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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

2.1 Pasar modal 

2.1.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang mempertemukan 

penjual dan pembeli dana. Dana yang diperjualbelikan tersebut digunakan untuk 

jangka waktu yang lama dalam tujuan menunjang pengembangan suatu organisasi 

atau perusahaan. Kegiatan jual-beli dana tersebut dilakukan dalam suatu lembaga 

resmi yang disebut bursa efek. 

Menurut Tandelilin (2010:26), pasar modal adalah  

“Pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan 

pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan 

sekuritas. Dengan demikian, pasar modal juga bisa diartikan sebagai 

pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki 

umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi.” 

 

Menurut Sutrisno (2012:300), pasar modal dalam arti sempit adalah  

“Suatu tempat dalam pengertian fisik yang mengorganisasikan 

transaksi penjualan efek atau disebut sebagai bursa efek.” 

Menurut Sunariyah (2011:4) pasar modal secara umum adalah : 

“Suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya 

adalah bank-bank komersial dan semuanya lembaga perantara di 

bidang keuangan, serta kebutuhan surat-surat berharga yang 

beredar.” 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pasar modal merupakan 

suatu tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang 

membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan aset keuangan jangka 

panjang atau long-term financial assets dalam rangka memperoleh modal.  
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2.1.2 Fungsi Pasar Modal 

Pasar modal secara makro ekonomi adalah sebagai sarana pemerataan 

pendapatan masyarakat melalui investasi untuk memperoleh keuntungan dari 

kepemilikan perusahaan dengan membeli saham perusahaan tersebut. 

Pasar modal juga memiliki fungsi bagi perekonomian disuatu negara. 

Menurut Sutrisno (2012:301), pasar modal memiliki beberapa fungsi strategis 

yang menyebabkan lembaga ini mempunyai daya tarik baik bagi pihak yang 

membutuhkan dana, pihak yang memiliki dana, maupun pemerintah. Pemerintah 

sangat berkepentingan dalam pembinaan pasar modal, karena dengan 

membaiknya kondisi pasar modal dapat mencegah terjadinya capital flight atau 

pelarian modal ke luar negeri. Bila di suatu negara tidak ada pasar modal 

kemungkinan besar akan terjadi capital flight karena tidak adanya sarana investasi 

bagi para pemilik dana. Oleh karena itu pasar modal mempunyai beberapa fungsi 

antara lain adalah : 

1. Sebagai sumber penghimpun dana 

Kebutuhan dana perusahaan bisa dipenuhi dari berbagai sumber pembiayaan. 

Salah satu sumber dana yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan adalah pasar 

modal selain sistem perbankan yang selama ini dikenal. 

2. Sebagai sarana investasi 

Pada umumnya perusahaan yang menjual surat berharga (saham atau obligasi) 

ke pasar modal adalah perusahaan yang sudah mempunyai reputasi bisnis 

yang baik dan kredibel, sehingga efek-efek yang dikeluarkan akan laku 

diperjual-belikan di bursa. Sementara, pemilik dana atau investor jika tidak 

ada pilihan lain mereka akan menginvestasikan pada perbankan yang 

notabennya mempunyai tingkat keuntungan yang relatif kecil. Dengan adanya 

surat berharga yang mudah diperjual-belikan, maka bagi investor merupakan 

alternatif instrumen investasi di pasar modal lebih fleksibel, sebab setiap 

investor bisa dengan mudah memindahkan dananya dari satu perusahaan ke 

perusahaan lainnya atau dari satu industri ke industri lainnya. Oleh karena itu 

pasar modal sebagai salah satu alternatif instrumen penempatan dana bagi 

investor selain perbankan atau investasi langsung lainnya. 
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3. Sebagai pemerataan pendapatan 

Pada dasarnya apabila perusahaan tidak melakukan go public, pemilik 

perusahaan terbatas pada personal-personal pendiri perusahaan yang 

bersangkutan. Dengan go public-nya perusahaan memberikan kesempatan 

kepada masyarakat luas untuk ikut serta memiliki perusahaan tersebut. 

Dengan demikian akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 

ikut menikmati keuntungan dari perusahaan berupa bagian keuntungan atau 

dividen, sehingga semula hanya oleh beberapa orang pemilik, akhirnya bisa 

dinikmati oleh masyarakat artinya ada pemerataan pendapatan kepada 

masyarakat. 

4. Sebagai pendorong investasi 

Sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk memajukan pembangunan dan 

perekonomian negaranya. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

memajukan pembangunan membutuhkan investasi besar. Pemerintah tidak 

akan mampu untuk melakukan investasi sendiri tanpa dibantu oleh pihak 

swasta nasional dan asing. Untuk mendorong agar pihak swasta nasional dan 

asing mau melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, 

pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi mereka. 

Salah satu iklim investasi yang kondusif adalah likuidnya pasar modal. 

Semakin baik pasar modal, semakin banyak perusahaan yang akan masuk ke 

pasar modal dan semakin banyak investor baik nasional maupun asing yang 

bersedia menginvestasikan dananya ke Indonesia melalui pembelian surat 

berharga di pasar modal. 

 

2.1.3 Peranan Pasar Modal 

Pasar modal merupakan tempat untuk memperoleh penghasilan bagi 

investor. Hal ini menunjukkan pentingnya peranan pasar modal. Menurut 

Sunariyah (2011:7) Pasar modal mempunyai peranan penting dalam suatu negara 

yang pada dasarnya mempunyai kesamaan antara satu negara dengan negara yang 

lain. Hampir semua negara di dunia ini mempunyai dasar modal, yang bertujuan 

menciptakan fasilitas bagi keperluan industri dan keseluruhan entitas dalam 
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memenuhi permintaan dan penawaran modal. Terkecuali dalam negara dengan 

perekonomian sosialis ataupun tertutup, pasar modal bukanlah suatu 

keharusan.Seberapa besar peranan pasar modal pada suatu negara dapat dilihat 

dari 5 (lima) segi sebagai berikut: 

1. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dengan penjual untuk 

menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan. Ditinjau 

dari segi lain, pasar modal memberikan kemudahan dalam melakukan 

transaksi sehingga kedua belah pihak dapat melakukan transaksi tanpa melalui 

tatap muka (pembeli dan penjual bertemu secara tidak langsung).  

2. Pasar modal memberikan kesempatan kepada para pemodal menentukan hasil 

(return) yang diharapkan. Keadaan tersebut akan mendorong perusahaan 

(emiten) untuk memenuhi keinginan para pemodal.  

3. Pasar modal memberikan kesempatan pada investor untuk menjual kembali 

saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Dengan beroperasinya 

pasar modal para investor dapat melikuidasi surat berharga yang dimiliki 

tersebut setiap saat. Apabila pasar modal tidak ada, maka investor terpaksa 

harus menunggu pencarian surat berharga yang dimilikinya sampai dengan 

saat likuidasi perusahaan.  

4. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam perkembangan suatu perekonomian. Masyarakat berpenghasilan kecil 

mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif cara penggunaan 

uang mereka. Selain menabung, uang dapat dimanfaatkan melalui pasar modal 

dan beralih ke investasi yaitu dengan membeli sebagian kecil saham 

perusahaan publik. Apabila sebagian kecil saham tersebut sedikit demi sedikit 

berkembang dan meningkat jumlahnya maka ada kemungkinan bahwa 

masyarakat dapat memiliki saham mayoritas.  

5. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Bagi 

para pemodal, keputusan investasi harus didasarkan pada tersedianya 

informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Pasar modal dapat menyediakan 

kebutuhan terhadap informasi bagi para pemodal secara lengkap, yang apabila 

hal tersebut harus dicari sendiri akan memerlukan biaya yang sangat mahal. 
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Dengan adanya pasar modal tersebut, biaya memperoleh informasi ditanggung 

oleh seluruh pelaku pasar bursa, yang dengan sendirinya akan jauh lebih 

murah. 

Kelima aspek tersebut di atas memperlihatkan aspek mikro yang ditinjau 

dari sisi kepentingan para pelaku pasar modal. Namun demikian, dalam 

perekonomian secara nasional (tinjauan secara makro ekonomi) atau dalam 

kehidupan sehari-hari, pasar modal mempunyai peranan yang lebih luas 

jangkauannya. Peranan pasar modal dalam suatu perekonomian negara adalah 

sebagai berikut : 

1. Fungsi Tabungan (Savings Function) 

Menabung dapat dilakukan dibawah bantal, celengan atau di bank, tetapi harus 

diingat bahwasanya mata uang cenderung akan turun di masa yang akan 

datang. Bagi penabung, metode yang dipergunakan sangat dipengaruhi oleh 

kemungkinan rugi sebagai akibat penurunan nilai mata uang, inflasi, risiko, 

hilang, dan lain-lain. Apabila seseorang ingin mempertahankan nilai sejumlah 

uang yang dimilikinya, maka perlu agar kerugian yang bakal dideritanya tetap 

minimal. Dengan melihat gambaran tersebut, para penabung perlu memikirkan 

alternatif menabung ke wilayah lain yaitu investasi. Surat berharga yang di 

perdagangkan di pasar modal memberi jalan yang begitu murah dan mudah, 

tanpa risiko untuk menginvestasikan dana. Dana tersebut dapat dipergunakan 

untuk memperbanyak jasa dan produk-produk disuatu perekonomian. Hal 

tersebut akan mempertinggi standar hidup suatu masyarakat.  

2. Fungsi Kekayaan (Wealth Function) 

Pasar modal adalah suatu cara untuk menyimpan kekayaan dalam jangka 

panjang dan jangka pendek sampai dengan kekayaan tersebut dapat 

dipergunakan kembali. Cara ini lebih baik karena kekayaan itu tidak 

mengalami depresiasi (penyusutan) seperti aktiva lain. Contohnya, mobil, 

gedung, kapal laut, dan aktiva lainnya. Semakin bertambah umur kekayaan 

tersebut akan semakin besar nilai penyusutan. Akan tetapi, obligasi, saham, 

deposito, dan instrumen surat berharga lainnya, tidak akan mengalami 
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depresiasi. Surat berharga memiliki kekuatan beli (Purchasing power) pada 

masa yang akan datang. 

3. Fungsi Likuiditas (Liquidity Function) 

Kekayaan yang disimpan dalam surat-surat berharga, bisa dilikuidasi melalui 

pasar modal dengan risiko yang sangat minimal dibandingkan dengan aktiva 

lain. Proses likuidasi surat berharga dengan biaya relatif murah dan lebih 

cepat. Dengan kata lain, pasar modal adalah ready market untuk melayani 

pemenuhan likuiditas para pemegang surat berharga.  

4. Fungsi Penjamin (Credit Function) 

Selain persoalan-persoalan diatas, pasar modal merupakan fungsi pinjaman 

untuk konsumsi atau investasi. Pinjaman merupakan utang kepada 

masyarakat. Pasar modal bagi suatu perekonomian negara merupakan sumber 

pembiayaan pembangunan dari pinjaman yang dihimpun masyarakat. 

Pemerintah lebih mendorong pertumbuhan pasar modal untuk mendapatkan 

dana yang lebih mudah dan lebih murah. Karena, melihat kenyataannya bahwa 

pinjaman dari bank dunia mempunyai rate bunga yang sangat tinggi.  

5. Keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal dan 

berbagai lembaga yang memungkinkan dilakukan transaksi secara efisien. 

Kegiatan di pasar modal pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh pemilik dana dan pihak yang memerlukan dana secara langsung (artinya 

tidak ada perantara keuangan yang mengambil alih risiko investasi). Dengan 

demikian, maka peran informasi yang dapat diandalkan kebenarannya dan 

cepat tersedianya menjadi sangat penting.  

 

2.1.4 Jenis-Jenis Pasar Modal 

Umumnya masyarakat hanya mengetahui bahwa hanya terdapat satu jenis 

pasar modal, padahal sebenarnya terdapat beberapa jenis pasar modal. Menurut 

Hermuningsih (2012:8), dalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi 

menjadi empat macam, yaitu : 
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1. Pasar Perdana (Primary Market) 

Pasar perdana adalah pasar dimana efek-efek diperdagangkan untuk pertama 

kalinya, sebelum dicatatkan dibursa efek. Disini, saham dan efek lainnya 

untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi 

(underwriter) melalui perantara pedagang efek (broker-dealer) yang bertindak 

sebagai agen penjual saham. Proses ini biasa disebut dengan Penawaran 

Umum Perdana (Initial Oublic Offering/IPO). Harga saham ditentukan oleh 

emiten dan penjamin emisi yang didasarkan pada analisis fundamental emiten. 

Hasil penjualan saham, keseluruhannya masuk sebagai modal perusahaan. 

2. Pasar Sekunder (Secondary Market) 

Pasar sekunder merupakan pasar dari efek yang telah dicatatkan di bursa. 

Dengan kata lain, pasar sekunder merupakan tempat investor dapat melakukan 

jual beli efek, setelah efek tersebut dicatatkan di bursa sebagai kelanjutan dari 

pasar perdana. Harga saham terbentuk oleh tawaran jual dan tawaran beli dari 

para investor, yang disebut sebagai order driven market. Hasil penjualan 

saham biasanya tidak lagi masuk ke perusahaan tetapi masuk ke para 

pemegang saham. 

3.   Pasar Ketiga (Third Market) 

Pasar ketiga atau disebut juga OTC (Over The Counter) adalah sarana 

transaksi jual-beli efek antara anggota bursa (market maker) serta investor dan 

harga dibentuk oleh market maker. Investor dapat memilih market maker 

dengan harga terbaik. Para market maker ini akan bersaing dalam menentukan 

harga saham, karena satu jenis saham dipasarkan oleh lebih dari satu market 

maker. 

4. Pasar Keempat (Fourth Market) 

Pasar keempat adalah sarana transaksi jual-beli antara investor jual dan 

investor beli tanpa melalui perantara efek. Pasar keempat hanya dilaksanakan 

oleh para investor besar karena dapat menghemat biaya transaksi daripada jika 

dilakukan di pasar sekunder.   

 

 



 

17 

 

 

2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pasar Modal 

Pasar modal sebagai tempat bertemunya penjual (emiten) dan pembeli 

(investor) tentu memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi pasar modal yang dikemukakan Husnan 

(2005:8) sebagai berikut : 

1. Penawaran sekuritas, yang berarti harus banyak perusahaan yang bersedia 

menerbitkan sekuritas di pasar modal. 

2. Permintaan sekuritas, ini berarti bahwa masyarakat harus mempunyai dana 

yang cukup besar untuk dipergunakan dalam membeli sekuritas-sekuritas yang 

ditawarkan di pasar modal. 

3. Kondisi politik dan ekonomi, dimana politik yang stabil akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang akhirnya mempengaruhi penawaran dan 

permintaan sekuritas. 

