit tanker, 4 kapal boats, dan 1 perahu 

dengan 800 kru yang telah berpengalaman dan terlatih. Perusahaan ini 

menjadi penguasa transportasi laut di Asia. Pada tanggal 26 Maret 

1990 perusahaan ini melakukan penawaran efek pada publik (IPO) di 

BEI.   

9. Bank Mandiri Persero (BMRI) 

Perusahaan ini berdiri pada 2 Oktober 1998 dengan NPWP 

1.061.173.9-051. Perusahaan ini termasuk dalam klasifikasi bank. 

Kantor pusatnya adalah Plaza Mandiri di Jakarta. Harga saham 

ditawarkan pada harga perdana Rp 675, dengan modal dasar sebesar 

Rp 425.100.000.000. 
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10. Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) 

Perusahaan ini didirikan pada tahun 1942 di bawah nama “Bakrie & 

Brothers General Merchant & Commision Agent”. Pada tahun 1989, 

perusahaan mendaftarkan sahamnya di BEI. Perusahaan membuat 

investasi strategik dalam pabrik PTA dengan Mitsubishi Kasei pada 

tahun 1991. Sedangkan pada tahun 1994 perusahaan ini membentuk 

aliansi strategik dengan PT Telecom BV (Belanda). Sekarang 

perusahaan memiliki diversifikasi kegiatan operasi perusahaan publik 

dalam bisnis intinya, yaitu telekomunikasi, pabrik pipa, material 

bangunan, agrobisnis dan investasi strategik dalam pertambangan 

batubara. 

11. Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) 

Bank Niaga didirikan pada tahun 1955 dengan ijin usaha sebagai bank 

komersial. Bank Niaga memperoleh ijin melakukan transaksi valuta 

asing ada tahun 1974. Perusahaan melakukan penawaran saham 

perdana pada tanggal 29 November 1989 dengan jumlah saham 

5.000.000 lembar dan pada tanggal 23 Desember 1992 Bank Niaga 

mendaftarkan diri di bursa dengan jumlah saham 5.252.500 lembar. 

Kantor pusatnya terletak di Gedung Graha Niaga Jakarta. 

12. Bank International Indonesia Tbk (BNII) 

Bank Internasional Indonesia didirikan pada tahun 1959. Pada tahun 

1988 BII mendapat ijin usaha sebagai bank devisa dan mulai terdaftar 

di bursa pada tahun 1989 serta menjadi bank swasta nasional terbesar 

di Indonesia. Status BII adalah PMDN. BII melakukan first issue pada 
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tanggal 21 November 1989 dengan jumlah saham 100.000.000 

lembar. 

13. Bakrie Telecom Tbk (BTEL) 

Perusahaan ini adalah perusahaan operator telekomunikasi berbasis 

CDMA di Indonesia. Bakrie Telecom memiliki produk layanan 

dengan nama produk Esia serta Wifone. Perusahaan ini sebelumnya 

dikenal dengan nama PT Ratelindo, yang didirikan pada bulan 

Agustus 1993, sebagai anak perusahaan PT Bakrie & Brothers Tbk 

yang bergerak dalam bidang telekomunikasi di DKI Jakarta, Banten 

dan Jawa Barat berbasis Extended Time Division Multiple Access 

(ETDMA). Pada bulan September 2003, PT Ratelindo berubah nama 

menjadi PT Bakrie Telecom, yang kemudian bermigrasi ke 

CDMA2000-1x, dan memulai meluncurkan produk Esia. Pada 

awalnya jaringan Esia hanya dapat dinikmati di Jakarta, Banten dan 

Jawa Barat, namun sampai akhir 2007 telah menjangkau 26 kota di 

seluruh Indonesia dan terus berkembang ke kota-kota lainnya. Pada 

tahun 2006, Bakrie Telecom telah go-public dengan mendaftarkan 

sahamnya dalam Bursa Efek Jakarta. Kantor pusatnya berkedudukan 

di Jakarta. 

14. Bumi Resources Tbk (BUMI) 

 Perusahaan go public melalui Initial Public Offering pada tahun 1990, 

sepenuhnya mencatatkan sahamnya di BEI. Pada tahun 1997, PT 

Bakrie Capital Indonesia memperoleh seluruh saham Perusahaan yang 

dimiliki oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 ( "AJB 
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Bumiputera") sejumlah 26.328.600 saham, atau setara dengan 58,51% 

dari total saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. Pada 13 Agustus 

1998, Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham mencapai resolusi 

untuk menggeser bisnis inti Perseroan dari hotel dan pariwisata ke 

dalam minyak, gas alam dan pertambangan investasi. Perusahaan 

mengakuisisi 97,5% saham Gallo Oil (Jersey) Ltd pada tahun 2000.  

Gallo Oil didirikan di Jersey, Chanel Island pada tanggal 17 Desember 

1997. Nama perusahaan telah diubah berdqasarkan Keputusan Menteri 

Kehakiman dan Perundang-undangan Republik Indonesia No C-21041 

HT.01.04-TH 2000 tanggal 20 September, dimana nama PT Bumi 

Modern Tbk. Menjadi PT Bumi resources.   

15. Charoen Phokphand Indonesia Tbk (CPIN) 

Charoen Phokphand Tbk. merupakan pemimpin perusahaan agribisnis 

di Indonesia yang bergerak di bidang makanan ternak dan udang. 

CPIN mempunyai pabrik dan fasilitas research and development di 

Jakarta dan Surabaya. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1971 dan 

merupakan cabang dari Charoen Phokphand Group of Thailand. Pada 

tanggal 18 Maret 2001 CPIN melakukan penawaran efek untuk 

pertama kalinya di pasar modal atas 52.500.000 saham. Perusahaan ini 

melakukan kebijakan stocksplit 1 kali untuk periode 2001 sampai 

dengan 2005 yakni pada tanggal 15 Januari 2001 dengan harga baru 

Rp 100,00 dan saham yang beredar pada saat itu 1.407.669.175 
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16. Central Proteinaprima Tbk ( CPRO) 

 Didirikan pada bulan April 1980 oleh Charoen Pokphand Group. 

Perusahaan ini  memiliki pengalaman operasional lebih dari 28 tahun 

dan merupakan pelopor global dengan skala besar dalam industri 

perikanan yang terintegrasi secara vertikal. Untuk tahun fiskal 2007, 

CP Prima mencatat penjualan bersih senilai Rp 6,09 triliun, dan 

Perseroan yakin akan potensi pertumbuhan yang luar biasa besar pada 

masa datang ditunjang dengan pertumbuhan konsumsi udang serta 

permintaan pasar lokal yang semakin tinggi akan produk-produk 

industri hulu. Di tahun 2007, CP Prima memperkuat posisinya sebagai 

perusahaan budidaya tambak yang terintegrasi secara vertikal.  

17. Ciputra Development Tbk (CTRA) 

 PT Ciputra Development Tbk adalah perusahaan di bidang properti 

dan real estate. Listing di BEI pada tanggal 28 Maret 1994, dengan 

kode CTRA berada pada properti, real estate, dan konstruksi 

bangunan, dengan sub sektor properti dan real estate. Komposisi 

kepemilikan sahamnya dimiliki PT Sang Pelopor (35,22%), Credit 

Suisse Singapore (7,99%), dan Rollic Holding Limited (5,25%), 

sisanya dimiliki publik. Sampai saat ini PT Ciputra Development telah 

mengembangkan dan mengelola 21 properti perumahan dan komersial 

yang tersebar di 14 kota besar di seluruh Indonesia. Properti komersial 

yang telah dikembangkan meliputi pusat perbelanjaan, hotel, 

apartemen servis dan lapangan golf. Ciputra Development memiliki 5 

anak perusahaan, dengan 2 diantaranya telah go public, yaitu PT 
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Ciputra Surya Tbk dan PT Ciputra Property Tbk. Yang lainnya adalah 

PT Ciputra Residence, PT Ciputra Indah, dan PT Ciputra Graha Mitra. 

18. Bakrieland Development Tbk (ELTY) 

 PT Bakrieland Development Tbk. merupakan  perusahaan di bidang 

pengembangan dan penyewaan properti komersial dan hunian.   

Kegiatan lainnya meliputi layanan pengelolaan dan investasi di bidang 

real estate properti dan infrasturktur. Ini juga mengoperasikan hotel 

dan resort di Indonesia termasuk Krakatau Nirwana Resort dan Legian 

Nirwana Suites. 

19. Energy Mega Persada Tbk (ENRG) 

Energy Mega Persada didirikan pada tanggal 16 Oktober 2001. 

Perusahaan ini melakukan eksplorasi minyak dan gas di 3 lokasi yaitu 

Riau, Sidoarjo, dan Pulau Kangean di Jawa Timur. Sebanyak 34,02% 

saham perseroan dimiliki oleh Credit Suisse Singapore Branch, dan 

23,42% dimiliki oleh UBS AG Singapore dan sisanya dimiliki publik. 

