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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Manajemen Keuangan 

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan merupakan bagian dari manajemen yang merupakan 

salah satu fungsi yang terpenting bagi suatu perusahaan, hal itu disebabkan 

manajemen keuangan membantu fungsi operasional perusahaan yang lainnya. 

Seiring dengan perkembangannya, manajemen keuangan tidak hanya mencatat, 

membuat laporan, mengendalikan posisi kas, membayar tagihan, dan mencari 

dana. Akan tetapi, manjemen keuangan juga mengatur dana investasi, kombinasi 

dana yang optimal, serta pendistribusian keuntungan (pembagian dividen). Untuk 

memperkuat pengertian manajemen keuangan, berikut adalah pengertian 

manajemen keuangan menurut beberapa ahli: 

Pengertian manajemen keuangan menurut Kamaludin (2011) “Upaya 

untuk mendapatkan dana dengan cara yang paling menguntungkan serta 

mengalokasikan dana secara efisien dalam perusahaan sebagai sarana untuk 

mencapai sasaran bagi pemegang saham”. 

Menurut Sutrisno (2012) “Manajemen keuangan atau sering disebut 

pembelanjaan, diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan 

dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya murah serta 

usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien”. 

Sedangkan menurut Horne dan Wachowicz (2012) “Manajemen keuangan 

berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan manajemen aset dengan didasari 

dengan beberapa tujuan umum”. 

Berdasarkan uraian beberapa ahli tentang pengertian manajemen 

keuangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen keuangan adalah salah satu 

bidang manajemen fungsional perusahaan yang berfungsi untuk mendapatkan 

dana dalam membiayai perusahaan baik dari dalam atau luar perusahaan, 



10 

 

menggunakan dan mengelola dana tersebut secara efisien untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 

 

2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

Fungsi manajemen keuangan merupakan salah satu keputusan utama yang 

harus dilakukan oleh perusahaan. Menurut Sutrisno (2012) terdapat tiga fungsi 

utama dalam manajemen keuangan, yaitu: 

1. Keputusan investasi (investment decision), yaitu masalah bagaimana 

manajer keuangan harus mengalokasikan dana dalam bentuk-bentuk 

investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan 

datang. 

2. Keputusan pendanaan (financing decision), pada keputusan ini manajer 

keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi 

dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna 

membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. 

3. Keputusan deviden (dividend policy), dividen merupakan bagian 

keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham. 

Oleh karena itu, dividen ini merupakan penghasilan yang diharapkan oleh 

para pemegang saham. 

 

2.2 Pasar Modal 

2.2.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal (capital market) merupakan kegiatan yang berhubungan 

dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek.
 
Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para 

investor selain alternatif investasi lainnya seperti menabung di bank, membeli 

emas, asuransi, tanah, bangunan, dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai 
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penghubung antara para investor dengan perusahaan atau pun institusi pemerintah 

melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, 

dan lainnya. Untuk memperkuat pengertian pasar modal, maka berikut adalah 

pengertian pasar modal menurut undang-undang dan beberapa ahli: 

Menurut (Bab 1, Pasal 1, Angka 13, UU No. 8, 1995) “Pasar modal adalah 

kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, 

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga 

dan profesi yang berkaitan dengan efek”. 

Menurut Latumaerissa (2011) “Pasar modal adalah pasar yang 

menyediakan sumber pembelanjaan dengan jangka waktu yang relatif panjang, 

yang diinvestasikan pada barang modal untuk menciptakan dan memperbanyak 

alat-alat produksi dan akhirnya meningkatkan kegiatan perekonomian”. 

Sedangkan pengertian pasar modal menurut (Martalena & Malinda, 2011) 

adalah: 

“Pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang 

bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuitas 

(saham), reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen 

lainnya. Pasar modal juga merupakan sarana pendanaan bagi 

perusahaan maupun institusi lain, dan sebagai sarana bagi 

kegiatan investasi.” 

 

Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa pasar modal 

merupakan tempat perdagangan instrumen keuangan jangka panjang yang 

berkaitan dengan perusahaan publik, investor, dan lembaga lainnya yang 

berhubungan dengan surat berharga. Pasar modal memiliki peranan penting bagi 

perekonomian suatu negara karena dapat meningkatkan kegiatan perekonomian 

dengan menjadi sarana pendanaan bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari 

investor, serta menjadi sarana investasi masyarakat pada instrumen keuangan 

seperti saham, obligasi, reksadana, dan sebagainya. 
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2.2.2 Bursa Efek Indonesia 

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. 

Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya 

pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh Pemerintah 

Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC (Vereenigde 

Oostindische Compagnie). Meskipun pasar modal telah ada sejak 1912, 

perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang 

diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami 

kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia I 

dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada Pemerintah 

Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan bursa efek tidak 

dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia 

mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun 

kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif 

dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah (www.idx.co.id). 

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesian Stock Exchange (IDX) 

merupakan bursa efek hasil dari penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, 

pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar 

saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa 

hasil gabungan ini mulai beroprasi pada 1 Desember 2007. Menurut Gumanti 

(2011) penggabungan tersebut dilakukan agar nilai kapitalisasi pasar meningkat. 

