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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Investasi 

2.1.1 Pengertian Investasi 

Menurut Francis, Jack Clark (1991:1), investasi adalah penanaman modal 

yang diharapkan dapat menghasilkan tambahan dana pada masa yang akan 

datang. Menurut jogiyanto (2013:5), “ïnvestasi adalah penundaan konsumsi 

sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu yang 

tertentu”. Sedangkan sharpe, et al., menyatakan “investasi adalah pengorbanan 

uang sekarang untuk uang pada masa yang akan datang dimana terdapat dua 

atribut penting yaitu waktu dan resiko”. 

 Jadi, dari beberapa pengertian investasi di atas dapat disimpulkan bahwa, 

investasi adalah penundaan konsumsi sekarang dalam bentuk pengorbanan untuk 

masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan waktu dan resiko. 

2.1.2 Klasifikasi Investasi 

 Menurut Jogiyanto (2013:6), investasi ke dalam aktiva keuangan dapat 

berupa investasi langsung dan investasi tidak langsung. 

a. Investasi langsung 

Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva 

keuangan yang dapat diperjual-belikan di pasar uang (money market), 

di pasar modal (capital Market), atau pasar turunan (derivative 
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market). Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli 

aktiva keuangan yang tidak dapat diperjualbelikan. Aktiva keuangan 

yang tidak dapat diperjual belikan biasanya diperoleh melalui bank 

komersial. Aktiva – aktiva ini dapat berupa tabungan di bank atau 

sertifikat deposito. 

b. Investasi tidak langsung 

Investasi tidak langsung merupakan pembelian saham dari 

perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva – aktiva 

keuangan dari perusahaan perusahaan lain. Perusahaan investasi adalah 

perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual 

sahamnya ke publik dan menggunakan dana yang diperoleh untuk 

diinvestasikan ke dalam portofolio sahamnya. 

2.1.3 Motif Investasi 

 Setiap orang yang ingin melakukan investasi memiliki motif yang berbeda 

– beda. Perbedaan motif tersebut dipengaruhi oleh tingkat ekonomi, tingkat umur, 

dan status seseorang maupun jenis kelamin. Berikut ini motif - motif para investor 

dalam melakukan investasi saham (Douglas, 1992): 

1. Motif keamanan 

Motif keamanan merupakan motif yang paling mendasar bagi para 

investor untuk melakukan investasi saham. Jika motif keamanan yang 

menjadi dasar investor, maka investor tersebut mungkin akan membeli 

saham – saham yang berdaya tahan (defensive stocks), yakni saham – 

saham yang tidak terpengaruh oleh perkembangan ekonomi seperti resesi, 
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saham – saham perusahaan monopoli, atau saham perusahaan yang 

memproduksi kebutuhan pokok. Umumnya investor tipe ini merupakan 

investor yang tidak senang terhadap resiko. 

2. Motif pendapatan 

Investor yang bermotif ini umumnya mengharapkan pendapatan 

deviden yang cukup besar dan juga mengharapkan adanya sedikit 

pertumbuhan terhadap saham – saham bursa efek. Jenis saham yang cocok 

untuk investor jenis ini adalah saham – saham unggul (blue chip stocks), 

yakni saham – saham perusahaan besar dan dikenal luas, telah lama 

berdiri,stabil, dan matang seperti saham – saham perusahaan LQ-45 di 

bursa efek Indonesia. Investor yang memilih motif pendapatan ini adalah 

investor yang bertipe netral terhadap resiko. 

3. Motif pertumbuhan jangka panjang dengan sedikit resiko 

Motif ini timbul karena investor meyakini bahwa investasi saham 

yang dilakukan dapat mendatangkan keuntungan yang cukup besar dalam 

jangka panjang. Umumnya investor jenis ini kurang begitu tertarik pada 

deviden dan cenderung menyukai resiko. Oleh karena itu, saham yang 

cocok bagi mereka adalah saham – saham perusahaan yang sedang 

berkembang (growth Stock), yakni saham – saham perusahaan yang 

tumbuh diatas rata – rata saham perusahaan lain. 

4. Motif pertumbuhan jangka pendek dengan resiko relatif tinggi 

Motif ini bersifat sedikit spekulatif, karena investor cenderung 

menginginkan keuntungan dalam jangka pendek, namun tetap 

menggunakan perhitungan tertentu. Investor bermotif ini tidak jarang 
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menderita kerugian dalam jumlah besar, karena itu para investor 

disarankan senantiasa berusaha memperoleh informasi dengan menjaga 

komunikasi dengan broker atau pialang. Jenis saham yang cocok dengan 

motif ini adalah saham – saham yang bersiklus (cyclical Stocks), yakni 

saham – saham yang aktif diperdagangkan. Keuntungan dan harga saham 

sangat berfluktuasi terhadap siklus ekonomi. Investor ini merupakan jenis 

investor yang suka terhadap resiko. 