4. Hukum dan peraturan, hukum yang jelas akan melindungi pemodal dari 

informasi yang tidak jelas. 

5. Peran lembaga-lembaga pendukung pasar modal akan membantu kegiatan 

pasar modal secara cepat. Lembaga ini antara lain adalah kustodian, biro 

administrasi efek, wali amanat (trustee), akuntan, notaris, konsultan hukum, 

dan penilai. 

Berdasarkan pendapat diatas ditarik kesimpulan, bahwa banyak faktor 

yang mempengaruhi pasar modal diantaranya : permintaan dan penawaran, 

sekuritas, kondisi politik dan ekonomi, para lembaga-lembaga pendukung pasar 

modal, risiko valuta asing, informasi dan biaya transaksi. 

 

2.1.6 Instrumen Pasar Modal 

Pasar modal merupakan pasar bagi instrumen finansial jangka panjang 

(lebih dari satu tahun jatuh temponya). Yang dimaksud dengan instrumen dalam 

pasar modal ini yaitu semua surat-surat berharga (sekuritas) yang dapat 

diperdagangkan di bursa efek.  
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Menurut Husnan (2005:36), jenis sekuritas yang diperdagangkan di Bursa 

Efek Indonesia adalah sebagai berikut : 

1. Saham Biasa(Common Stock) 

Saham biasa yaitu bukti kepemilikan atas suatu saham, keuntungan pemegang 

saham berasal dari dividen dan kenaikan harga saham (capital gain). Besar 

kecilnya dividen yang diterima pemegang saham tidak tetap tetapi tergantung 

pada RUPS. Pemilik saham biasa mempunyai hak pilih (vote) dalam RUPS 

untuk keputusan-keputusan yang memerlukan pemungutan suara. 

2. Saham Prefen (Preferen Stock) 

Saham preferen merupakan saham yang akan menerima sejumlah dividen 

dengan jumlah yang tetap. Pembagiannya selalu diutamakan. Biasanya 

pemilik tidak mempunyai hak pilih dalam RUPS. 

3. Obligasi  

Obligasi adalah tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh 

pemerintah. Obligasi tersebut membayarkan bunga yang ditunjukan oleh 

coupon rate yang tercantum pada obligasi tersebut. 

4. Obligasi konversi 

Obligasi konversi adalah obligasi yang dapat dikonversikan (ditukar) menjadi 

saham biasa pada waktu tertentu atau sesudahnya. 

5. Sertifikat right (Right issue) 

Right issue adalah sekuritas yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk 

membeli saham baru dengan harga tertentu. Sertifikat ini diberikan kepada 

pemegang saham lama ketika dilakukan penawaran umum terbatas kepada 

pemegang saham. 

6. Reksadana  

Reksadana (Mutuual Funds) adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa 

pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana (disebut manajer 

investasi), untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau 

pasar modal. 
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7. Waran 

Waran merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemegangnya 

untuk membeli saham dari perusahaan yang menerbitkan waran tersebut 

dengan harga tertentu dan waktu tertentu. 

2.2 Saham 

2.2.1 Pengertian Saham 

Secara sederhana saham adalah tanda pernyataan atau kepemilikan 

seseorang atau badan di dalam perusahaan.  

Menurut Fahmi dan Yovi (2011:68) saham adalah  

“Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu 

perusahaan, kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama 

perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan 

kepada setiap pemegangnya, persediaan yang siap untuk dijual.” 

Sedangkan menurut Tandelilin (2010:18) menyatakan definisi saham sebagai 

berikut: 

“Saham merupakan surat bukti bahwa kepemilikan atas aset-aset 

perusahaan yang menerbitkan saham.” 

Sebagai pemilik, pemegang saham suatu perusahaan mempunyai hak suara 

proporsional pada berbagai keputusan penting perusahaan antara lain pada 

persetujuan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemegang 

saham memiliki hak klaim atas penghasilan laba dan aktiva perusahaan. Apabila 

perusahaan menghasilkan laba dalam menjalankan bisnisnya, maka sebagian atau 

seluruh laba dapat dibagikan kepada pemiliknya (pemegang saham) sebagai 

dividen. Di Indonesia, keputusan pembagian dividen harus memperoleh 

persetujuan RUPS. Saham merupakan salah satu jenis sekuritas yang cukup 

populer diperjual-belikan di pasar modal. 

Oleh karena itu, maka tidak heran bila dikatakan bahwa saham adalah 

jenis sekuritas yang paling berisiko, investor akan menanggung risiko penuh 

sebesar modal sahamnya tersebut bilamana perusahaan itu bangkrut. Ada dua 

kemungkinan yang diharapkan seorang investor dalam membeli saham, yaitu 

pertama, dividen atau keuntungan yang dibagikan, untuk mendapatkan dividen 
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seorang harus menunggu saat RUPS dilakukan, oleh karena itu maka dividen 

adalah daya tarik bagi investor yang membeli saham untuk kepentingan jangka 

panjang. Sedangkan kedua, adalah capital gain atau selisih harga jual dengan 

daya beli. Investor akan mengalami keuntungan bila harga jual lebih tinggi dari 

harga ketika ia membeli dan demikian juga sebaliknya. 

Harga saham suatu perusahaan dapatlah dijadikan salah satu indikator 

untuk melihat apakah perusahaan itu baik atau tidak. Bila harga suatu perusahaan 

turun apalagi secara drastis misalnya, maka dapatlah kita katakan bahwa kinerja 

perusahaan itu terganggu, apakah oleh faktor eksternal atau internal, kendati harga 

saham tidaklah mencerminkan secara komprehensif kondisi perusahaan yang 

sesungguhnya. 

 

2.2.2 Nilai Saham 

 Terdapat berbagai jenis nilai saham di pasar modal. Menurut Martalena 

dan Melinda (2011:57) Nilai saham memiliki empat konsep, yaitu : 

1. Nilai Nominal 

Merupakan nilai per lembar saham yang berkaitan dengan akuntansi dan 

hukum. Nilai diperlihatkan pada neraca perusahaan dan merupakan modal 

disetor penuh dibagi dengan jumlah saham yang sudah diedarkan. 

2. Nilai Buku 

Nilai buku per lembar saham menunjukan nilai aktiva bersih per lembar saham 

yang merupakan nilai ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham. 

3. Nilai Pasar 

Nilai suatu saham yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang 

terbentuk di bursa saham. 