20. International Nickel Indonesia Tbk (INCO) 

International Nickel Indonesia bergerak dalam bidang pertambangan 

dan berstatus penanam modal asing atau PMA yang didirikan pada 

tanggal 25 Juli 1968. Perusahaan ini memproduksi nikel dan produk 

olahannya dari bahan logam dan diproses di dekat Pulau Soroako di 

Sulawesi. Saham perusahaan ini 58,7% merupakan milik Inco Limited 

di Kanada dan 20,1 % milik Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. of 

Japan. Perusahaan ini melakukan penawaran efek pada pulik (IPO) di 

BEI pada tanggal 16 Mei 1990. Pada tanggal 3 Agustus 2004 
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perusahaan ini melakukan kebijakan stocksplit 1 kali untuk periode 

2001 sampai dengan 2005 dengan harga baru Rp 250,00 per lembar 

dan saham yang beredar pada saat itu adalah 993.633.872 lembar. 

21. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) 

Perusahaan ini berdiri pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nomor 

NPWP 1.542.658.8-0. Indofood merupakan perusahaan makanan 

olahan terbesar di Indonesia, dengan pangsa pasar terbesar bagi 

hampir semua produknya, antara lain mi instan, tepung terigu, minyak 

goreng, makanan bayi, dan makanan ringan. Indofood juga 

memproduksi produk bumbu masakan.  

22. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) 

Perusahaan ini merupakan perusahaan multinasional yang 

memproduksi kertas yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan 

ini didirikan pada tahun 1981. Perusahaan ini menghasilkan berbagai 

macam-macam kertas. 

23. Indosat Tbk (ISAT) 

Perusahaan ini berdiri pada tanggal 18 November 1967 dengan nomor 

NPWP 1.000.502.3-051. Didirikan oleh American Cable & Radio 

Corporation yang merupakan anak perusahaan AT&T (American 

Telephone & Telegraph Corporation). Indosat didirikan untuk 

mengembangkan dan mengoperasikan stasiun bumi untuk satelit dan 

mendukung fasilitasnya di Indonesia. Indosat melakukan listing 

pertama kali di BEI pada tanggal 19 Oktober 1994 dan 

diklasifikasikan sebagai perusahaan telekomunikasi. Kantor pusat 
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Indosat berkedudukan di Jakarta. Harga perdana saham Indosat adalah 

Rp 7.000,00 dengan nilai modal disetor sejumlah Rp 

517.750.000.000,00. Nilai modal dasar sejumlah Rp 

2.000.000.000.000,00.    

24. Kawasan Indsutri Jababeka Tbk (KIJA) 

Perusahaan ini dibentuk pada tahun 1989, perusahaan memiliki izin 

dari bagian administrasi propinsi Jawa Barat untuk menyediakan 790 

Ha, yang harus dikembangkan sebagai suatu lahan industri. Ketika 

Juni 1994, sekitar 621 hektar tanah ini telah digunakan sebagai 

Cikarang Industrial Estate (CIE). Pada September 1994, sekitar 254 

pabrik telah didirikan dalam CIE, dan 48 ruko telah terjual saat 

penawaran lahan. Perusahaan memiliki dua anak perusahaan, yaity PT 

Grahabuana Cikarang (GBC) yang merupakan pengembang real 

estate yang dimiliki oleh perusahaan, dan PT Gerbang Teknologi 

Cikarang yang 97,5 % nya milik perusahaan, kegiatan operasinya 

dalam pengembangan sumber daya manusia. PT GBC telah 

memperoleh izin untuk menggunakan 1.400 hektar pengembangan 

kota industri Cikarang Baru Kota Hijau di Jawa Barat. Pada Februari 

1996, perusahaan menerima US$ 50 juta pinjaman sindikat selama 

lima tahun dari 13 bank domestik yang dikoordinasikan oleh Bank 

Bira dan Bank Inter Pasific. Dana ini digunakan untuk biaya 

konstruksi KIJA II dan untuk mengakuisisi PT Indocarjomas dan PT 

Greenwood Sejahtera. 
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25. Medco Energy International Tbk (MEDC) 

Perusahaan ini berdiri pada tanggal 9 Juni 1980 dengan nomor NPWP 

1.002.095.6-054. Berada di bawah Medco Group, perusahaan ini 

melakukan kegiatan usaha di bidang energi. Pada bulan Maret 1997, 

perusahaan ini melakukann kerjasama dengan Myanmar Oil & Gas 

Enterprise untuk menangani lahan tempat pembangkit daya seluas 

8.000m2 di Myanmar. Sejak tanggal 12 Oktober 1994, perusahaan ini 

tercatat dan diklasifikasikan sebagai usaha pertambangan minyak dan 

gas bumi di BEI.  Kantor pusatnya berkedudukan di Jakarta. Harga 

perdana sahamnya adalah Rp 4.350,00 dengan nilai modal disetor 

sejumlah Rp 172.380.000.000,00. Nilai modal dasar sejumlah Rp 

400.000.000.000,00.   

26. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) 

PT Perusahaan Gas Negara berasal dari perusahaan swasta Belanda 

yang bernama firma L. J. N. Eindhoven and Co Gravenhage pada 

tahun 1859. Kemudian, pada tahun 1950 pada saat diambil alih oleh 

Pemerintah Belanda perusahaan diberi nama NV Netherland Indische 

Gaz Maatschapij (NV.NIGM). Pada tahun 1958 saat diambil alih oleh 

Pemerintah Republik Indonesia nama perusahaan diganti menjadi 

Badan Pengambil Alih Perusahaan-perusahaan Listrik dan Gas 

(BP3LG) yang kemudian beralih status menjadi BPU – PLN pada 

tahun 1961. Pada tanggal 13 Mei 1965, berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No 19/1965, perusahaan ditetapkan sebagai perusahaan 

negara dan dikenal sebagai Perusahaan Negara Gas (PN. Gas). 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1984, PN Gas diubah 

menjadi Perusahaan Umum dengan nama Perusahaan Umum Gas 

Negara. Setelah itu, status perusahaan diubah dari Perum menjadi 

perusahaan perseroan terbatas yang dimiliki oleh negara (Persero) dan 

namanya berubah menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero). 

27. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) 

Perusahaan ini berdiri pada tanggal 2 Maret 1981 dan merupakan 

sebuah perusahaan batubara yang berlokasi di Sawahlunto, Sumatera 

Barat. Pada tahun 1993 perusahaan ditunjuk oleh Pemerintah 

Indonesia untuk mengembangkan Satuan Kerja Pengusahaan Briket. 

Pada tanggal 23 Desember perusahaan melakukan penawaran umum 

saham perdana. Jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat 

adalah 346.500.000 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham 

dengan harga penawaran perdana Rp 575. 

28. Holcim Indonesia Tbk (SMCB) 

 PT. Holcim Indonesia Tbk. Yang sebelumnya bernama PT. Semen 

Cibinong Tbk. adalah sebuah perusahaan pembuat semen di Indonesia. 

Presiden direkturnya saat ini adalah Eamon Ginley. Perusahaan ini 

mulai dimiliki Holcim, salah satu perusahaan semen terbesar di dunia 

sejak 13 Desember 2001. Pergantian nama perusahaan dilakukan pada 

1 Januari 2006. 

29. Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) 

Tunas Baru Lampung Tbk merupakan perintis dalam agrikultur di 

Indonesia dan merupakan anggota kelompok perusahaan Sungai Budi 
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Grup yang berdiri pada tahun 1947 dan bergerak dalam industri food 

and beverages yang memproduksi sabun mandi, sabun krim, dan 

sabun cuci. Pada tahun 1973 perusahaan ini memulai produksinya di 

Teluk Betung Lampung dengan jumlah tenaga kerja sekitar 2000 

orang. Perusahaan ini terdaftar di BEI dan mulai melakukan 

penawaran saham kepada masyarakat pada tanggal 14 Februari 2000 

dengan jumlah saham 140.385.000 lembar. Pada tanggal 29 Oktober 

2001 perusahaan ini melakukan kebijakan stocksplit 1 kali untuk 

periode 2001 sampai dengan 2005 dengan harga baru Rp 125,00 per 

lembar dan saham yang beredar pada saat itu adalah 1.367.068.000 

lembar saham. 

30. Timah Tbk (TINS) 

Perusahaan ini berdiri pada tanggal 1 Agustus 1976 dengan nomor 

NPWP 1.001.665.7-304. Perusahaan ini mewakili merger tiga 

perusahaan penambangan milik Belanda yang beroperasi di Indonesia. 

Kegiatan operasinya mencakup daerah-daerah di Pulau Bangka, Pulau 

Karium, dan lepas pantai Sumatera. Perusahaan ini melakukan listing 

pertama kali di BEI pada tanggal 19 Oktober 1995 dan 

diklasifikasikan sebagai pertambangan logam dan mineral lainnya. 