2.2. Pasar Modal 

2.2.1. Pengertian Pasar Modal 

 Undang – undang pasar modal No. 8 tahun 1993 dalam Darmadji dan 

Fakhruddin (2001:2), memberikan pengertian pasar modal lebih spesifik, yaitu 

kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, 

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek. Sedangkan menurut kamus pasar 

Uang dan Pasar Modal dalam Siamat (2004:249), pasar modal merupakan pasar 

konkrit atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang 

memerlukan dana panjang, yaitu jangka waktu satu tahun keatas. Kemudian 

menurut David L. Scott dalam Siamat (2004:249), pasar modal adalah pasar untuk 

transaksi dana jangka panjang dimana saham biasa, saham preferen, dan obligasi 

diperdagangkan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pasar modal merupakan tempat terjadinya 

transaksi surat berharga antara pihak yang membutuhkan dana dengan cara 

menjual surat berharga (emiten) dan pihak yang kelebihan dana dengan cara 
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membeli surat berharga (investor) untuk memperoleh manfaat dari adanya pasar 

modal. 

2.2.2. Efisiensi Pasar Modal 

Pasar modal yang baik adalah yang efisien. Terdapat banyak pendapat 

mengenai definisi pasar modal yang efisien (weston dan Copeland,1995:107), 

dimana efisiensi dalam pasar saham menunjukan secara tidak langsung bahwa 

seluruh informasi relevan yang tersedia tentang saham langsung tercermin dari 

harganya. Pengertian lainnya menyatakan, pasar modal yang efisien adalah pasar 

modal yang harga sekuritas – sekuritasnya mencerminkan semua informasi yang 

relevan (suad Husnan,2001). Menurut Fama (1976) pasar modal akan efisien jika 

harga saham pada pasar modal menerima dengan baik informasi yang tersedia. 

Menurut Jogiyanto (2013:517), cara suatu pasar bereaksi terhadap suatu informasi 

untuk mencapai harga keseimbangan baru merupakan hal yang penting. Jika pasar 

bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang 

sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, maka kondisi pasar yang 

seperti ini yang disebut dengan pasar efisien. Dengan demikian ada hubungan 

antara teori pasar modal yang menjelaskan keadaan ekuilibrium dengan konsep 

pasar efisien yang mencoba menjelaskan bagaimana pasar memproses informasi 

untuk menuju ke posisi ekuilibrium yang baru. Efisiensi pasar seperti ini disebut 

dengan efisiensi pasar secara informasi (informationally efficient market) yaitu 

bagaimana pasar bereaksi terhadap informasi yang tersedia. 

 Bentuk efisiensi pasar dapat ditinjau dari segi ketersediaannya informasi 

saja atau juga melibatkan faktor kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan 
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keputusan berdasarkan analisis dari informasi yang tersedia. Pasar efisien yang 

ditinjau dari sudut informasi saja disebut efisiensi pasar secara informasi 

(informationally efficient market). Sedang pasar efisien yang ditinjau dari sudut 

kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi 

yang tersedia disebut dengan efisiensi pasar secara keputusan (decisionally 

efficient market). 

Jogiyanto (2013:518-528), membagi macam – macam bentuk efisiensi 

pasar modal antara lain: 

1. Efisiensi pasar secara informasi 

Kunci utama mengukur pasar yang efisien adalah dengan cara 

hubungan antara harga sekuritas dengan informasi. Fama dalam Jogiyanto 

(2013:518-523) menyajikan tiga macam bentuk dari informasi, yaitu : 

a. Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form efficiency) 

Pasar dikatakan bentuk lemah jika harga dari sekuritas mencerminkan 

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

merupakan informasi yang telah terjadi. Bentuk efisiensi pasar bentuk ini 

berhubungan dengan teori langkah acak (random walk theory) yang 

menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan masa 

sekarang. Pasar yang efisien bentuk lemah menjelaskan bahwa investor 

tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan 

keuntungan tidak normal. 
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b. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semi-strong efficiency) 

Pasar seperti ini terjadi ketika harga – harga sekuritas secara penuh 

mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang dipublikasikan 

termasuk informasi yang berada di laporan – laporan keuangan 

perusahaan emiten. Informasi – informasi yang dipublikasikan dapat 

berupa sebagai berikut ini: 

1. Informasi yang dipublikasikan hanya mempengaruhi harga 

sekuritas dari perusahaan yang mempublikasikan informasi 

tersebut. 

2. Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga – harga 

sekuritas sejumlah perusahaan. 

3. Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga – harga 

sekuritas semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. 

c. Efisiensi pasar bentuk kuat (strong – form efficiency) 

Pasar dikatakan dalam bentuk kuat jika harga – harga sekuritas secara 

penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang tersedia 

termasuk informasi yang privat. Jika pasar evisien dalam bentuk ini, 

maka tidak ada individual investor atau grup dari investor yang dapat 

memperoleh keuntungan tidak normal (abnormal return) karena 

mempunyai informasi privat. 