4. Nilai Intrinsik 

Merupakan harga wajar saham yang mencerminkan harga saham yang 

sebenarnya. Nilai intrinsik ini merupakan nilai sekarang dari semua arus kas di 

masa mendatang (yang berasal dari capital gain dan dividen). 
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2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

 Harga saham yang terjadi di pasar modal selalu berfluktuasi dari waktu ke 

waktu. Fluktasi harga saham tersebut akan ditentukan oleh kekuatan penawaran 

dan permintaan. Jika jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, pada 

umumnya kurs harga saham akan turun. Sebaliknya jika jumlah permintaan lebih 

besar dari jumlah penawaran terhadap suatu efek maka harga saham cenderung 

akan naik. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktasi harga saham dapat berasal dari 

internal dan eksternal perusahaan. Menurut Alwi (2003:87), faktor-faktor yang 

mempengaruhi pergerakan harga saham yaitu: 

1. Faktor Internal, yaitu : 

a. Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti pengiklanan, 

rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan 

produksi, laporan keamanan produk, dan lapotan penjualan. 

b. Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti pengumuman 

yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang. 

c. Pengumuman badan direksi manajemen (management board of director 

announcements) seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen, 

dan stuktur organisasi. 

d. Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan merger, 

investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisian dan akuisisi. 

e. Pengumuman investasi (investment announcements), seperti melakukan 

ekspansi pabrik, pengembangan riset dan penutupan usaha lainnya. 

f. Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), seperti negoisasi 

baru, kontrak baru, pemogokan dan lainnya. 

g. Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba 

sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, earning per 

share (EPS), dividen per share (DPS), price earning ratio, net profit 

margin, return on assets (ROA), dan lain-lain. 
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2. Faktor Eksternal, yaitu : 

a. Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan dan 

deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan deregulasi 

ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

b. Pengumuman hukum (legal announcements), seperti tuntutan karyawan 

terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan 

terhadap manajernya. 

c. Pengumuman industri sekuritas (securities announcements), seperti 

laporan pertemuan tahunan, insider trading, volume atau harga saham 

perdagangan, pembatasan/penundaan trading. 

d. Gejolak politik dalam negeri dan fluktasi nilai tukar juga merupakan faktor 

yang berpengaruh signifikan pada terjadinya pergerakan harga saham di 

bursa efek suatu negara. 

e. Berbagai isu baik dari dalam dan luar negeri. 

 

2.3 Investasi 

2.3.1 Pengertian Investasi 

Investor melakukan sejumlah investasi untuk memperoleh keuntungan. 

Investasi dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung bagaimana investor 

memilihnya. Definisi investasi menurut Tandelilin (2010:3) adalah sebagai 

berikut : 

“Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh 

sejumlah keuntungan di masa datang.”  

Definisi investasi menurut Hartono (2009:5) adalah sebagai berikut : 

“Penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva 

produktif selama periode waktu yang tertentu.”  

Pengertian investasi menurut Sunariyah (2011:4) adalah : 

“Investasi merupakan penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva 

yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan 

mendapatkan keuntungan dimasa-masa yang akan datang.” 
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Manajemen investasi atau yang lebih dikenal dengan portofolio itu sangat 

dibutuhkan dalam proses pengaturan uang dan juga dalam proses pembelian dan 

penjualan saham. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa investasi 

merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sebagai penundaan konsumsi 

selama periode waktu tertentu untuk mendapat sejumlah keuntungan di masa yang 

akan datang. 

 

2.3.2 Jenis Investasi 

Keputusan investasi dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang 

mempunyai kelebihan dana. Menurut Sunariyah (2011:4) investasi dalam arti 

luas terdiri dari dua bagian utama yaitu : 

1. Investasi dalam bentuk Investasi dalam bentuk riil (real asset) berupa aktiva 

berwujud seperti emas, perak, intan, barang-barang seni dan real estate. 

2. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga (financial asset) berupa surat 

berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil yang dikuasai 

oleh entitas. Pemilihan aktiva finansial dalam rangka investasi pada sebuah 

entitas dapat dilakukan dengan dua cara: 

a. Investasi Langsung (Direct Investment)  

Investasi langsung dapat diartikan sebagai suatu pemilihan surat-surat 

berharga secara langsung dalam suatu entitas yang secara resmi telah go 

public dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa penghasilan 

dividen dan capital gain. 

b. Investasi tidak langsung (Indirect Investment) 

Investasi tidak langsung terjadi bilamana surat-surat berharga yang 

dimiliki diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi (investment 

company) yang berfungsi sebagai perantara.  

 

2.3.3 Tujuan Investasi 

Ketika berinvestasi, setiap investor memiliki tujuan yang berbeda. Hal ini 

tergantung dari kebutuhan investor itu sendiri. Tujuan investasi menurut 

Tandelilin (2010:8) adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. 

Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf 

hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana 

mempertahankan tingkat pendapatan yang ada sekarang agar tidak berkurang 

di masa yang akan datang. 

2. Mengurangi tekanan inflasi 

Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, 

maka seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya 

tidak merosot nilainya karena digerogoti oleh inflasi. 

3. Dorongan untuk hemat pajak 

Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya 

mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas 

perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada 

bidang-bidang tertentu. 

 

2.3.4 Risiko Investasi 

2.3.4.1 Pengertian Risiko Investasi 

Dalam berinvestasi seseorang tentu akan dihadapkan pada suatu risiko 

yang dinamakan risiko berinvestasi, sehingga dalam melakukan investasi 

seseorang harus selalu mempertimbangkan tingkat risiko. Menurut Tandelilin 

(2010:102) adalah sebagai berikut ; 

“Risiko investasi bisa diartikan sebagai kemungkinan perbedaan 

antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan.” 

Sedangkan menurut Halim (2005: 42) adalah sebagai berikut : 

“Risiko investasi adalah besarnya penyimpangan antara tingkat 

pengembalian yang diharapkan (expected return) dengan tingkat 

pengembalian aktual (actual return). Semakin besar penyimpangan 

berarti semakin besar tingkat risikonya.” 

Jadi dapat disimpulkan dari kedua pengertian diatas bahwa risiko adalah 

perbedaan antara hasil aktual dengan hasil yang diharapkan seorang investor. 

Maka dari itu seorang investor harus menentukan dengan sangat baik antara return 
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yang diharapkannya dengan return yang aktual karena setiap investor 

menginginkan keuntungan yang besar, dan risiko yang kecil.   

 

2.3.4.2 Sikap Investor terhadap Risiko 

Sikap investasi selalu dihadapkan dengan resiko ketidaksesuaian dengan 

yang diharapkan oleh investor. Perlu untuk mengetahui berbagai preferensi risiko 

dasr menurut Sundjaja dan Barlian (2003:67) sebagai berikut : 

1.  Mengabaikan risiko. Perilaku terhadap risiko dimana tidak  ada perubahan 

pengembalian yang diperlukan untuk peningkatan risiko. 

2.  Menghindari risiko. Perilaku terhadap risiko dimana peningkatan 

pengambilan akan diperlukan untuk peningkatan risiko. 

3.  Mencari risiko. Perilaku terhadap risiko dimana penurunan pengembalian 

dapat diterima untuk peningkatan risiko. 

 

2.4 Studi Peristiwa 

2.4.1 Pengertian Studi Peristiwa 

Pengujian kandungan informasi atas suatu pengumuman diuji dengan 

menggunakan studi peristiwa. Menurut Jogiyanto (2015:623) : 

“Studi peristiwa merupakan suatu studi yang mempelajari reaksi 

pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan 

sebagai suatu pengumuman.” 

Berita baik akan direspon positif oleh pasar yang dicerminkan dengan 

adanya abnormal return yang positif. Begitu juga dengan adanya abnormal return 

yang negatif (Tandelilin, 2010:565). 

Banyak peristiwa yang dapat mempengaruhi harga saham di pasar begitu 

peristiwa itu terjadi sepertinya halnya anomali musiman. Para investor 

menggunakan tolak ukur return, yaitu perbandingan antara harga saat ini dengan 

harga sebelumnya. Khusus dalam event studies yang mempelajari peristiwa 

spesifik, maka tolak ukur return yang digunakan adalah abnormal return. 
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2.4.2 Tujuan Studi Peristiwa 

         Studi peristiwa berusaha untuk mendeteksi respon pasar terhadap suatu 

peristiwa yang dipublikasikan. Menurut Jogiyanto (2010:4). Beberapa tujuan 

mengapa studi peristiwa banyak digunakan, yaitu: 

1. Untuk menganalisis pengaruh dari suatu peristiwa terhadap nilai         

perusahaan. 