Kantor pusatnya berkedudukan di Jakarta. Harga perdana sahamnya 

adalah Rp 2.900,00 dengan nilai modal disetor sejumlah Rp 

251.651.000.000,00. Nilai modal dasar sejumlah Rp 

500.000.000.000,00.   
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31. Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) 

Perusahaan ini berdiri pada tanggal 11 Januari 1901. Perusahaan milik 

pemerintah ini menyediakan layanan komunikasi domestik dan 

mengoperasikan jaringan tunggal telepon publik nasional (PSTN, 

Public Switched Telephone Network) di Indonesia. Telkom melakukan 

listing pertama kali di BEI pada tanggal 14 November 1995 dan 

diklasifikasikan sebagai perusahaan telekomunikasi. Kantor pusat 

Telkom berkedudukan di Bandung dengan korespondensi Jakarta. 

Harga perdana saham Telkom adalah Rp 2.800,00 dengan nilai modal 

disetor sejumlah Rp 4.667.667.000.000,00. Nilai modal dasar 

sejumlah Rp 20.000.000.000.000,00.   

32. Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB) 

Perusahaan ini didirikan di Balikpapan pada 1 Februari 2001 sebagai 

perusahaan kontraktor yang bergerak di bidang usaha rancang bangun, 

perekayasaan, pengadaan dan konstruksi bangunan, infrastruktur dan 

industri pabrik. Truba Manunggal kemudian mengubah strategi 

usahanya menjadi perusahaan dengan layanan menyeluruh (one stop 

solution) yang memenuhi kebutuhan tenaga listrik khususnya listrik 

yang menggunakan energi batubara sesuai dengan visinya yaitu 

menjawab tantangan di bidang engineering dan pembangkit listrik. 

Aktivitas usaha Truba Manunggal saat ini antara lain: (i) penyediaan 

bahan bakar untuk Pembangkit Listrik dan Kepemilikan Pembangkit 

Listrik, (ii) Jasa Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi (EPC) yang 

terpadu. Truba Manunggal melakukan aktivitas usaha penyediaan 
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batubara melalui PT Maxima Infrastruktur (MIS) yaitu anak 

perusahaan yang telah memulai aktivitas komersialnya sejak Maret 

2006. Untuk memenuhi kebutuhan batubara, MIS disokong oleh 

beberapa pemasok batubara dimana mereka telah memenuhi syarat 

yang ditetapkan oleh IPP Suralaya. Selain itu, Truba Manunggal 

melakukan bisnis rancang bangun, pengadaan dan konstruksi melalui 

3 anak perusahaan lainnya yaitu: Manunggal Engineering, Manunggal 

Infrasolusi dan Truba Jurong Engineering. 

33. Bakrie Sumatra Plantations Tbk (UNSP) 

Bakrie Sumatra Plantations bergerak dalam bidang perkebunan, 

pengolahan, dan perdagangan hasil tanaman dan produk industri. Pada 

tahun 1991 melakukan joint venture dengan perusahaan di Amerika 

Serikat dan Belanda dengan nama NV Hollandsch Amerikaanse 

Plantage Maatschpappij. Perusahaan ini melakukan penawaran efek 

dalam publik (IPO) di BEI pada tanggal 6 Maret 1990. 

34. United Tractors Tbk (UNTR) 

 PT. United Tractor Tbk adalah perusahaan distributor tunggal alat 

berat Komatsu yang mulai beroperasi di Indonesia pada 13 Oktober 

1972. Di Bursa Efek Indonesia, PT. United Tractor Tbk termasuk 

dalam industri perdagangan, jasa dan investasi pada sektor 

perdagangan besar barang produksi dengan kode pencatatan UNTR 

dimana PT. Astra Internasional menjadi pemegang saham mayoritas. 

Selain dikenal sebagai distributor alat berat terkemuka di Indonesia, 

UNTR juga aktif bergerak di bidang kontraktor penambangan dengan 
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anak perusahaan PT. Pamapersada Nusantara (PAMA) dan PT. Dasa 

Eka Jasatama (DEJ). Pendapatan UNTR berasal dari penjualan alat 

berat (mesin konstruksi) Komatsu, Nissan Diesel, Scania, Bomag, 

Valmet dan Tadano sebesar 47,2%, dari kontraktor penambangan 

43,8% dan sektor pertambangan sebesar 9%.  

4.2 Analisis dan Hasil Penelitian 

Penelitian ini mengambil sampel saham LQ 45 yang dipilih berdasarkan 

metode purposive sampling, dengan kriteria saham yang  terdaftar aktif pada 

LQ 45 periode Februari 2008 sampai dengan Juli 2008 dan periode Agustus 

2008 sampai dengan Januari 2009 sebanyak 34 perusahaan. Periode 

penelitian ini adalah 129 hari yang terdiri dari periode estimasi selama 114 

hari dan periode jendela berlangsung selama 15 hari, yakni terdiri dari 7 hari 

sebelum peristiwa, 1 hari saat peristiwa, dan 7 hari setelah peristiwa. 

4.2.1 Perhitungan Tingkat Pengembalian Pasar Modal 

Tingkat pengembalian pasar modal dapat diketahui dengan terlebih 

dahulu dicari tingkat pengembalian harian. Tingkat pengembalian dicari dari 

hasil perhitungan IHSG penutupan periode yang bersangkutan dikurangi 

IHSG penutupan periode sebelumnya dibagi IHSG penutupan periode 

sebelumnya. 

Periode penelitian ini dimulai pada pertengahan bulan April 2008. 

Tingkat pengembalian pada awal periode penelitian yaitu pertengahan bulan 

April 2008 adalah sebesar 0,022322 yang diperoleh dari 503.425 dikurangi 

dengan 492.433 dibagi 492.433. Tingkat pengembalian pasar modal yang 

bernilai positif menunjukkan bahwa kondisi pasar modal pada hari itu 
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mengalami laba. Selama bulan April 2008, tingkat pengembalian pasar 

modal menunjukkan hasil yang cukup baik, berdasarkan hasil penelitian 

sampai dengan akhir bulan April 2008 terdapat 11 hari penelitian, investor 

akan mengalami laba sebanyak 4 kali dan mengalami rugi sebanyak 7 kali. 

Pada awal bulan selanjutnya yaitu bulan Mei 2008, tingkat 

pengembalian pasar modal adalah sebesar 0,045364. Selama bulan tersebut, 

investor akan mengalami laba sebanyak 10 kali dan mengalami rugi 

sebanyak 5 kali.  

Pada bulan Juni 2008, tingkat pengembalian pasar modal mulai 

memburuk. Tetapi pada awal bulan, tingkat pengembalian pasar modal 

bernilai negatif yaitu sebesar -0.011653. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kondisi pasar modal mengalami kerugian. Pada bulan ini, investor akan 

mengalami laba sebanyak 8 kali dan mengalami rugi sebanyak 13 kali.  

Kenaikan BBM pada awal bulan Juli 2008 belum menunjukkan dampak 

signifikan pada pasar modal, tingkat pengembalian pasar modal bergerak 

fluktuatif sama seperti bulan sebelumnya. Tingkat pengembaliannya adalah 

sebesar 0,015940. Pada bulan ini, investor mengalami laba sebanyak 8 kali 

dan mengalami rugi sebanyak 11 kali. 

Pada bulan Agustus 2008 perdagangan saham di BEI makin terpuruk, 

IHSG berada di level terendah selama tahun 2008 ini. Tingkat pengembalian 

pasar modal pada awal bulan ini bernilai negatif yaitu sebesar -0,027993. 

Pada bulan ini, investor akan mengalami laba sebayak 10 kali dan 

mengalami rugi sebanyak 9 kali. 
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IHSG selama bulan September 2008 ini bisa dikatakan mengalami 

periode yang buruk. Turunnya IHSG disebabkan karena terjadinya krisis 

ekonomi di Amerika Serikat yang selanjutnya menjalar ke Indonesia. Pada 

hari keempat bulan ini, dimulai dengan tingkat pengembalian pasar modal 

bernilai negatif yaitu sebesar 0,052706. Investor akan mengalami 9 kali laba 

dan 5 kali rugi. 

Harapan bahwa IHSG akan kembali menguat pada bulan Oktober 2008 

ternyata tidak tercapai. Pada awal bulan Oktober 2008, tingkat 

pengembalian pasar modal masih bernilai negatif  yaitu sebesar -0,123489. 

Dari 18 hari periode penelitian, investor akan mengalami lebih banyak 

mengalami rugi daripada laba. Pada bulan ini investor akan mengalami laba 

sebanyak 8 kali dan rugi sebanyak 10 kali.  

Pada bulan akhir periode penelitian yaitu awal bulan November 2008, 

tingkat pengembalian pasar modal bernilai positif yaitu sebesar 0,176504. 