Tujuan membedakan pasar ke dalam tiga macam bentuk pasar 

efisien ini adalah untuk mengklasifikasikan penelitian empiris terhadap 

efisiensi pasar.ketiga bentuk efisiensi pasar efisien ini berhubungan satu 

dengan lainnya. Pada Gambar 2.1. akan menunjukan bagaimana tingkatan 
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kumulatif hubungan antara pasar efisien bentuk lemah, bentuk setengah 

kuat dan bentuk kuat. 

 

 

 

 

 

Sumber : Jogiyanto, 2013:523. 

Gambar 2.1. Efisiensi pasar secara informasi 

 

Tingkatan kumulatif ini mempunyai implikasi bahwa pasar efisien 

bentuk setengah kuat adalah juga pasar efisien bentuk lemah. Pasar efisien 

bentuk kuat adalah juga pasar efisien bentuk setengah kuat dan pasar 

bentuk lemah. Implikasi ini tidak berlaku sebaliknya bahwa pasar efisiensi 

bentuk lemah tidak harus berarti efisiensi bentuk setengah kuat. 

2. Efisiensi pasar secara keputusan 

Efisiensi pasar secara keputusan juga merupakan efisiensi pasar 

bentuk setengah kuat menurut versi Fama yang didasarkan pada informasi 

yang didistribusikan. Perbedaannya adalah jika efisiensi pasar secara 

informasi (informationally effient market) hanya mempertimbangkan 

sebuah faktor saja, yaitu ketersediaan informasi, maka efisiensi pasar 

secara keputusan (decisionally efficient market) mempertimbangkan dua 

faktor, yaitu ketersediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar. Karena 

melibatkan lebih banyak faktor dalam menentukan pasar efisien, suatu 

Pasar Efisien Bentuk Kuat 

Pasar efisien bentuk setengah kuat 

Pasar efisien bentuk lemah 
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pasar yang efisien secara keputusan merupakan efisiensi pasar setengah 

kuat yang lebih tinggi dibandingkan efisiensi pasar bentuk setengah kuat 

secara informasi. Dengan demikian efisiensi pasar secara keputusan dapat 

ditambahkan di pembagian efisiensi pasar menurut Fama yang ditunjukan 

oleh Gambar 2.2. sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Jogiyanto, 2013:526 

Gambar 2.2. Efisiensi pasar secara keputusan 

 

Pasar yang efisien secara informasi belum tentu efisien secara informasi 

belum tentu efisien secara keputusan. Hal ini dipengaruhi oleh seberapa pintar 

pelaku pasar dalam menerima suatu informasi tersebut. Pelaku pasar yang 

canggih tidak akan mudah dibodohi oleh emiten. Dengan demikian untuk 

mengetahui apakah pasar sudah efisien secara keputusan tidaklah cukup hanya 

melihat secara informasi, tetapi juga harus mengetahui apakah keputusan yang 

dilakukan oleh pelaku pasar sudah benar dan tidak dibodohi oleh pasar. 

 

Pasar Efisien Bentuk Kuat 

Pasar efisien bentuk setengah kuat secara keputusan 

Pasar efisien bentuk setengah kuat 

secara informasi 

 Pasar efisien bentuk lemah 
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2.3. Saham 

2.3.1. Pengertian saham 

Saham atau stocks adalah bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada 

suatu perseroan terbatas (Siamat, 2004:268). Dalam transaksi di bursa efek, saham 

sering disebut sebagai shares dan  merupakan instrumen yang paling sering 

diperdagangkan. Saham tersebut diperdagangkan atas nama atau atas unjuk 

(Siamat, 2004:268). Sedangkan menurut badan pengawasan modal(2003:9), 

saham adalah sertifikasi yang menunjukan bukti kepemilikan atas suatu 

perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva 

perusahaan. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa saham adalah 

bukti atas pernyataan modal  pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas, yang 

menjadikannya tanda kepemilikan atas perusahaan atau perseroan tersebut. 

2.3.2 Jenis – jenis saham 

Berdasarkan hak – hak yang dimiliki oleh suatu saham, saham dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu : 

a. Saham biasa (Common Stock) 

Saham biasa adalah bukti tanda kepemilikan atas suatu perusahaan 

(Suad Husnan,1996:30). Dividen yang diterima tidak tetap, tergantung 

pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemilik 

saham biasa mempunyai hak memilih (vote) dalam RUPS. Sekuritas 

ini yang mewakili  bagian sekuritas dalam sebuah perusahaan dengan 
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menyerahkan kepada pihak manajemen untuk mengelola perusahaan 

dimana ada karakteristik sebagai berikut : 

a. Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. 

b. Memiliki hak suara (one share one vote)  

c. Hak memperoleh kekayaan perusahaan apabila perusahaan 

bangkrut dilakukan setelah semua kewajiban perusahaan 

dilunasi.  

b. Saham preferen 

Saham preferen merupakan saham yang akan menerima dividen dalam 

jumlah yang tetap (Suad Husnan, 1996:30). Biasanya pemiliknya tidak 

mempunyai hak dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Saham Preferen memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Memperoleh hak terlebih dahulu dalam dividen. 

b. Tidak memiliki hak suara. 

c. Dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan terutama dalam 

pencalonan pengurus. 

d. Memperoleh hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal  

saham terlebih dahulu setelah kreditur apabila perusahaan di 

likuidasi. 

e. Kemungkinan dapat memperoleh tambahan dari pembagian 

laba perusahaan disamping penghasilan yang diterima secara 

tetap. 