2. Studi peristiwa mengukur langsung pengaruh peristiwa terhadap harga 

saham perusahaan pada saat terjadinya peristiwa karena harga saham 

tersedia pada saat peristiwanya terjadi. 

3. Kemudahan mendapatkan datanya. Data yang digunakan hanya tanggal 

peristiwa dan  harga-harga saham perusahaan bersangkutan dan indeks 

pasar  (untuk mengukur return pasar). 

 

2.4.3 Perioda Jendela 

 Perioda jendela (window period) atau jendela peristiwa (event window) 

atau periode peristiwa (event period) merupakam perioda terjadinya peristiwa dan 

pengaruhnya (Jogiyanto, 2010:22). 

Perioda Jendela 

 

     

    t1 t0 t2 

 

Gambar 2.1 

Perioda Jendela 

 

 Disebut dengan jendela (window) karena seperti halnya jendela rumah, 

suatu peristiwa yang sedang terjadi dan efek dari peristiwa dapat diamati lewat 

jendela yang ada. 
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2.5  Return Saham 

2.5.1   Pengertian Return Saham 

  Return adalah laba atas suatu investasi yang biasanya dinyatakan sebagai 

tarif persentasi tahunan. Return saham merupakan tingkat keuntungan yang akan 

diperoleh investor yang menanamkan dananya di pasar modal. Return saham ini 

dapat dijadikan sebagai indikator dari kegiatan perdagangan di pasar modal. 

Menurut Jogiyanto (2015:263) definisi return adalah: 

“Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat 

berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang 

belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi di masa 

mendatang”. 

Sedangkan menurut Gitman (2012:311): 

“The total rate of retrun is the total gain or loss experienced on an 

investment over a given period. Mathematically, an investment’s total 

return is the sum of any cash distributions (for example, dividens or 

interest payments) plus the change in the investment’s value, dividend by 

the beginning of period value”. 

 

Artinya total tingkat pengembalian adalah total keuntungan atau kerugian yang 

dialami pada investasi selama periode tertentu. Secara matematis, total 

pengembalian investasi adalah jumlah dari disribusi kas apapun (contohnya, 

dividen atau pembayaran bunga) ditambah dengan perubahan dalam nilai 

investasi, dibagi dengan nilai periode awal investasi tersebut. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan return saham 

merupakan tingkat pengembalian yang diterima oleh investor di masa yang akan 

datang atas investasi yang dilakukan.  

 

2.5.2  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return Saham 

 Suatu pengumuman memiliki kandungan informasi jika pada saat transaksi 

perdagangan terjadi, terdapat perubahan terutama perubahan harga saham. 

Berubahnya harga saham akan mempengaruhi return saham yaitu semakin tinggi 

harga saham berarti semakin meningkat return yang diperoleh investor. Banyak 

sekali yang mempengaruhi harga saham di pasar saham termasuk informasi yang 
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bersifat umum namun menurut Samsul (2006: 200), faktor-faktor yang 

mempengaruhi return saham terdiri atas faktor makro dan faktor mikro. 

1. Faktor makro yaitu faktor yang berada di luar perusahaan, yaitu:  

a. Faktor makro ekonomi yang meliputi tingkat bunga umum domestik, 

tingkat inflasi, kurs valuta asing dan kondisi ekonomi internasional. 

b. Faktor non ekonomi yang meliputi peristiwa politik dalam negeri, 

peristiwa politik diluar negeri, peperangan, demonstrasi massa dan kasus 

lingkungan hidup. 

2. Faktor mikro yaitu faktor yang berada di dalam perusahaan itu sendiri, 

yaitu: 

a. Laba bersih per saham 

b. Nilai buku per saham 

c. Rasio utang terhadap ekuitas 

d. Dan resiko keuangan lainnya. 

Selain faktor-faktor diatas kondisi perusahaan yang bersangkutan juga 

berpengaruh terhadap harga saham artinya semakin baik kinerja perusahaan 

kemungkinanan harga saham akan naik, makin tinggi return saham yang akan 

diperoleh. 

 

2.5.3  Mengukur Return Saham  

Return saham biasanya didefinisikan sebagai perubahan nilai antara periode 

t+1 dengan periode t ditambah pendapatan-pendapatan lain yang terjadi selama 

periode t tersebut. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi saham 

yang terdiri dari capital gain (loss) dan yield. Capital gain merupakan selisih 

untung (rugi) dari investasi sekarang yang relatif dengan harga periode yang lalu. 

Yield merupakan persentase permintaan kas periodik terhadap harga investasi 

periode tertentu dari suatu investasi (Jogiyanto, 2015:264). 

Berdasarkan pengertian return, bahwa return suatu saham adalah hasil yang 

diperoleh dari investasi dengan cara menghitung selisih harga saham periode 

berjalan dengan periode sebelumnya, maka dapat ditulis dengan rumus: 
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(Jogiyanto, 2015:265) 

Keterangan : 

    = Return sesungguhnya perusahaan I pada hari t 

 

    = Harga saham perusahaan I pada hari t 

      = Pt-1 = Harga saham perusahaan I pada hari t-1 

Selain return saham terdapat juga return pasar (       yang dapat dihitung 

dengan rumus: 

       
             

       
 

(Jogiyanto, 2015:265) 

Keterangan : 

       = Return pasar yang diharapakan saham ke-I untuk hari ke-t 

       = Indeks harga saham gabungan pada periode t 

         = Indeks harga saham gabungan pada periode t-1 

 

2.6. Abnormal Return 

2.6.1 Pengertian Abnormal Return 

  Studi peristiwa (event studies) menganalisis return tidak normal (abnormal 

return) dari sekuritas yang mungkin terjadi di sekitar pengumuman dari suatu 

peristiwa. Definisi Abnormal Return menurut Jogiyanto (2015:647) adalah: 

 “Selisih return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi” 

 Suatu pengumuman yang mempunyai kandungan informasi akan 

memberikan abnormal return kepada pasar. Sebaliknya yang tidak mengandung 

informasi tidak memberikan abnormal return kepada pasar Jogiyanto 

(2015:624).  
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2.6.2 Mengukur Abnormal Return 

  Return taknormal (abnormal return) adalah selisih antara sesungguhnya 

yang terjadi dengan return ekspekstasian yang dapat dihitung sebagai berikut: 

             (    ) 

      (Jogiyanto, 2015:648) 

 

 

Dimana, 

       : Return tidak normal (abnormal return) sekuritas ke-i pada periode 

peristiwa ke-t 

     : Return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada periode 

peristiwa ke-t 

 (    ): Return ekspektasi sekuritas ke-i untuk periode peristiwa ke-t 

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

merupakan selisih harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya atau dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

     
           

    
 

  

Sumber: Jogiyanto (2015:265) 

Sedang return ekspetasi merupakan return yang harus diestimasi. Mengatasi 

return ekspetasi menggunakan model estimasi sebagai berikut: 

1. Mean- Adjusted Model 

Model disesuaikan rata-rata (mean-adjust retruns) ini menganggap bahwa 

return ekspektasi bernilai konstan yang sama dengan rata-rata return realisasi 

sebelumnya selama periode estimasi Jogiyanto (2015:648).  