Bulan November 2008 ini investor masih akan tetap lebih banyak 

mengalami rugi daripada mengalami laba. Dari 12 hari periode penelitian, 

investor akan mengalami laba sebanyak 5 kali dan rugi sebanyak 7 kali. 

Daftar tingkat pengembalian pasar dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 

Daftar tingkat pengembalian pasar 
HARI TGL ILQ-45 Rmt ILQ-45 

 15-Apr-08 492.433,00  
-121 16-Apr-08 503.425,00 0,022322 
-120 17-Apr-08 504.125,00 0,001390 
-119 18-Apr-08 506.484,00 0,004679 
-118 21-Apr-08 503.381,00 -0,006127 
-117 22-Apr-08 491.243,00 -0,024113 
-116 23-Apr-08 497.242,00 0,012212 
-115 24-Apr-08 485.998,00 -0,022613 
-114 25-Apr-08 477.601,00 -0,017278 
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-113 28-Apr-08 481.944,00 0,009093 
-112 29-Apr-08 481.944,00 0,000000 
-111 30-Apr-08 481.944,00 0,000000 
-110 2-May-08 503.807,00 0,045364 
-109 5-May-08 514.450,00 0,021125 
-108 6-May-08 510.081,00 -0,008493 
-107 7-May-08 511.717,00 0,003207 
-106 9-May-08 508.839,00 -0,005624 
-105 12-May-08 509.270,00 0,000847 
-104 13-May-08 518.911,00 0,018931 
-103 14-May-08 525.717,00 0,013116 
-102 15-May-08 525.473,00 -0,000464 
-101 16-May-08 529.086,00 0,006876 
-100 19-May-08 539.274,00 0,019256 
-99 26-May-08 514.742,00 -0,045491 
-98 27-May-08 507.051,00 -0,014941 
-97 28-May-08 516.158,00 0,017961 
-96 29-May-08 519.111,00 0,005721 
-95 2-Jun-08 513.062,00 -0,011653 
-94 3-Jun-08 508.064,00 -0,009742 
-93 4-Jun-08 497.715,00 -0,020369 
-92 5-Jun-08 506.190,00 0,017028 
-91 6-Jun-08 505.633,00 -0,001100 
-90 9-Jun-08 508.018,00 0,004717 
-89 10-Jun-08 499.634,00 -0,016503 
-88 11-Jun-08 499.243,00 -0,000783 
-87 12-Jun-08 508.438,00 0,018418 
-86 13-Jun-08 504.831,00 -0,007094 
-85 16-Jun-08 505.732,00 0,001785 
-84 17-Jun-08 501.554,00 -0,008261 
-83 18-Jun-08 498.865,00 -0,005361 
-82 19-Jun-08 500.666,00 0,003610 
-81 20-Jun-08 500.934,00 0,000535 
-80 23-Jun-08 499.347,00 -0,003168 
-79 24-Jun-08 499.112,00 -0,000471 
-78 25-Jun-08 494.474,00 -0,009293 
-77 26-Jun-08 497.175,00 0,005462 
-76 27-Jun-08 492.072,00 -0,010264 
-75 30-Jun-08 495.169,00 0,006294 
-74 2-Jul-08 503.062,00 0,015940 
-73 3-Jul-08 481.687,00 -0,042490 
-72 4-Jul-08 487.069,00 0,011173 
-71 7-Jul-08 484.835,00 -0,004587 
-70 8-Jul-08 479.877,00 -0,010226 
-69 9-Jul-08 481.734,00 0,003870 
-68 10-Jul-08 478.500,00 -0,006713 
-67 11-Jul-08 478.213,00 -0,000600 
-66 14-Jul-08 473.142,00 -0,010604 
-65 15-Jul-08 461.711,00 -0,024160 
-64 16-Jul-08 457.408,00 -0,009320 
-63 17-Jul-08 446.526,00 -0,023791 
-62 21-Jul-08 454.227,00 0,017246 
-61 23-Jul-08 461.878,00 0,016844 
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-60 24-Jul-08 470.962,00 0,019668 
-59 25-Jul-08 467.290,00 -0,007797 
-58 28-Jul-08 474.301,00 0,015004 
-57 29-Jul-08 474.202,00 -0,000209 
-56 31-Jul-08 481.304,00 0,014977 
-55 1-Aug-08 467.831,00 -0,027993 
-54 4-Aug-08 462.764,00 -0,010831 
-53 5-Aug-08 452.435,00 -0,022320 
-52 7-Aug-08 455.005,00 0,005680 
-51 8-Aug-08 454.073,00 -0,002048 
-50 11-Aug-08 439.934,00 -0,031138 
-49 12-Aug-08 421.165,00 -0,042663 
-48 13-Aug-08 423.005,00 0,004369 
-47 14-Aug-08 433.766,00 0,025439 
-46 15-Aug-08 428.173,00 -0,012894 
-45 19-Aug-08 419.159,00 -0,021052 
-44 20-Aug-08 426.769,00 0,018155 
-43 21-Aug-08 431.042,00 0,010012 
-42 22-Aug-08 440.095,00 0,021003 
-41 25-Aug-08 441.618,00 0,003461 
-40 26-Aug-08 435.433,00 -0,014005 
-39 27-Aug-08 440.532,00 0,011710 
-38 28-Aug-08 443.974,00 0,007813 
-37 29-Aug-08 449.661,00 0,012809 
-36 4-Sep-08 425.961,00 -0,052706 
-35 5-Sep-08 413.970,00 -0,028150 
-34 9-Sep-08 397.786,00 -0,039095 
-33 10-Sep-08 379.413,00 -0,046188 
-32 11-Sep-08 376.005,00 -0,008982 
-31 12-Sep-08 360.414,00 -0,041465 
-30 15-Sep-08 339.303,00 -0,058574 
-29 16-Sep-08 346.272,00 0,020539 
-28 17-Sep-08 355.092,00 0,025471 
-27 19-Sep-08 387.501,00 0,091269 
-26 22-Sep-08 389.083,00 0,004083 
-25 23-Sep-08 382.923,00 -0,015832 
-24 24-Sep-08 385.200,00 0,005946 
-23 26-Sep-08 373.036,00 -0,031578 
-22 6-Oct-08 326.970,00 -0,123489 
-21 7-Oct-08 322.497,00 -0,013680 
-20 8-Oct-08 284.236,00 -0,118640 
-19 9-Oct-08 284.236,00 0,000000 
-18 10-Oct-08 284.236,00 0,000000 
-17 13-Oct-08 287.301,00 0,010783 
-16 14-Oct-08 310.232,00 0,079815 
-15 16-Oct-08 286.719,00 -0,075792 
-14 17-Oct-08 269.403,00 -0,060394 
-13 20-Oct-08 276.798,00 0,027450 
-12 21-Oct-08 280.866,00 0,014697 
-11 22-Oct-08 265.765,00 -0,053766 
-10 23-Oct-08 255.476,00 -0,038715 
-9 24-Oct-08 234.533,00 -0,081976 
-8 27-Oct-08 217.824,00 -0,071244 
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-7 28-Oct-08 206.675,00 -0,051184 
-6 29-Oct-08 208.513,00 0,008893 
-5 30-Oct-08 222.765,00 0,068351 
-4 3-Nov-08 262.084,00 0,176504 
-3 5-Nov-08 266.572,00 0,017124 
-2 6-Nov-08 252.961,00 -0,051059 
-1 7-Nov-08 262.386,00 0,037259 
0 9-Nov-08 262.386,00 0,000000 
1 10-Nov-08 262.699,00 0,001193 
2 11-Nov-08 261.627,00 -0,004081 
3 12-Nov-08 259.745,00 -0,007193 
4 13-Nov-08 244.085,00 -0,060290 
5 14-Nov-08 243.381,00 -0,002884 
6 17-Nov-08 239.019,00 -0,017923 
7 18-Nov-08 226.499,00 -0,052381 

Sumber: Lampiran 1 
 

4.2.2 Perhitungan Tingkat Pengembalian Saham Individu 

Tingkat pengembalian saham individu (Ri) didapatkan dari selisih harga 

sekarang terhadap harga sebelumnya yang diformulasikan sebagai berikut 

(Jogiyanto H,2003:110) : 

Rit =  
1

1

−

−−

it

itit

P
PP

             

Dari hasil perhitungan tingkat pengembalian saham individu (Ri) dapat 

diketahui bahwa dalam populasi saham LQ 45 sebagian besar sahamnya 

memiliki tingkat pengembalian bernilai negatif. Sedangkan sisanya 

memiliki tingkat pengembalian bernilai positif. Dari 34 saham LQ 45 

tersebut hanya ada 1 saham yang memiliki tingkat pengembalian yang 

bernilai positif, sedangkan yang lainnya yaitu 33 saham memiliki tingkat 

pengembalian yang bernilai negatif. Salah satu penyebab menurunnya harga 

saham ini dikarenakan krisis ekonomi global dan naiknya harga BBM 

sehingga sebagian besar tingkat pengembalian saham LQ 45 bernilai 

negatif. Dari 34 saham LQ 45, hanya saham BNII yang memiliki tingkat 
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pengembalian bernilai positif yaitu sebesar 0,2090. Perhitungan tingkat 

pengembalian saham dapat dilihat pada lampiran 3. Berikut adalah tabel 

perhitungan dari tingkat pengembalian saham BNII: 