Berdasarkan nilai kapitalisasinya, yaitu jumlah saham yang bereda 

dikalikan harga pasar, saham dapat digolongkan sebagai berikut: 
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a. Blue Chip 

Saham blue chip merupakan kelompok saham unggulan, umumnya 

diterbitkan oleh perusahaan besar dan jumlahnya sangat banyak. 

Saham ini sering sebagai alpha stock. Banyaknya jumlah saham dan 

pemegangnya membuat saham ini sangat mudah diperdagangkan 

(liquid). Likuiditas saham ini sendiri pada ahkirnya menjadi daya tarik 

saham ini sendiri bagi para investor. Oleh sebab itu tidaklah 

mengherankan apabila kelompok saham ini mendominasi perdagangan 

dan kontribusinya terhadap pasar saham sangat besar. 

b. Second Liners 

Saham ini merupakan saham barisan kedua atau disebut juga beta 

shares. Dilihat dari segi kapitalisasinya dan frekuensi perdagangannya, 

kelompok ini terletak dibawah saham blue chip. Saham jenis ini 

biasanya diterbitkan oleh perusahaan yang sedang berkembang dan 

sangat potensial tumbuh menjadi saham blue chip namun kinerja 

saham ini belum teruji. 

c. Third liners 

Saham third liner merupakan tingkatan saham ketiga dalam jumlah 

yang kecil dan kurang ditransaksikan.saham ini disebut juga dengan 

gamma stock. 

d. Saham tidur 

Saham tidur adalah saham – saham yang jarang ditransaksikan. 

Kalaupun ada transaksi akan dibuat oleh pihak – pihak yang 
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berkepentingan di dalam perusahaan agar tetap bisa dicatat dalam 

bursa efek tempat saham tersebut tercatat. 

2.3.3 Harga saham 

Perubahan harga saham merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan 

dalam kegiatan di pasar modal sebab harga saham mencerminkan penilaian dari 

investor tentang prospek laba perusahaan di masa mendatang serta kualitas dari 

manajemen perusahaan tersebut. Dalam random walk theory (bodies, cane dan 

marcus, 2006:370), harga pasar sekuritas seharusnya berfluktuasi secara acak 

disekitar nilai intrinsiknya. Karena informasi baru datang dalam interval random 

setiap hari. Informasi baru ini menyebabkan analisis sekuritas mengestimasi 

kembali nilai – nilai sekuritas yang dipengaruhi informasi baru tersebut. 

Perdagangan di pasar sekuritas yang didasarkan pada aturan jual-beli 

menyebabkan harga sekuritas berfluktuasi secara acak sebagaimana mereka 

mengikuti nilai pertumbuhan intrinsik secara konstan. Oleh karena itu, perubahan 

harga sekuritas menurut teori random walk seharusnya menjadi acak dan tidak 

dapat diprekdisikan.  

Namun demikian ada dua model analisis yang digunakan untuk 

memperkirakan penilaian harga saham, yaitu: 

1. Analisis fundamental 

Model ini memperkirakan harga saham dimasa yang akan datang 

dengan mengestimasi nilai faktor – faktor fundamental (seperti penjualan, 

pertumbuhan penjualan, biaya, kebijakan dividen, dan sebagainya.) yang 

mempengaruhi harga saham dimasa datang, dan menerapkan hubungan 
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variabel – variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham. 

Model ini sering disebut sebagai share price forecasting mode.  

2. Analisis teknikal  

Analisis ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham 

dengan mengamati perubahan harga diwaktu yang lalu. Analisis tersebut 

menjelaskan bahwa harga saham mencerminkan informasi yang relevan, 

bahwa informasi tersebut ditunjukan oleh harga saham di waktu yang lalu. 

2.3.4 Return Saham 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari sebuah investasi. Ada dua 

jenis return saham yang dapat diperoleh dari investasi saham, yaitu dividen dan 

capital gain. Dividen merupakan keuntungan saham yang dibagikan kepada 

semua pemegang saham. Biasanya dibagi dalam satu tahun sekali. Sedangkan 

capital gain adalah keuntungan yang didapat apabila harga jual saham lebih tinggi 

dari harga beli saham atau dengan kata lain selisih antara harga jual dengan harga 

beli saham positif. Kemudian jika selisinya negatif maka investor akan megalami 

kerugian yang disebut dengan capital loss.  