Formulanya adalah sebagai berikut: 

 

            ̅  
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Sumber: Tandelilin (2010:225) 

Dimana, 

      : Return tak normal sekuritas i pada hari t 

        : Return aktual sekuritas i pada hari t 

 ̅         : Rata-rata return sekuritas i selama sekian hari sebelum hari t 

 

2. Market- Adjusted Model 

Model disesuaikan pasar (market-adjusted model) menganggap bahwa 

penduga yang terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah 

retrun indeks pasar pada saat tersebut Jogiyanto (2015:659). Dengan 

menggunakan model ini, maka tidak perlu menggunakan periode estimasi, 

karena return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks 

pasar, persamaannya adalah: 

                

 

Sumber: Tandelilin (2010:225) 

Dimana, 

       : Return tak normal sekuritas i pada hari t 

         : return aktual sekuritas i pada hari t 

       : retrun pasar pada hari t 

3.  Market Model 

Perhitungan return ekspektasi dengan model pasar (market model) ini 

dilakukan dengan dua tahap, yaitu (1) membentuk model ekspektasi dengan 

menggunakan data realisasi selama periode estimasi dan (2) menggunakan 

model ekspektasi ini untuk mengestimasi return ekspektasi di periode jendela 

Jogiyanto (2015:653). Model ekspektasi dapat dibentuk menggunakan teknik 

regresi OLS (Ordinary Least Square) dengan persamaan sebagai berikut: 
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Sumber: Jogiyanto (2015:653) 

Dimana, 

       : Return realisasi sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j 

       : Intercept untuk sekuritas ke-i 

       : Koefisien slope yang merupakan Beta dari sekuritas ke-i 

     : Return indeks pasar 

        : Kesalahan residu sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j 

 

2.6.3    Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Abnormal Return 

 Return taknormal (abnormal return) terjadi karena ada informasi baru atau 

peristiwa baru yang mengubah nilai perusahaan dan direaksi oleh investor dalam 

bentuk kenaikan atau penurunan harga saham Jogiyanto (2015:624). Menurut 

penelitian Prasetyo (2006) abnormal return dapat terjadi karena adanya kejadian-

kejadian tertentu, yaitu: 

1. Hari libur nasional, seperti hari kemerdekaan dan hari keagamaan. 

2. Awal bulan dan awal tahun. 

3. Suasana politik yang tidak menentu. 

4. Kejadian- kejadian yang luar biasa. 

5. Stock split, penawaran perdana saham, dan lain- lain.  

Bila suatu peristiwa tertentu yang terjadi mengandung suatu informasi 

baik (good news) akan berdampak terhadap kenaikan abnormal retrun, dan akan 

berdampak penurunan abnormal return bila informasi tersebut dianggap buruk 

(bad news).  

 

2.7 Volume Perdagangan 

2.7.1 Pengertian Volume Perdagangan 

 Volume perdagangan merupakan ukuran besarnya volume saham tertentu 

yang diperdagangkan, mengindikasikan kemudahan dalam memperdagangkan 

saham tersebut. Besarnya variabel volume perdagangan diketahui dengan 

mengamati kegiatan perdagangan saham yang dapat dilihat melalui indikator 

aktivitas volume perdagangan Trading Volume Activity (TVA). 
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 Menurut Widyanto dan Sunarjonto (2005:53), “Trading Volume Activity 

(TVA) merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk melihat reaksi 

pasar modal terhadap informasi melalui parameter pergerakan aktivitas volume 

perdagangan saham di pasar modal.” 

 

2.7.2 Mengukur Volume Perdagangan 

 Perhitungan TVA (Trading Volume Activity) dilakukan dengan 

membandingkan jumlah saham perusahaan yang diperdagangkan dalam suatu 

periode tertentu dengan keseluruhan jumlah saham beredar perusahaan tersebut 

pada kurun waktu yang sama (Wismar’ien, 2004). Dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

    
                                      

                               
 

  

Setelah TVA masing-masing saham diketahui, selanjutnya dihitung rata-rata TVA 

untuk periode di seputar tanggal peristiwa: 

 

      
∑     

 
 

 
 

 

Dimana: 

XTVA  = Rata-rata TVA pada waktu ke t 

TVAi  = TVA sekuritas I pada waktu ke t 

N  = Jumlah seluruh sampel yang diteliti 

 

 Membuat perbandingan secara statistik rata-rata TVA sebelum tanggal 

peristiwa dengan rata-rata TVA sesudah tanggal peristiwa untuk melihat apakah 

terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik TVA diantara kedua periode 

tersebut. 
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2.7.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Volume Perdagangan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (1997) bahwa 

terdapat empat faktor yang mempengaruhi volume perdagangan saham yaitu 

IHSG, Tingkat Suku Bunga Deposito, Tingkat Inflasi dan Produk Domestik 

Bruto. Penelitian Munfaqiroh (2006) menambahkan bahwa publikasi laporan 

keuangan berpengaruh terhadap volume perdagangan saham. Publikasi laporan 

keuangan merupakan salah satu informasi yang relevan yang dapat digunakan 

oleh investor sebagai dasar pertimbangan dalam membuat keputusan untuk 

melakukan investasi di pasar modal. Volume perdagangan saham di pasar modal 

menambah informasi yang berguna bagi investor secara kontinyu dalam periode 

perdagangan dimana saat volume perdagangan saham dalam jumlah kecil yang 

menyebabkan harga jatuh. Semakin tinggi minat atau permintaan saham semakin 

mendorong kenaikan harga saham. Penyebab befluktuasinya volume perdagangan 

saham adalah tergantung dari kondisi perusahaan itu sendiri, misalnya: 

1. Berkurang atau bertambahnya pendapatan bersih yang dapat meningkatkan 

Earning Per Share sebagai salah satu indikator meningkatnya harga saham 

dan meningkatnya volume perdagangan saham dan berbagai kondisi lainya 

yang menyebabkan hal tersebut. 

2. Faktor-faktor diluar industri sendiri misalnya adalah kondisi politik suatu 

negara, ancaman terorisme, bencana alam yang menyebabkan para 

investor mengalihkan investasi mereka kepada jenis investasi bebas resiko 

seperti deposito berjangka sehingga mempengaruhi kenaikan dan 

penurunan volume perdagangan saham suatu industri. 

 

2.8 Hasil Penelitian Terdahulu Mengenai Analisis Abnormal Return dan 

Volume Perdagangan pada  Bulan Ramadhan 

  Berikut ini, penulis menyajikan tabel penelitian-penelitian yang terdahulu 

yang serupa, yakni menguji analisis abnormal return dan volume perdagangan 

sebelum dan sesudah dikarenakan adanya peristiwa. 

  Adapun penelitian mengenai abnormal return dan volume perdagangan 

yang dirangkum dalam tabel berik 
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Table 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Fransisca 

Mayarina 

Shinta Dewi, 

Tatang Ary 

Gumanti & 

Marmono 

Singgih 

 

Konsistensi Efek 

Ramadhan Dalam 

Waktu dan Periode 

yang Berbeda Pada 

Saham-Saham 

Pembentuk ILQ45 Di 

Bursa Efek Indonesia ( 

Manajemen Usahawan 

Indonesia Vol.43 No.4 

Oktober-Desember 

2014 ) 

 

a. Average abnormal return      

sebelum Ramadhan lebih 

besar daripada  average 

abnormal return sesudah 

Ramadhan 2012 (21 Juli-19 

Agustus). 

b. Average abnormal return 

sebelum Ramadhan lebih 

kecil daripada  average 

abnormal return sesudah 

Ramadhan 2011 (1 Agustus – 

30 Agustus). 

c.  Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan 

average abnormal return 

yang signifikan pada waktu 

dan periode Ramadhan yang 

berbeda. 