Tabel 4.2 

Tingkat pengembalian saham BNII 

HARI TGL EMITEN 
Ri(ACTUAL 
RETURN)  

  15-Apr-08 BNII   
-121 16-Apr-08 BNII 0,0000 
-120 17-Apr-08 BNII 0,0000 
-119 18-Apr-08 BNII 0,0000 
-118 21-Apr-08 BNII 0,0000 
-117 22-Apr-08 BNII 0,0000 
-116 23-Apr-08 BNII 0,0000 
-115 24-Apr-08 BNII 0,0000 
-114 25-Apr-08 BNII 0,0000 
-113 28-Apr-08 BNII 0,0000 
-112 29-Apr-08 BNII 0,0110 
-111 30-Apr-08 BNII 0,0000 
-110 2-May-08 BNII 0,0000 
-109 5-May-08 BNII 0,0000 
-108 6-May-08 BNII 0,0000 
-107 7-May-08 BNII 0,0217 
-106 9-May-08 BNII 0,0106 
-105 12-May-08 BNII 0,0000 
-104 13-May-08 BNII -0,0105 
-103 14-May-08 BNII 0,0106 
-102 15-May-08 BNII 0,0000 
-101 16-May-08 BNII 0,0000 
-100 19-May-08 BNII -0,0105 
-99 26-May-08 BNII 0,0000 
-98 27-May-08 BNII 0,0000 
-97 28-May-08 BNII -0,0106 
-96 29-May-08 BNII 0,0000 
-95 2-Jun-08 BNII 0,0000 
-94 3-Jun-08 BNII 0,0000 
-93 4-Jun-08 BNII 0,0000 
-92 5-Jun-08 BNII 0,0000 
-91 6-Jun-08 BNII 0,0108 
-90 9-Jun-08 BNII -0,0106 
-89 10-Jun-08 BNII -0,0215 
-88 11-Jun-08 BNII 0,0110 
-87 12-Jun-08 BNII 0,0000 
-86 13-Jun-08 BNII -0,0109 
-85 16-Jun-08 BNII -0,0110 
-84 17-Jun-08 BNII 0,0000 
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-83 18-Jun-08 BNII -0,0111 
-82 19-Jun-08 BNII -0,0112 
-81 20-Jun-08 BNII -0,1364 
-80 23-Jun-08 BNII 0,0395 
-79 24-Jun-08 BNII -0,0127 
-78 25-Jun-08 BNII 0,0256 
-77 26-Jun-08 BNII 0,0875 
-76 27-Jun-08 BNII 0,0575 
-75 30-Jun-08 BNII 0,0109 
-74 2-Jul-08 BNII 0,0108 
-73 3-Jul-08 BNII 0,0106 
-72 4-Jul-08 BNII 0,0000 
-71 7-Jul-08 BNII 0,0105 
-70 8-Jul-08 BNII 0,0000 
-69 9-Jul-08 BNII 0,0000 
-68 10-Jul-08 BNII 0,0000 
-67 11-Jul-08 BNII 0,0000 
-66 14-Jul-08 BNII 0,0000 
-65 15-Jul-08 BNII 0,0000 
-64 16-Jul-08 BNII 0,0000 
-63 17-Jul-08 BNII -0,0208 
-62 21-Jul-08 BNII 0,0000 
-61 23-Jul-08 BNII 0,0213 
-60 24-Jul-08 BNII 0,0000 
-59 25-Jul-08 BNII -0,0104 
-58 28-Jul-08 BNII 0,0000 
-57 29-Jul-08 BNII -0,0316 
-56 31-Jul-08 BNII 0,0000 
-55 1-Aug-08 BNII 0,0000 
-54 4-Aug-08 BNII 0,0000 
-53 5-Aug-08 BNII 0,0000 
-52 7-Aug-08 BNII 0,0000 
-51 8-Aug-08 BNII 0,0000 
-50 11-Aug-08 BNII 0,0000 
-49 12-Aug-08 BNII 0,0000 
-48 13-Aug-08 BNII 0,0000 
-47 14-Aug-08 BNII 0,0000 
-46 15-Aug-08 BNII 0,0000 
-45 19-Aug-08 BNII 0,0000 
-44 20-Aug-08 BNII 0,0000 
-43 21-Aug-08 BNII 0,0000 
-42 22-Aug-08 BNII 0,0000 
-41 25-Aug-08 BNII 0,0000 
-40 26-Aug-08 BNII 0,0000 
-39 27-Aug-08 BNII 0,0000 
-38 28-Aug-08 BNII 0,0000 
-37 29-Aug-08 BNII 0,0000 
-36 4-Sep-08 BNII 0,0000 
-35 5-Sep-08 BNII 0,0000 
-34 9-Sep-08 BNII 0,0000 
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-33 10-Sep-08 BNII 0,0000 
-32 11-Sep-08 BNII 0,0000 
-31 12-Sep-08 BNII 0,0000 
-30 15-Sep-08 BNII 0,0000 
-29 16-Sep-08 BNII 0,0000 
-28 17-Sep-08 BNII 0,0000 
-27 19-Sep-08 BNII -0,0435 
-26 22-Sep-08 BNII -0,0455 
-25 23-Sep-08 BNII -0,0238 
-24 24-Sep-08 BNII 0,0976 
-23 26-Sep-08 BNII -0,3111 
-22 6-Oct-08 BNII 0,4032 
-21 7-Oct-08 BNII -0,0230 
-20 8-Oct-08 BNII 0,0824 
-19 9-Oct-08 BNII 0,0000 
-18 10-Oct-08 BNII 0,0000 
-17 13-Oct-08 BNII -0,0543 
-16 14-Oct-08 BNII 0,0345 
-15 16-Oct-08 BNII -0,0222 
-14 17-Oct-08 BNII 0,0909 
-13 20-Oct-08 BNII -0,0208 
-12 21-Oct-08 BNII 0,0106 
-11 22-Oct-08 BNII 0,0105 
-10 23-Oct-08 BNII -0,0208 
-9 24-Oct-08 BNII -0,0426 
-8 27-Oct-08 BNII -0,0222 
-7 28-Oct-08 BNII 0,0114 
-6 29-Oct-08 BNII 0,0225 
-5 30-Oct-08 BNII 0,0330 
-4 3-Nov-08 BNII 0,0106 
-3 5-Nov-08 BNII 0,0211 
-2 6-Nov-08 BNII 0,0000 
-1 7-Nov-08 BNII 0,0000 
0 9-Nov-08 BNII 0,0000 
1 10-Nov-08 BNII 0,0103 
2 11-Nov-08 BNII 0,0000 
3 12-Nov-08 BNII 0,0102 
4 13-Nov-08 BNII 0,0000 
5 14-Nov-08 BNII 0,0000 
6 17-Nov-08 BNII -0,0505 
7 18-Nov-08 BNII 0,0106 

JUMLAH 0,2090 
Sumber: Lampiran 3 

 

4.2.3 Perhitungan Abnormal Return (AR) 

Abnormal return merupakan indikator dari tingkat keuntungan dari 

perdagangan saham. Abnormal return diartikan sebagai kelebihan return 
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yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal, sedangkan normal 

return sendiri didefinisikan sebagai return yang diharapkan investor 

(Jogiyanto H, 2003:224). Untuk mengetahui abnormal return peristiwa 

maka dibutuhkan periode estimasi untuk menghitung alpha dan beta dari 

saham.  

Abnormal return yang bernilai positif mengidentifikasikan bahwa Ri 

saham selama periode jendela lebih besar nilainya dibandingkan expected 

return yang diprediksi, sebaliknya abnormal return yang bernilai negatif 

menunjukikan bahwa Ri saham selama periode jendela lebih kecil nilainya 

dibandingkan expected return yang diprediksi.        