Menurut abdul halim (2005:2), menyatakan bahwa return (pengembalian) 

merupakan imbalan yang diperoleh dari investasi. Pengembalian ini dapat berupa 

return yang diharapkan (expected return) yang belum terjadi tetapi diharapkan 

untuk diperoleh dimasa depan oleh investor. Menurut Jogiyanto (2013:205), 

return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return 

realisasi (realized return) yang sudah terjadi ataupun ekspetasi (expected return) 

yang belum terjadi tetapi diharapkan dimasa yang akan datang.  
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2.3.5 Abnormal Return 

Studi peristiwa menganalisis return tak normal (abnormal return) dari 

sekuritas yang mungkin terjadi di sekitar pengumuman suatu peristiwa. Abnormal 

return sering disebut sebagai keuntungan di atas normal dari sebuah sekuritas 

yang mungkin terjadi di sekitar pengunguman dari suatu peristiwa. Abnormal 

return  atau excess return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya 

terjadi terhadap return normal. Jika menggunakan abnormal return maka 

dikatakan bahwa suatu pengumuman yang mengandung informasi akan 

memberikan abnormal return kepada pasar dan sebaliknya yang tidak 

mengandung informasi tidak memberikan abnormal return kepada pasar.  

Pengujian kandungan informasi hanya menguji reaksi dari pasar tetapi 

tidak menguji seberapa cepat pasar itu bereaksi. Jika pengujian itu  melibatkan 

kecepatan reaksi dari pasar untuk menyerap informasi yang diumumkan maka 

pengujian ini merupakan pengujian efisiensi pasar secara informasi bentuk 

setengah kuat. Pasar dikatakan efisien bentuk setengah kuat jika investor bereaksi 

dengan cepat untuk menyerap abnormal return untuk menuju harga 

keseimbangan baru. Jika investor menyerap abnormal return dengan lambat, 

maka pasar dikatakan tidak efisien bentuk setengah kuat secara informasi. 

Abnormal return diukur dengan membandingkan tingkat keuntungan yang 

diharapkan E(Rit) dengan actual return. Apabila actual return lebih tinggi dari 

tingkat keuntungan yang diharapkan maka dapat dikatakan terjadi abnormal 

return. Actual return ditentukan dengan rumus sebagai berikut : 
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Rit = 
        

     
   (Jogiyanto,2013:206) 

Keterangan : 

Rit  = actual return untuk saham i pada hari ke – t 

Pit  = harga saham i pada hari ke – t 

Pit -1  = harga saham i pada hari 1 sebelum hari ke –t 

Sehingga besarnya abnormal return ditentukan dengan rumus, 

ARit = Rit– E(Rit) (Jogiyanto,2013:580) 

Keterangan : 

ARit  = abnormal retun saham i pada hari ke –t 

Rit  = actual return untuk saham i pada hari – t 

E(Rit) = expexted return untuk saham pada hari ke –t 

2.3.6 Trading Volume Activities (Aktivitas volume perdagangan) 

Volume perdagangan juga merupakan salah satu faktor yang memberikan 

pengaruh terhadap informasi pergerakan harga saham. Volume perdagangan 

merupakan suatu penjumlahan dari setiap transaksi yang terjadi di bursa saham 

pada suatu waktu tertentu dan atas saham tertentu. Sedangkan aktivitas volume 

perdagangan (trading volume activity/TVA) merupakan suatu instrumen yang 

dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap informasi melalui 

parameter pergerakan aktivitas volume perdagangan di pasar modal (Sri Lestari 

dan Imam Subekti, 2002:62). pendekatan TVA ini dapat digunakan untuk menguji 
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hipotesis pasar efisiensi bentuk lemah (weak form efficiency) karena pada pasar 

yang efisien atau belum efisien dalam bentuk lemah, perubahan harga dengan 

segera mencerminkan informasi yang ada sehingga peneliti dapat mengamati 

reaksi pasar modal melalui pergerakan volume perdagangan pada pasar modal 

yang diteliti. 

Perhitungan TVA dilakukan dengan cara  membandingkan jumlah saham 

yang diperdagangkan dalam suatu periode tertentu dengan keseluruhan jumlah 

saham yang beredar dari perusahaan tersebut pada kurun waktu yang sama. 

Volume perdagangan saham dipandang sebagai indikator dari kuat atau lemahnya 

pasar. Jika volume perdagangan saham meningkat sejalan dengan pergerakan 

saham, baik naik atau turun, maka kemungkinan besar saham akan bertahan pada 

tren harga yang berlaku saat itu. Sebaliknya penurunan volume perdagangan 

dianggap sebagai indikator bahwa tren harga yang sedang berlaku akan berubah. 