2 R.A. 

Norromadani 

Yuniati 

Ramadan Anomally 

Effect Pada Jakarta 

Islamic Index 

Berdasarkan Perspektif 

Behavioral Finance 

Theory (Majalah 

Ekonomi ISSN 1411-

9501:Vol XIX No.1 

Juli 2014) 

Terdapat perbedaan rata-rata 

abnormal return saham 

selama bulan Ramadan 

dengan bulan-bulan di luar 

Ramadhan. Membuktikan 

bahwa terjadi Ramadan 

annomally effect pada Jakarta 

Islamic Indexs selama 10 

tahun terakhir. 
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No Penulis Judul Penelitian Hasil Penelitian 

3 Yanuar 

Bacthiar 

Day Of The Week Effect 

Terhadap Return dan 

Volume Perdagangan  

Saham LQ45 dan Non 

Volume Perdagangan  

Saham LQ45 dan Non 

LQ45 (Jurnal Keuangan 

dan Perbankan, Vol. 13 

No.3 September 2009, 

hal. 487-497. 

Terakreditasi SK. No. 

167/DIKTI/Kep/2007) 

a. Saham LQ45 hari perdagangan 

tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap return  

saham harian pada saham-

saham LQ45. 

b. Saham Non LQ45 terjadi day of 

the week effect pada saham-

saham Non LQ45. 

c...Ditemukan hubungan yang 

asimetris antara return dengan 

volume perdagangan, sehingga 

volume perdagangan baik 

saham-saham LQ45 maupun 

Non LQ45 tidak ditemukan 

pola dan indikasi adanya day of 

the week effect. 

4 Darwis Pengaruh Volume 

perdagangan Terhadap 

Return Saham LQ45 

Selama Bulan 

Ramadhan 

www.eprints.mdp.ac.id 

     Tidak terdapat pengaruh 

Volume perdagangan yang 

terjadi pada saham LQ45 

terhadap return saham LQ45 

selama bulan Ramadhan dengan 

periode selama lima tahun 

terakhir (2008-2012) di Bursa 

Efek Indonesia dan hipotesis 

ditolak. 

 

 

 

http://www.eprints.mdp.ac.id/
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No Penulis Judul Penelitian Hasil Penelitian 

5 S.M.Atiq 

Ur 

Rehman 

Shah, Syed 

Nisar 

Ahmed 

The Ramadan Effect 

on Stock Market 

(ISSN 2286-4822, 

Europe Anacedemic 

Research-

Vol.I,Issue11/Februar

y (2014) 

 

a. Studi menemukan bahwa faktor 

agama tidak berhubungan 

dengan pasar keuangan dan 

pasar tetap sama selama bulan 

Ramadhan sebagai bulan-bulan 

lainnya. Alasan lain bahwa 

kalender Gregorian diikuti 

di.Pakistan dan juga 

tidak.berkalender islam, karena 

dampak Ramadhan 

tidak.diamati pada pasar saham. 

6 Hamedakra
mi, 
Mansour 
Garkaz & 
Alireza 
mehrazin 

 

The effect of Ramadhan 

month on stocks 

abnormal return of the 

companies accepted in 

Tehran stock exchange 

(ISSN: 2047 - 0401 

Economics and Finance 

Review Vol. 2(5) pp. 45 

– 51, July, 2012 ) 

 

 

a. Ada perbedaan yang signifikan 

dalam abnormal return antara 

Ramadhan dengan sebelum dan 

setelah Ramadhan. Itu berarti 

bahwa efek bulan signifikan 

kembali normal. 

b. Selain itu, ada perbedaan yang         

signifikan dalam abnormal 

return antara Ramadhan dan 

sebelum dan sesudah Ramadhan 

tahun berbeda. Nilgun et al 

(2008) mempelajari efek dari 

bulan dan keagamaan 

(Ramadhan dan IdulFitri 

Ghorban) pada fluktuasi 

pembayaran saldo di Turki 

menggunakan ber-varians. 
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No Penulis Judul Penelitian Hasil Penelitian 

   c. Hasilnya sesuai dengan temuan 

dari penelitian ini. Hal ini 

menunjukkan bahwa 

Ramadhannd Ghorban Eid 

memiliki dampak yang luar 

biasa pada musim gugur 

perdagangan. Selain itu, Fazel 

Saeid et al (2004) penelitian 

untuk mempelajari pengaruh 

Ramadhan di Arabia Bursa 

saham kembali.Penelitian 

membuktikan bahwa return 

saham kembali ada perubahan 

dibandingkan dengan bulan  

lunar lainnya. 

7 Syarifatul 

A’immah 

Suhadak 

& Raden 

Rustam 

Hidayat 

Reaksi Abnormal Return 

dan Trading Volume 

Activity Terhadap 

Ramadhan Effect (Jurnal 

Admnistrasi Bisnis Vol.27 

No. 1 Oktober 2015) 

a. Menunjukan hasil abnormal 

return tidak berbeda secara 

signifikan antara bulan Ramadh 

an. Abnormal return tidak 

bereaksi terhadap ramadhan 

effect. 

b. Trading volume activity 

menunjukan hasil secara 

signifikan antara bulan 

Ramadhan. Trading volume 

activity beraksi terhadap 

ramadhan effect. 
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No Penulis Judul Penelitian Hasil Penelitian 

8 Matthew 

C. 

Mitchell,  

Muhamad 

Iqbal 

Mohd 

Rafi, Sean 

Severe & 

Jeffrey A. 

Kappen 

Conventional vs Islamic 

Finance : The Impact of 

Ramadhan Upon Sharia 

Compliant Markets 

(ISSN 2345-0037. 

Organizations and 

Markets In Emerging 

Economies, 2014, VOL. 

5, No. 1(9) 

 

a. Hasil menemukan efek terjadi 

pada tahap yang berbeda dalam 

bulan Ramadhan untuk berbagai 

jenis instrumen keuangan (yaitu 

Syariah-compliant vs 

konvensional). 

b...Menemukan.indeks saham Syari

ah.Compliant data menunjukkan

bukti penurunan yang kuat pada 

hari.hari disekitar.awal Ramadh

an dengan hari = -2 dan 2 

menampilkan kuat dan signifika

n tren negatif. 

c.//Hasil ini menunjukkan bahwa 

indeks saham Syariah-

compliant yang tercantum 

dalam negara-negara non-

Muslim memiliki cukup 

signifikan menunjukkan bahwa 

saham Syariah- 

saham konvensional berpengaru

h dalam hari setelah Ramadhan. 

 

2.9 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

  Pasar modal pada dasarnya merupakan pasar yang mempertemukan pihak 

pemilik dana atau investor dengan pengguna dana atau emiten (perusahaan yang 

go publik). Adapun fungsi pasar modal adalah sebagai sarana untuk memobilisasi 

dana masyarakat luas ke berbagai sektor investasi, menjaga kontinuitas pasar, dan 

menciptakan harga sekuritas yang wajar. 
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  Investasi dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu investasi pada 

financial assets dan investasi pada real assets (Fahmi dan Yovi, 2011:7). Bentuk 

investasi pada financial asset antara lain: pembelian tanah, gedung dan mesin-

mesin produksi. Investasi dalam bentuk financial assets terutama saham, 

merupakan investasi yang berisiko. Investor dituntut untuk memiliki pengetahuan 

yang lebih tentang pasar modal agar dapat meningkatkan return ataupun 

memperkecil risiko. 