Secara rata-rata, keseluruhan jumlah saham yang mempunyai abnormal 

return bernilai positif pada periode sebelum peristiwa eksekusi sebanyak 4 

hari dan yang mempunyai abnormal return bernilai negatif pada periode 

sebelum peristiwa eksekusi sebanyak 3 hari. Sedangkan pada periode 

setelah peristiwa, hampir semua perusahaan memiliki abnormal return 

bernilai positif. Di antara 34 perusahaan terdapat 1 saham yaitu BMRI yang 

memiliki abnormal return bernilai negatif seluruhnya, baik pada periode 

sebelum peristiwa maupun pada periode setelah peristiwa. Selain itu juga 

terdapat 2 saham yang memiliki abnormal return bernilai positif 

seluruhnya, baik pada periode sebelum peristiwa eksekusi maupun setelah 

peristiwa eksekusi. Kedua saham itu adalah saham BLTA dan saham 

TRUB. Perhitungan abnormal return dapat dilihat pada lampiran 4. Berikut 

adalah nilai abnormal return dari saham BLTA dan TRUB: 
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Tabel 4.3 
Abnormal Return saham BLTA 

 
 

PERIODE HARI KE- TANGGAL AR(it) 

T2 -7 28-Oct-08 1.679765 

 -6 29-Oct-08 1.092676 

 -5 30-Oct-08 0.881970 

 -4 3-Nov-08 0.026326 

 -3 5-Nov-08 1.148030 

 -2 6-Nov-08 1.532240 

 -1 7-Nov-08 0.938321 

T0 0 9-Nov-08 1.248022 

 1 10-Nov-08 1.240047 

 2 11-Nov-08 1.210788 

 3 12-Nov-08 1.296115 

 4 13-Nov-08 1.564887 

 5 14-Nov-08 1.210701 

 6 17-Nov-08 1.367844 

T1 7 18-Nov-08 1.558217 

 
 

Tabel 4.4 
Abnormal Return saham TRUB 

 
PERIODE HARI KE- TANGGAL AR(it) 

T2 -7 28-Oct-08 2.712074 

  -6 29-Oct-08 2.185378 

  -5 30-Oct-08 1.664112 

  -4 3-Nov-08 0.912351 

  -3 5-Nov-08 1.993813 

  -2 6-Nov-08 2.626240 

  -1 7-Nov-08 1.936696 

T0 0 9-Nov-08 2.263345 

  1 10-Nov-08 2.215850 

  2 11-Nov-08 2.299121 

  3 12-Nov-08 2.307180 

  4 13-Nov-08 2.772302 

  5 14-Nov-08 2.288632 

  6 17-Nov-08 2.420473 

T1 7 18-Nov-08 2.722570 
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4.2.4 Perhitungan Cumulative Abnormal Return (CAR) dan Cumulative 

Average Abnormal Return (CAAR) 

Hasil pengolahan dari abnormal return juga menghasilkan Cumulative 

Abnormal Return serta Cumulative Average Abnormal Return yang dihitung 

untuk tiap hari dalam periode jendela (15 hari).  Cumulative Abnormal 

Return serta Cumulative Average Abnormal Return ini digunakan untuk 

mengamati perilaku gerakan harga saham disekitar peristiwa eksekusi, 

apakah bergerak positif atau negatif.  

Hasil perhitungan CAR tiap hari pada periode peristiwa dapat dilihat 

pada tabel berikut:  

Tabel 4.5 
Cumulative Abnormal Return pada Tiap Hari dalam Periode 

Jendela 
 

Periode Hari CAR 
-7 1,49664 
-6 0,45286 
-5 -0,52843 
-4 -2,29068 
-3 0,32687 
-2 1,46737 

Sebelum 

-1 0,00852 
Peristiwa 0 0,60558 

1 0,57750 
2 0,66969 
3 0,73577 
4 1,60946 
5 0,65173 
6 0,88884 

Setelah 

7 1,46903 
 

Pada periode jendela selama 15 hari dengan nilai CAR negatif sebanyak 

2 hari sedangkan CAR yang bernilai positif sebanyak 13 hari. Nilai CAR 

negatif tersebut seluruhnya berasal dari periode sebelum peristiwa yaitu 
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pada t-5 dan t-4, sedangkan pada periode setelah peristiwa nilai CAR 

seluruhnya positif. Hal ini menunjukkan adanya reaksi negatif pada 2 hari 

dalam periode jendela.  

Sedangkan hasil perhitungan CAAR tiap hari pada periode peristiwa 

dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.6 
Cumulative Average Abnormal Return pada Tiap Hari dalam 

Periode Jendela 
 

Periode Hari CAAR 
-7 1,46467 
-6 1,90053 
-5 1,37536 
-4 -0,88344
-3 -0,57076
-2 0,86333 

Sebelum 

-1 0,86372 
Peristiwa 0 1,46930 

1 2,04680 
2 2,71650 
3 3,45227 
4 5,06173 
5 5,71346 
6 6,60231 

Setelah 

7 8,07134 
 

Pada periode jendela selama 15 hari dengan nilai CAAR negatif 

sebanyak 2 hari sedangkan CAAR yang bernilai positif sebanyak 13 hari. 

Nilai CAAR negatif tersebut seluruhnya berasal dari periode sebelum 

peristiwa yaitu pada t-4 dan t-3, sedangkan pada periode setelah peristiwa 

nilai CAAR seluruhnya positif. CAAR digunakan untuk mengamati reaksi 

pasar apakah terpengaruh peristiwa eksekusi trio bom Bali pada tanggal 9 

November 2008. CAAR bernilai positif menunjukkan pasar bereaksi positif 

terhadap peristiwa tersebut. Sebaliknya, CAAR yang bernilai negatif 
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menunjukkan pasar bereaksi negatif terhadap peristiwa tersebut. Selama 15 

hari periode jendela, menunjukkan bahwa terjadi reaksi negatif hanya pada 

periode sebelum peristiwa eksekusi. Sedangkan setelah peristiwa terjadi 

reaksi positif pada pasar modal. Hal ini menunjukkan  pasar modal selama 

sebelum dan setelah peristiwa bereaksi positif.  

4.2.5 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk  mengetahui apakah terdapat 

perubahan harga saham LQ 45 pada sekitar tanggal peristiwa, hal ini diamati 

dengan abnormal Return. Hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha) 

adalah sebagai berikut: 

Ho: α   = 0   Tidak terdapat reaksi di pasar modal Indonesia               

Ha : β    ≠ 0   Terdapat reaksi di pasar modal Indonesia               

Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat uji–t berpasangan dan 

dengan menggunakan program SPSS. Untuk menentukan nilai t-tabel 

digunakan taraf signifikansi sebesar 5% dengan anggota n sebesar 7. 

Dengan kriteria : 

Ho diterima apabila -t (α/2 ; n-1) ≤ t ≤ t (α/2 ; n-1) 

Ha  ditolak apabila t > t (α/2 ; n-1) atau t < -t (α/2 ; n-1) 

Gambar 4.1 

Daerah Tolak dan Daerah Terima 

 

Daerah      Daerah 
         ditolak                           Daerah    ditolak 

                 diterima 
            

           -t (α/2 ; n-1)                                                        t (α/2 ; n-1) 
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Berikut ini adalah hasil uji beda paired sample t-test CAR periode 

sebelum dan sesudah peristiwa eksekusi : 

Tabel  4.7 
Uji Beda Cumulative Abnormal Return Periode Sebelum dan Sesudah 

Peristiwa Eksekusi Trio Bom Bali 
 
 

Paired Differences 
95% Confidence Interval of 

the Difference   
  
  

Mean 
  

Std. 
Deviation 

  

Std. 
Error 
Mean 

  Lower Upper 

t 
  
  

df 
  
  

Sig. (2-
tailed) 

  
  

Pair 1 sebelum 
- 
sesudah 

-.8098420 1.4905871 .5633890 -2,1884052 .5687212 -.143 6 .020

 

Sedangkan hasil uji beda paired sample t-test CAAR periode sebelum 

dan sesudah peristiwa eksekusi disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel  4.8 
Uji Beda  Cumulative Average Abnormal Return Periode Sebelum dan 

Sesudah Peristiwa Eksekusi Trio Bom Bali 
 

Paired Differences 
95% Confidence Interval of 

the Difference   
  
  

Mean 
  

Std. 
Deviation 

  

Std. Error 
Mean 

  Lower Upper 

t 
  
  

df 
  
  

Sig. (2-
tailed) 

  
  

Pair 1 sebelum - 
sesudah -4.092999 1.9861664 .7507003 -5,929897 -2.256102 -.545 6 .002

 

Dengan kriteria seperti di atas (t0.025 ; 7-1), diperoleh nilai t-tabel sebesar 

|2,447|. Dari perhitungan di atas juga diperoleh nilai t-hitung sebesar -0,143 

yang berarti bahwa nilai t-hitung berada pada daerah penerimaan Ho (-0,143 

< 2,447). Begitu juga dengan CAAR, diperoleh t-hitung sebesar -0,545 yang 

berarti bahwa nilai t-hitung juga berada pada daerah penerimaan Ho ( -0,545 

< 2,447). Sesuai dengan kaidah pertama yang telah disebutkan di atas, maka 

Ho diterima. Dengan hasil pengujian ini maka hipotesis tidak terbukti, jadi 
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hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat reaksi terhadap 

tingkat hasil-hasil saham LQ 45 sebelum dan sesudah peristiwa eksekusi. 