Beberapa aturan dasar tentang volume perdagangan antara lain (meyers, 1992) : 

1. Blowfish and selling climaxes 

Tindakan pasar yang dramatis yang biasanya terjadi pada market tops dan 

market bottoms disebut dengan blowfish and selling climaxes. Blowfish terjadi 

pada puncak pasar (market tops) dimana harga saham bergerak lebih tinggi selama 

periode di perpanjang. Pada akhir kenaikan harga, harga saham akan terus 

bergerak naik secara tajam yang diikuti dengan kenaikan yang tajam pada volume 

perdagangan. Selling climaxes adalah kebalikan dari blowoff yaitu terjadi pada 

market bottom setelah harga saham turun selama periode tertentu. 
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2. On-balance Volume 

On-balance Volume merupakan suatu teknik analisa volume perdagangan 

yang dihitung dengan dua langkah, yaitu: 

a. Total volume perdagangan harian ditentukan positif atau negatif 

berdasarkan harga penutupan lebih tinggi atau lebih rendah 

dibandingkan dengan perdaganngan kemarin. Jika perdagangan lebih 

tinggi maka total volume positif, sedangkan jika harga penutupan lebih 

rendah maka total volume negatif. 

b. Nilai atau arah positif atau negatif harian merupakan total kumulatif jual 

dan beli. Banyaknya indikator kumulatif, on-balance volume di 

intepretasikan mengikuti analisa divergen sebagai berikut: 

Harga     On-Balance Volume  Interpretasi 

Meningkat   Meningkat   Bullish 

Meningkat   Menurun   Bearish 

Menurun   Meningkat   Bullish 

Menurun   Menurun   Bearish 

3. Volume reversal 

Metode ini didasakan pada konsep volume perdagangan melalui harga 

saham, sehingga perubahan tren harga saham seringkali ditandai dengan 

peningkatan dan penurunan volume perdagangan yang terjadi. Untuk memahami 

teknik volume perdagangan ini harus terlebih dahulu pahami beberapa definisi 

sebagai berikut: 
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a. Rally day, yaitu hari bursa dimana intra day high lebih tinggi dari pevious 

day’s high dan intra day low sama atau lebih rendah dari previous day’s 

low. 

b. Reaction day, yaitu hari bursa dimana intra day low lebih rendah dari 

previous days low dan intra day high sama atau lebih rendah dari previous 

day’s high. 

4. Open Interest 

Open Interest adalah jumlah dari kontrak yang diperdagangkan untuk 

komoditi biasa. Aturan dasar untuk volume interest sama untuk volume itu 

mengikuti aturan berikut: 

Harga   Open Interest  Interprestasi 

Naik   Naik   Bullish 

Naik   Turun   Bearish 

Turun    Naik   Bearish 

Turun   Turun   Bullish 

 

2.3.7. Buy back (Pembelian Kembali) Saham 

Buy back (pembelian kembali) saham didefinisikan sebagai suatu transaksi 

dimana sebuah perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri sehingga akan 

menurunkan jumlah saham yang beredar ( Brigham dan Enhardtt,2005). Buy back 

saham dapat dilakukan dengan tiga cara ( Brigham dan Enhardtt,2005:106-107): 

1. perusahaan dapat tinggal membeli sahamnya sendiri melalui pialang di 

pasar terbuka 
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2. perusahaan dapat melakukan penawaran, dimana perusahaan itu 

memperbolehkan para pemegang saham untuk menawarkan saham mereka 

kepada perusahaan dengan harga per lembar saham yang telah ditentukan. 

3. perusahaan dapat membeli satu blok saham dari seorang pemegang saham 

dalam jumlah yang besar melalui negoisasi 

2.3.8.  Signaling Theory 

Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar 

perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis 

karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran 

baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang 

bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. 

Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh 

investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan 

investasi.  

Menurut Jogiyanto (2013: 392), informasi yang dipublikasikan sebagai 

suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan 

keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka 

diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh 

pasar.   

Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah 

menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan 

dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik (good news) atau signal 
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buruk (bad news). Jika pengumuman informasi tersebut sebagai signal baik bagi 

investor, maka terjadi perubahan pada harga dan volume perdagangan saham 

tersebut.  

2.4. Event Study 

Peterson (1989) menyatakan bahwa, event study merupakan suatu 

pengamatan mengenai pergerakan harga saham di pasar modal untuk mengetahui 

apakah ada abnormal return yang diperoleh pemegang saham akibat dari suatu 

peristiwa tertentu. Sedangkan menurut www.investorwords.com (2012), event 

study adalah 

“Analisis of the present or future impact of a particular news story or 

significant event related to a firm or a financial market. An event study tries to 

determine whether that event already has, or will have, a statistically significant 

effect on the firm or market such that it will affect its financial standing or 

performance. For a firm, the effects of the event typically reflect in its stock price. 

For a market, the effects reflect in changes in supply and demand situation.” 

“analisis pengaruh masa depan dan sekarang dari berita – berita atau 

peristiwa yang signifikan untuk sebuah perusahaan atau pasar keuangan. Event 

study mencoba untuk menentukan apakah peristiwa yang sudah memiliki, atau 

akan menimbulkan dampak yang signifikan secara statistik pada perusahaan atau 

pasar sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kondisi keuangan atau 

kinerja perusahaan. Untuk perusahaan, akibat dari peristiwa tersebut  akan 

mencerminkan harga sahamnya. Untuk pasar, dampak dari peristiwa tersebut akan 

terlihat di perubahan penawaran dan permintaan pasar.” 