   Keputusan untuk memilih investasi di pasar modal sangat terkait dengan 

informasi, investor dalam melakukan investasi sangat ditentukan oleh informasi 

yang dimilikinya. Keputusan investasi tidak hanya terbatas pada saham yang akan 

dibeli, dipertahankan atau dijual, namun juga waktu yang tepat (untuk melakukan 

pembelian dan penjualan terhadap suatu saham). Hal ini akan mempengaruhi 

harga keseimbangan suatu sekuritas yang ditentukan oleh penawaran dan 

permintaan aggregat. Harga keseimbangan ini mencerminkan konsesus bersama 

antara partisipan pasar tentang nilai dan aktiva (sekuritas) tersebut. 

  Apabila informasi baru yang relevan masuk ke pasar yang berhubungan 

dengan suatu aktiva (sekuritas), informasi ini digunakan untuk menganalisa dan 

menginterpretasikan nilai dari aktiva bersangkutan. Akibatnya terdapat 

kemungkinan pergeseran ke harga keseimbangan yang baru. Harga keseimbangan 

ini akan tetap bertahan sampai suatu informasi baru lainnya dapat merubah harga 

keseimbangan baru. (Jogiyanto, 2015:585) 

  Terkait informasi di pasar modal, investasi senantiasa mencari informasi 

yang relevan dengan aktivitas pasar untuk mendukung pengambilan keputusan 

investasi. Hal ini penting agar investor tidak keliru dalam memilih informasi 

sehingga tidak mengalami kerugian. Marston (1996) menyatakan terdapat dua 

sebab utama informasi tidak relevan, yaitu karena kualitas informasi yang kurang 

berharga (quality of information) – terkait kandungan pada suatu informasi 

(informasi content) dan distribusi informasi yang kurang lancar. 

  Investor harus mengetahui reaksi pasar terhadap suatu informasi untuk 

mencapai suatu harga keseimbangan. Apabila pasar bereaksi dengan cepat dan 

akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan 
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informasi yang tersedia, maka pasar ini disebut dengan pasar efisien. Dengan 

demikian terdapat hubungan antara teori pasar modal yang menjelaskan tentang 

keadaan ekuilibrium dengan konsep pasar efisien yang mencoba menjelaskan 

bagaimana pasar memproses informasi menuju posisi ekuilibrium yang baru. 

Efisiensi pasar seperti ini disebut dengan efisiensi pasar secara informasi 

(informationally efficient market). (Jogiyanto, 2015:585-586) 

  Salah satu bentuk pengujian efisiensi pasar secara informasi adalah 

pengujian bentuk setengah kuat (semi strong form test) – kemudian dikenal studi 

peristiwa (event study) – untuk mengetahui seberapa cepat harga sekuritas 

mereflesikan informasi yang dipublikasikan. Pasar dikatakan efisien apabila tidak 

ada investor dapat menggunakan informasi yang dipublikasikan untuk 

mendapatkan keuntungan tidak normal dalam jangka waktu yang lama 

(Jogiyanto,2015:587). Informasi yang dipublikasikan terdiri dari informasi 

berupa pengumuman oleh perusahaan emiten, informasi yang berhubungan 

dengan kelompok sekuritas, dan informasi publik (ekonomi maupun non 

ekonomi) yang mempengaruhi semua sekuritas perusahaan yang terdapat di bursa 

efek. Seluruh informasi yang dipublikasikan dapat mencerminkan efisiensi pasar. 

Dalam penelitian ini efisiensi pasar diuji dengan studi peristiwa (event study). 

  Event study merupakan metode untuk menguji efisiensi pasar bentuk 

setengah kuat dan studi peristiwa yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu 

peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. 

Event study dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi (information 

content) dari suatu pengumuman (Jogiyanto, 2015-623). Apabila pengumuman 

memiliki kandungan informasi (information content) maka diharapkan pasar 

akan beraksi pada waktu pengumuman diterima oleh pasar. Reaksi pasar 

ditunjukkan dengan adanya perubahan harga sekuritas bersangkutan yang diukur 

dengan menggunakan return atau abnormal return. Apabila menggunakan 

abnormal return, ketika suatu pengumuman mempunyai kandungan informasi 

(information content), maka abnormal return akan diberikan pada saat itu. 

Ketika pasar tidak menimbulkan abnormal return akibat suatu informasi atau 
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pengumuman, maka informasi tersebut tidak memiliki kandungan informasi 

(information content). 

  Tidak adanya abnormal return merupakan bentuk pasar yang efisien 

setengah kuat (semi strong-form effeciency) karena investor tidak mendapatkan 

keuntungan luar biasa yang merugikan orang lain (fair game). Kemungkinan 

lainnya adalah sebenarnya terjadi abnormal return, tetapi abnormal return ini 

diserap dengan sangat cepat. 

  Pada penelitian ini, penulis mengambil bulan Ramadhan sebagai objek 

event study. Saham yang diteliti adalah saham pada industri makanan dan 

minuman, disini peneliti akan membandingkan kinerja saham industri makanan 

dan minuman pada saat bulan Ramadhan dengan sebelum dan sesudah bulan 

Ramadhan periode 2012-2014, dimana pada bab pendahuluan penelitian ini 

terdapat perubahan perilaku konsumsi makanan dan minuman serta adanya 

penurunan konsumsi pada bulan Ramadhan. 

 Dilihat dari hasil penelitian Dewi, Gumanti & Singgih (2014) 

menunjukkan hasil terdapat perbedaan average abnormal return yang berpengaruh 

pada waktu dan periode Ramadhan yang berbeda. Selanjutnya hasil penelitian 

Hamedakrami, Garkaz & Alirezamehrazin (2012) mengatakan bahwa Ada 

perbedaan yang signifikan dalam abnormal return antara Ramadhan dengan 

sebelum dan setelah Ramadhan. Itu berarti bahwa efek bulan signifikan kembali 

normal. Hasil penelitian Suhadak, Hidayat (2015) menunujukan hasil trading 

volume activity secara signifikan antara bulan Ramadhan. Trading volume activity 

beraksi terhadap ramadhan effect. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat disusun bagan kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 
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Financial Asset Real Asset 

Saham Industri 

Makanan dan 

Minuman 

Peristiwa Ramadhan 

Harga Saham Volume Perdagangan 

 

  Investasi 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Keterangan: 

                     Diteliti 

  Tidak Diteliti  

Terdapat Abnormal 

Return yang 

signifikan 

Tidak Terdapat 

Abnormal Return 

yang signifikan 

Terdapat Volume 

Perdagangan yang 

signifikan 

Tidak Terdapat 

Volume Perdagangan 

yang signifikan 
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Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat diajukan hipotesis-

hipotesis yang akan dianalisis, sehingga diharapkan dapat memberi jawaban 

terhadap identifikasi masalah. Hipotesis yang ingin diuji melalui penelitian ini 

diformulasikan dengan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha), apabila 

hipotesis nol ditolak maka hipotesis alternatif akan diterima. Adapun hipotesis 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 : Terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah 

bulan Ramadhan pada saham makanan dan minuman periode 2012-2014. 

H2 : Terdapat perbedaan volume perdagangan yang signifikan dengan sebelum 

dan sesudah bulan Ramadhan pada saham makanan dan minuman periode 

2012-2014. 

 