Hasil pengujian terhadap hipotesis dapat membuktikan bahwa tidak 

terdapat perbedaan abnormal return pada periode sebelum dan sesudah 

peristiwa eksekusi. Hal ini mengindikasikan bahwa peristiwa eksekusi Trio 

Bom Bali tidak memiliki kandungan informasi yang cukup untuk direspon 

pasar. Namun penurunan tersebut hanya merupakan temporary shock yang 

terjadi di pasar modal. Akan tetapi setelah itu pasar sudah bisa 

menyesuaikan kembali seperti kondisi semula setelah melihat 

perkembangan politik setelah kejadian.  

Hasil pengujian hipotesis dari penelitian ini disajikan pada tabel 

berikut :  

Tabel 4.9 
Hasil uji hipotesis 

 df t-hitung t-tabel Keterangan 

CAR 

CAAR 

6 

6 

-0,143 
 

-0,545 

2,447 

2,447 

Hipotesis ditolak 

Hipotesis ditolak 

 

Dalam penelitian ini, hasil pengujian hipotesis dapat dibuktikan 

bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return yang cukup signifikan pada 

periode sebelum dan sesudah peristiwa.  

4.3 Pembahasan 

Investasi memiliki definisi yaitu konsumsi yang ditunda sementara 

waktu dan akan dikonsumsi lebih besar di masa mendatang (Adler Haymans, 

2008 : 1). Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh 
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keuntungan . Setiap bentuk investasi yang baik selalu memberikan hasil dan 

keuntungan. Dalam konteks manajemen investasi tingkat keuntungan 

investasi disebut sebagai return. Suatu hal yang sangat wajar jika investor 

menurut tingkat return tertentu atas dana yang telah diinvestasikannya. Return 

inilah yang harus diperhitungkan investor sebelum melakukan investasi. 

Salah satu instrumen investasi adalah berinvestasi melalui saham di pasar 

modal. Investasi melalui saham merupakan salah satu instruumen investasi 

yang memiliki infomasi yang mudah dikumpulkan, sehingga investor dapat 

menentukan saham perusahaan mana yang menguntungkan dan yang tidak 

menguntungkan.  

Pada dasarnya, pasar modal merupakan pasar untuk berbagai 

instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam 

bentuk utang ataupun modal sendiri. Instrumen-instrumen keuangan yang 

diperjualbelikan di pasar modal seperti saham, obligasi, warant, right, 

obligasi konvertibel, dan berbagai produk turunan (derivatif) seperti opsi (put 

atau call). Pasar modal memberikan peran besar bagi perekonomian suatu 

negara karena pasar modal memberikan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi 

dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena 

pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua 

kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak 

yang memerlukan dana (issuer).  

Dengan adanya pasar modal maka perusahaan publik dapat 

memperoleh dana segar masyarakat melalui penjualan efek saham melalui 

prosedur IPO atau efek utang (obligasi). Pasar modal dikatakan memiliki 
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fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan 

kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana, sesuai dengan 

karakteristik investasi yang dipilih. Jadi diharapkan dengan adanya pasar 

modal aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal 

merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat 

meningkatkan pendapatan perusahaan dan pada akhirnya memberikan 

kemakmuran bagi masyarakat yang lebih luas. Secara umum, manfaat dari 

keberadaan pasar modal adalah: 

1. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha 

sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal. 

2. Memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga 

memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. 

3. Alternatif investasi memberikan potensi keuntungan dengan tingkat 

risiko yang dapat diperhitungkan. 

4. Menyediakan leading indicator bagi perkembangan perekonomian 

suatu negara. 

5. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat 

menengah. 

6. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme 

menciptakan iklim berusaha yang sehat serta mendorong pemanfaatan 

manajemen profesional. 

Faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham menurut 

Weston dan Brigham (1993:26-27) adalah proyeksi laba per lembar saham, 

saat diperoleh laba, tingkat resiko dari proyeksi laba, proporsi utang 
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perusahaan terhadap ekuitas, serta kebijakan pembagian deviden. Faktor 

lainnya yang dapat mempengarahi pergerakan harga saham adalah kendala 

eksternal seperti kegiatan perekonomian pada umumnya, pajak dan keadaan 

bursa saham. Selain itu faktor eksternal seperti kondisi politik dan fenomena 

yang terjadi di suatu negara juga mempengaruhi perkembangan harga saham 

tersebut. Suatu peristiwa seperti Bom Bali dan eksekusinya memiliki 

pengaruh yang cukup kuat bagi perekonomian negara khusunya pada bursa. 

Perkembangan harga saham di bursa tentu saja akan terpengaruh oleh 

peristiwa tersebut. Biasanya pada saat terjadi peristiwa seperti itu, investor 

akan panik dan tidak melakukan investasi. Kondisi keamanan negara yang 

sedang kacau dikhawatirkan akan mempengaruhi nilai investasi mereka jika 

para investor tersebut tetap melakukan investasi. Oleh karena itu, biasanya 

pasar akan bereaksi cepat terhadap peristiwa  seperti itu. Pada saat terjadi 

suatu peristiwa, perkembangan harga saham dapat dijadikan indikator apakah 

dalam pasar modal terjadi reaksi atau tidak terhadap suatu peristiwa. Biasanya 

investor akan mendasarkan keputusannya berdasarkan informasi yang 

dimiliki. Keberadaan informasi tersebut akan menyebabkan investor 

melakukan transaksi di pasar modal yang akan tercermin melalui perubahan 

harga saham. Jika suatu peristiwa mengandung informasi, maka diharapkan 

pasar bereaksi pada waktu peristiwa tersebut diterima oleh pasar.  

Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga saham. 

Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan 

harga atau dengan menggunakan abnormal return. Suatu peristiwa yang 

memiliki kandungan informasi akan memberikan abnormal return kepada 
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pasar, sebaliknya yang tidak memiliki kandungan informasi tidak 

memberikan abnormal return kepada pasar. Abnormal return yang bernilai 

positif mengidentifikasikan bahwa Ri saham selama periode jendela lebih 

besar nilainya dibandingkan expected return yang diprediksi, sebaliknya 

abnormal return yang bernilai negatif menunjukikan bahwa Ri saham selama 

periode jendela lebih kecil nilainya dibandingkan expected return yang 

diprediksi.        

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peristiwa eksekusi Trio 

Bom Bali tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap 

perkembangan pasar modal. Pengaruh yang dimaksud adalah terdapat 

perbedaan pada tingkat hasil saham LQ 45. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pada saat periode sebelum dan sesudah peristiwa, hampir seluruhnya 

menunjukkan reaksi yang positif. Walaupun sebenarnya terdapat 2 hari yang 

menunjukkan bahwa hasil penelitian berekasi negatif. Pada saat hari yang 

bereaksi negatif tersebut tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat pada 

perkembangan pasar modal.  

Hasil yang ditunjukkan oleh penelitian ini konsisten dengan hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budi Sudarmawan (2003) tentang 

reaksi pasar modal terhadap peristiwa Bom Bali di Legian, hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return pada 

periode sebelum dan sesudah peristiwa Bom Bali. Jadi penelitian ini 

konsisten  dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi Sudarmawan.  

Berdasarkan teori efisiensi pasar, dikatakan bahwa pasar yang efisien 

adalah pasar yang dapat beraksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai 
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harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang 

tersedia (Jogiyanto H, 2003 : 369). Informasi yang dapat digunakan untuk 

menilai pasar yang efisien bisa berupa informasi yang lama, informasi yang 

sedang dipublikasikan, maupun semua informasi yang masuk secara privat. 

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

atau dampak yang terjadi akibat peristiwa eksekusi Trio Bom Bali. Secara 

teoritis peristiwa ini tidak akan mempengaruhi tingkat hasil saham, sehingga 

pada pasar efisien adanya peristiwa tersebut tidak akan diikuti oleh adanya 

perbedaan tingkat hasil saham yang signifikan.  Hal itu dikarenakan pada saat 

para pelaku Bom Bali dieksekusi para investor akan merasa lega dan lebih 

merasa aman untuk berinvestasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini 

mendukung teori efisiensi pasar. 

4.4 Implikasi Penelitian 

Pasar modal merupakan indikator kepercayaan masyarakat. Terjadinya 

penurunan IHSG dapat mencerminkan kepanikan pasar terhadap suatu peristiwa. 