Sedangkan menurut Kritzman (1994:17), event study bertujuan untuk 

mengukur hubungan antara suatu peristiwa yang mempengaruhi surat berharga 

dan tingkat pengembalian(return) dari surat berharga tersebut. Fama (1969), event 

study juga dapat digunakan untuk menguji hipotesis pasar efisien. Menurut 

Jogiyanto (2013:555), event study merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar 

terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu 

pengumuman. Event study dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi 

http://www.investorwords.com/
http://www.investorwords.com/10683/present.html
http://www.investorwords.com/9809/future.html
http://www.investorwords.com/10870/related.html
http://www.investorwords.com/1967/firm.html
http://www.investorwords.com/1953/financial_market.html
http://www.investorwords.com/6373/TRY.html
http://www.investorwords.com/9440/determine.html
http://www.investorwords.com/4704/statistically_significant.html
http://www.investorwords.com/2962/market.html
http://www.investorwords.com/8782/affect.html
http://www.investorwords.com/5572/financial.html
http://www.investorwords.com/7216/standing.html
http://www.investorwords.com/3665/performance.html
http://www.investorwords.com/9552/effect.html
http://www.investorwords.com/8702/stock_price.html
http://www.investorwords.com/7046/change.html
http://www.investorwords.com/12668/supply_and_demand.html
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dari suatu pengumuman dan dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar 

bentuk setengah kuat. Pengujian kandungan informasi dan pengujian efisiensi 

pasar bentuk setengah kuat merupakan dua bentuk pengujian yang berbeda. 

Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu 

pengumuman. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai 

perubahan harga atau abnormal return. Jika suatu pasar mempunyai kandungan 

informasi akan memberikan abnormal return, tapi sebaliknya jika tidak ada 

kandungan informasi maka tidak memberikan abnormal return. 

Pengujian kandungan informasi hanya menguji reaksi dari pasar, tetapi 

tidak menguji seberapa cepat pasar itu bereaksi. Jika pengujian melibatkan 

kecepatan reaksi dari pasar untuk menyerap informasi yang diumumkan, maka 

pengujian ini merupakan pengujian efisiensi pasar secara informasi bentuk 

setengah kuat. Pasar dikatakan dalam bentuk efisiensi setengah kuat jika investor 

bereaksi dengan cepat untuk menyerap abnormal return untuk mendapatkan harga 

keseimbangan baru. Jika investor menyerap abnormal return dengan lambat, 

maka pasar dikatakan tidak efisien bentuk setengah kuat secara informasi. 

2.5.  Penelitian Terdahulu 

Penelitian klasik yang dilakukan oleh Fama et. al. (1969). Mereka 

mempelajari perilaku abnormal return saham secara kumulatif di seputar bulan 

januari 1927 – desember 1959. Penelitian yang mereka temukan adalah meskipun 

terdapat abnormal return 30 hari sebelum pengunguman, tetapi abnormal return 

saham setelah pengunguman sangat stabil. Hasil tersebut mengindikasi adanya 
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dukungan terhadap efisiensi pasar NYSE (New York Stock Exchange) dalam 

bentuk setengah kuat. 

Dyah kurniawati (2006) melakukan penelitian dengan judul reaksi harga 

saham dan volume perdagangan saham terhadap pengumuman kebijakan moneter 

oleh pemerintah tanggal 31 agustus 2005 di Bursa Efek Indonesia. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya reaksi harga saham yang signifikan 

sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan moneter oleh pemerintah yang 

diukur dengan average abnormal return dan pengaruhnya terhadap rata – rata 

aktivitas volume perdagangan saham. Event study yang dilakukan menunjukan 

hasil bahwa terjadi reaksi pasar pada saat sebelum dan sesudah pengumuman 

dimana harga saham adalah tidak signifikan, sedangkan apabila dilihat dari 

aktivitas volume perdagangan saham, pasar modal bereaksi secara signifikan.  

Analisis reaksi investor terhadap pengumuman right issue di bursa efek 

Jakarta merupakan penelitian oleh Sri Dewi Yusuf (2009). Penelitian ini 

menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh right issue terhadap return, 

abnormal return, aktivitas volume perdagangan dan bid ask spread saham. Ada 17 

perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini, perusahaan tersebut adalah 

perusahaan – perusahaan yang mengeluarkan right issue antara tahun 2000 sampai 

dengan 2003. Periode observasi pada penelitian ini berjalan selama 11 hari, 

dimana 5 hari sebelum peristiwa, 1 hari pada peristiwa berlangsung dan 5 hari 

setelah right issue dibuat. Penelitian ini menemukan bahwa adanya perubahan 

yang signifikan antara return dan abnormal return pada saat peristiwa dan 

sesudah peristiwa, tetapi sebelum peristiwa tidak ditemukan perubahan yang 

signifikan. Apabila dilihat dari aktivitas volume perdagangan saham, terdapat 
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perubahan secara signifikan saat pengumuman right issue, tapi pada saat sebelum 

dan sesudah pengumuman tidak ada perubahan secara signifikan. Bid-ask spread 

saham juga tidak berbeda secara signifikan sebelum dan sesudah peristiwa.  