Jadi jika terjadi sesuatu yang menimbulkan kepanikan-kepanikan biasanya pasar 

modal akan langsung bereaksi. Seperti misalnya peristiwa peledakan Bom Bali 

beberapa tahun yang lalu. Peristiwa tersebut memiliki dampak psikologis yang 

cukup buruk bagi perekonomian negara khususnya pada pasar modal. Selama ini 

sebenarnya minat para investor untuk melakukan investasi portofolio sudah 

banyak muncul. Investor asing pun sudah mulai banyak yang tertarik untuk 

melakukan investasi di negara Indonesia. Tetapi dengan adanya peristiwa 

peledakan Bom seperti itu dikhawatirkan para investor akan lari sehingga 

investasi kembali akan sulit masuk. Selain IHSG, indeks harga saham individu 
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juga merupakan indikator yang sangat penting bagi para calon investor, sebab 

walaupun IHSG merosot dari waktu ke waktu namun kenyataannya masih ada 

jenis saham yang harganya naik. Secara keseluruhan memang harga sebagian 

besar jenis saham menurun. Perhitungan indeks harga saham individu kemudian 

mengumumkan kepada calon investor, mutlak diperlukan sebab indeks tersebut 

merupakan indikator yang sangat penting sebagai alat pemantau dan untuk 

melihat kecenderungan harga saham. 

Pada saat terjadi kepanikan di pasar modal, penurunan IHSG hal yang 

biasa terjadi jika ada kejadian buruk seperti peledakan Bom tersebut. Namun, 

setelah beberapa saat, investor akan kembali realistis dan membeli saham 

sehingga harga kembali naik. Sama halnya dengan peristiwa eksekusi para pelaku 

peledakan Bom Bali,  IHSG sempat mengalami penurunan selama beberapa saat. 

Tetapi setelah peristiwa tersebut, IHSG kembali mengalami kenaikan. 

Dengan melihat perubahan dan perkembangan harga saham yang 

mengalami fluaktuasi seperti itu akan lebih bijaksana jika investor memilih sarana 

investasi yang dapat memberikan tingkat keuntungan diharapkan yang lebih baik. 

Dengan kata lain investor jika ingin melakukan investasi di pasar modal pada saat 

terjadi suatu peristiwa sebaiknya berorientasi jangka pendek terlebih dahulu, 

disebabkan situasi kepanikan seperti itu penuh ketidak pastian, yaitu dengan cara 

membeli saham pada saat harga saham sedang turun dan menjualnya kembali 

pada saat harga saham meningkat. Setiap investor yang melakukan investasi 

dalam saham harus terus menerus memantau perkembangan terakhir kondisi 

emiten di mana mereka menginvestasikan dana dan mengamati perkembangan 



 92

kondisi emiten, baik positif maupun negatif, pasti berpengaruh pada harga saham 

yang diterbitkannya. 

Secara umum tujuan utama dalam setiap penanaman modal dalam 

bentuk saham adalah memperoleh keuntungan saham atau return saham. Untuk 

memperoleh keuntungan, investor harus memperhatikan adanya risiko yang 

berkaitan dengan pemilikan saham. Suatu investasi yang tidak mengandung risiko 

hal tersebut memberikan implikasi kepada investor untuk menilai atau 

membandingkan antara risiko dan tingkat keuntungan yang diberikan oleh saham 

tertentu. 

Dalam menghadapi kesempatan investasi yang berisiko tersebut maka 

investor dalam berinvestasi haruslah lebih cermat, hati-hati dan melakukan analisa 

yang tepat dengan memperhatikan tingkat resiko yang nantinya mereka tanggung 

dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Selain itu investor juga harus 

mengantisipasi terjadinya peristiwa politik, ekonomi, maupun peristiwa alam yang 

dapat mempengaruhi pergerakan saham yang akan diinvestasikannya. Jadi pada 

saat terjadi peristiwa eksekusi, investor sudah memiliki pandangan tentang apa 

yang harus dilakukannya terhadap dana yang telah diinvestasikan. Disamping itu 

investor sebaiknya menanamkan modalnya terhadap beberapa macam saham 

(melakukan kombinasi), jika salah satu mengalami penurunan, maka saham yang 

lain diharapkan mengalami kenaikan, sehingga penurunan dan kenaikan saham 

tersebut akan dapat saling menutupi. Karena seorang investor yang melakukan 

investasi terhadap satu macam saham akan mengalami kerugian jika nilai saham 

tersebut mengalami penurunan. 
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Bagi calon investor sebaiknya melakukan penelitian lebih lanjut untuk 

melakukan investasi baik dalam jangka pendek maupun untuk jangka panjang dan 

sebaiknya investor perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkaitan 

dengan perkembangan harga saham, karena hal ini berpengaruh dalam 

pengambilan keputusan dan perlu mempertimbangkan informasi tentang kinerja 

perusahaan secara keseluruhan sebagai satu patokan dalam menilai harga saham 

suatu perusahaan. Dengan adanya informasi tentang kinerja perusahaan tersebut 

dapat dilihat prestasi dan perkembangan suatu perusahaan, selain itu juga perlu 

lebih memanfaatkan informasi yang relevan sebelum memutuskan untuk 

menanamkan dananya dengan membeli saham suatu perusahaan. 

Agar investasi saham memberikan hasil yang optimal maka seseorang 

investor harus dapat memperkirakan nama saham-saham yang akan mengalami 

peningkatan di pasar modal, dan harus mengetahui apakah perusahaan sebagai 

emiten mampu memberikan deviden yang layak untuk setiap lembaran saham 

yang dimiliki dari tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan. Hal ini 

dilakukan agar investasi saham yang telah dilakukan investor memberikan hasil 

yang optimal. Dengan demikian terlebih dahulu harus melakukan penilaian 

terhadap saham yang akan dibelinya melalui berbagai pendekatan tertentu. 

Dalam menghadapi kondisi pasar modal yang sedang mengalami 

kepanikan sebaiknya para emiten yang listing di pasar modal lebih terbuka lagi 

dalam memberikan informasinya pada para investor, sehingga investor tidak akan 

ragu-ragu dalam memilih perusahaan yang akan dipilihnya. Karena dengan 

pemberian informasi yang lebih terbuka, akan memberikan pengaruh yang besar 

terhadap investor yang akan melakukan investasi.  
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Selain itu untuk menciptakan keadaan perekonomian yang kondusif, 

pemerintah juga harus berperan dalam usaha penurunan tingkat suku bunga, 

karena hal itu dapat mendorong peningkatan investasi di pasar modal khususnya 

pasar modal indonesia. Diharapkan pemerintah dapat segera mungkin untuk 

mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam neegri yaitu mengenai kondisi 

perekonomian, politik, kepastian hukum karena hal ini akan mempengaruhi 

investor domestik dan investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam 

negeri. Agar investor asing maupun investor domestik tertarik investasi di pasar 

modal, tentunya keadaan tersebut akan berpengaruh terhadap normalnya kembali 

pasar modal yang pada akhirnya akan menaikkan return saham. 

Dengan kondisi ekonomi, politik dan keamanan yang tidak menentu, maka 

pihak pemerintah diharapkan dapat mengembalikan dan memulihkan keadaan 

perekonomian tersebut dengan berbagai kebijakan baik di sektor moneter, fiskal 

maupun sektor riil.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang reaksi pasar modal terhadap peristiwa 

eksekusi Trio Bom Bali pada perusahaan LQ-45, maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan sebagai berikut:  

• Penelitian mengenai responsi pasar modal terhadap peristiwa eksekusi 

Trio Bom Bali pada tanggal 9 November 2008 tidak menghasilkan 

nilai yang signifikan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa  peristiwa eksekusi tersebut tidak bereaksi terhadap pasar 

modal, sehingga pada saat peristiwa tersebut tidak ditemukan adanya 

abnormal return atau perbedaan tingkat hasil saham LQ 45 pada saat 

sebelum dan sesudah peristiwa eksekusi.  

5.2 Saran 

Dengan melihat hasil penelitian yang telah disajikan, maka saran-saran 

yang diberikan dalam melakukan investasi di pasar modal adalah sebagai 

berikut: 

1.  Sebaiknya investor perlu memperhatikan dan menganalisis saham yang 

akan dijadikan investasi. Selain investor perlu memperhatikan faktor-

faktor eksternal yang dapat mempengaruhi suatu harga saham seperti 

kondisi perekonomian dan potitik yang sedang terjadi. 

2.  Investor juga perlu mempertimbangkan resiko dan return suatu saham 

yang akan diinvestasikannya. 

 



 96

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Dengan berbagai keterbatasan yang melekat pada penelitian ini, 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah: 

1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya fokus pada satu obyek saja seperti 

pada penelitian ini yaitu penelitian pada Indeks LQ 45 saja. 

2. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah Abnormal Return saja. 

Pemilihan variabel ini dirasa cukup untuk mengukur reaksi yang terjadi 

pada pasar modal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya tentang reaksi 

pasar juga lebih baik menggunakan variabel Abnormal Return saja. 

3. Untuk penelitian selanjutnya patut dijadikan bahan pertimbangan 

menggunakan periode estimasi yang lebih pendek sebelum periode 

pengamatan, untuk mendapatkan hasil perhitungan beta yang tidak bias 

Pada penelitian ini digunakan menggunakan periode estimasi selama 121 

hari dan periode jendela selama 15 hari. 
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