Penelitian oleh Munawarah (2009) yang berjudul analisis perbandingan 

abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah suspend Bursa 

Efek Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis adanya 

perbedaan rata – rata abnormal return dan rata – rata trading volume activity pada 

saham – saham LQ-45 sebelum dan setelah suspend Bursa Efek Indonesia pada 

tanggal 6 sampai dengan 15 Oktober 2008. Pengamatan yang dilakukan adalah 3 

hari sebelum dan 3 hari setelah peristiwa. Hasil penelitian menunjukan bahwa rata 

– rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa tidak berbeda secara 

signifikan. Rata – rata trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa 

suspend BEI secara statistik menunjukan bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman 

suspend BEI.  

Penelitian yang berjudul reaksi pasar modal terhadap pengumuman 

kondisi default Dubai world di Uni emirat arab pada tahun 2009 oleh Hengki 

Apriyanto (2010), penelitian ini menceritakan peristiwa bagaimana keadaan 

saham – saham LQ45 tentang adanya pengumuman kondisi default di Dubai 

World. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti apakah ada perubahan harga 

saham, rata – rata abnormal return, dan rata – rata volume perdagangan saham 

secara signifikan selama periode peristiwa pengumuman default dubai world. 

Menggunakan sampel LQ – 45 yang konsisten masuk 1 Agustus 2009 sampai 

dengan 31 Januari 2010 dengan jumlah sampel 40 perusahaan. Periode penelitian 
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yang digunakan adalah 121 hari dengan periode estimasi 100 hari dan window 

period 21 hari, yaitu 14 hari sebelum terjadinya peristiwa dan 7 hari setelah 

peristiwa pemgumuman kondisi default Dubai World. Penelitian ini menemukan 

bahwa ada perubahan harga saham yang signifikan, rata – rata abnormal return 

secara signifikan dan perubahaan volume perdagangan saham yang tidak berbeda 

secara signifikan. 

Effects of green bussiness on firm value penelitian oleh Gregory Vindeen 

(2010). Penelitian ini merupakan test event study yang dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh pengumuman lingkungan perusahaan 

terhadap penilaian keuangan perusahaan. Sampel dari penelitian ini adalah 

beberapa perusahaan yang listing di Dow Jones Industrial Average Inggris dari 

tahun 1998 sampai dengan 2008. Menggunakan estimasi periode jendela 200 hari 

berahkir 50 hari sebelum pengumuman. Penelitian ini menemukan bahwa 

abnormal return tidak berbeda secara signifikan sebelum dan sesudah peristiwa.  

Analisis pengaruh pengumuman penurunan peringkat utang yunani oleh 

standard and poor’s terhadap reaksi pasar modal Indonesia pada saham – saham 

LQ – 45 penelitian oleh David Rickardo Gultom (2010), penelitian ini meneliti 

apakah ada perubahan abnormal return yang signifikan, perubahan rata – rata 

abnormal return secara signifikan dan perubahan volume perdagangan saham 

secara signifikan. Penelitian ini menggunakan sampel LQ – 45 yang konsisten 

masuk dari bulan Agustus 2009 sampai Juli 2010 dengan periode penelitian 114 

hari bursa, dengan periode estimasi 100 hari dan window period 14 hari yaitu 7 

hari sebelum pengumuman peristiwa dan 7 hari setelah pengumuman peristiwa 

penurunan peringkat utang Yunani. Penelitian ini menemukan bahwa adanya 
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perubahan abnormal return yang signifikan, perubahan average abnormal return 

yang tidak signifikan dan perubahan volume perdagangan saham yang tidak 

berbeda secara signifikan.  

2.6.  Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dikembangkan untuk penelitian ini 

 

Gambar 2.3. Kerangka pikir 

 

 

2.7. Hipotesis Penelitian 
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(Jogiyanto, 2009:537). Berdasarkan berbagai latar penelitian terdahulu, maka 

penulis ingin menyampaikan beberapa hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis 1 

H1 : Terdapat perubahan abnormal return yang signifikan pada saham – 

saham LQ-45sebelum dan sesudah pengumuman penutupan sementara bursa 

saham New York Stock Exchange  

Hipotesis 2  

H2 : Terdapat adanya perbedaan average abnormal return (AAR) secara 

signifikan pada saham – saham LQ-45 sebelum dan sesudah pengumuman 

penutupan sementara bursa saham New York Stock Exchange . 

Hipotesis 3 

H3 : Terdapat perbedaan average trading volume activity (ATVA) secara 

signifikan pada saham – saham LQ-45 sebelum dan sesudah penutupan 

sementara bursa saham New York Stock Exchange . 

 