Pasar modal memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara, 

karena pasar modal menjalankan dua fungsi. Fungsi yang pertama sebagai 

pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana 

dari masyarakat pemodal (investor), dana yang diperoleh dari pasar modal dapat 

digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan 

lain-lain. Fungsi pasar modal yang kedua yaitu menjadi sarana bagi masyarakat 

untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, 

dan sebagainya. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang 
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dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan resiko masing-masing 

instrumen (www.idx.co.id). 

 

2.2.3 Informasi di Pasar Modal 

Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan 

relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga 

efek pada bursa efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang 

berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut (Pasal 1, Ayat 1, UU No. 8, 

1995). Berdasarkan pengertian tersebut tampak bahwa investor akan 

mengasimilasikan informasi yang relevan ke dalam harga untuk membuat 

keputusan menjual atau membeli saham. 

Menurut Husnan et al. (1995) apabila pasar modal efisien, maka 

pengumuman suatu informasi maupun peristiwa akan mempunyai dampak pada 

kegiatan perdagangan, variabilitas harga dan tingkat keuntungan, dan harga 

sekuritas. Dengan munculnya informasi baru, maka diharapkan akan terjadi 

peningkatan kegiatan perdagangan. Di samping itu, diharapkan akan terjadi 

perubahan harga yang cukup berarti dan sering sehingga akan meningkatkan 

variabilitas tingkat keuntungan. Jika suatu informasi ditafsirkan sebagai kabar 

buruk, maka harga saham akan mengalami penurunan, demikian pula sebaliknya 

apabila suatu informasi ditafsirkan sebagai kabar baik. 

Kegiatan di pasar modal sangatlah dipengaruhi oleh informasi, baik itu 

informasi yang benar maupun yang tidak benar (isu). Sehingga sering terlihat 

harga saham turun atau naik sebagai akibat beredarnya informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan maupun informasi yang bersifat rumor atau isu 

(Krisdumar & Taufik, 2009). 

Budiarto dan Baridwan (1999) menyatakan bahwa reaksi pasar sebagai 

suatu sinyal terhadap informasi adanya suatu peristiwa tertentu dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan yang tercermin dari perubahan harga dan volume 
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perdagangan saham yang terjadi. Para investor juga dapat melakukan pengamatan 

tentang informasi volume perdagangan dikaitkan dengan harga saham. 

Reaksi para investor dalam menanggapi berbagai informasi sangat 

dipengaruhi oleh berbagai informasi yang masuk, baik itu ekonomi, politik, 

hukum, budaya, sosial, keamanan, dan berbagai informasi luar negeri lainnya 

(Fahmi & Lavianti, 2011). 

Peristiwa yang terjadi pada dasarnya mengandung informasi dan tidak 

dapat dipisahkan dari pasar modal, baik peristiwa ekonomi maupun nonekonomi. 

Peristiwa ekonomi antara lain inflasi, perubahan nilai tukar mata uang, kebijakan 

fiskal, moneter, tingkat suku bunga, investasi, kebijakan deviden, strategi 

perusahaan maupun keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). 

Sedangkan peristiwa nonekonomi misalnya keadaan lingkungan hidup, isu hak 

asasi manusia, aksi teroris, demonstrasi, serta peristiwa politik yang sangat 

sensitif dengan kondisi pasar (Luhur, 2010). 

Peristiwa-peristiwa nonekonomi (seperti demonstrasi, kerusuhan, politik, 

dan keamanan negara) dapat berpengaruh pada kondisi pasar modal, karena pada 

dasarnya berkaitan dengan stabilitas perekonomian suatu negara. Keadaan negara 

yang kondusif yang diikuti dengan kestabilan kondisi ekonomi, akan membuat 

para investor merasa aman untuk menginvestasikan dananya di pasar modal. Oleh 

karena itu, investor umumnya akan menaruh ekspektasi terhadap setiap peristiwa-

peristiwa yang terjadi dan akan tercermin pada fluktuasi harga atau pun aktivitas 

volume perdagangan saham di bursa efek (Chandra et al., 2014). 

 

2.2.4 Peristiwa Aksi Boikot Sari Roti 

Aksi boikot Sari Roti adalah aksi persuasif dalam jejaring media sosial 

yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kepada masyarakat lainnya di Indonesia 

untuk tidak membeli atau mengkonsumsi Sari Roti dan tidak berurusan dengan 

PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. (sebagai produsen Sari Roti) yang terjadi 

pada akhir tahun 2016. Sari Roti merupakan produk roti ternama di Indonesia 
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yang telah mendapatkan beberapa penghargaan yang berbengsi pada tahun 2009 

sampai 2011. 

Aksi boikot Sari Roti adalah peristiwa yang diawali dengan terjadinya aksi 

demonstrasi yang bertemakan “Aksi Bela Islam”. “Aksi Bela Islam” ini adalah 

rangkaian aksi unjuk rasa yang diadakan di kota Jakarta, sebagai reaksi atas 

Gubernur Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama yang mengeluarkan pernyataan 

yang dianggap menistakan Agama Islam dalam kunjungan kerjanya di Kepulauan 

Seribu. Dalam “Aksi Bela Islam” ini, yang telah menyita atensi masyarakat dari 

Sabang sampai Merauke salah satunya adalah “Aksi Bela Islam Jilid III” atau 

yang disebut aksi “212” yang dilakukan pada tanggal 2 Desember 2016. Aksi 

“212” menjadi persoalan krusial, sebab setelah aksi ini terjadi banyak Organsasi 

Islam memperluas isu persuasif dalam jejaring media sosial salah satunya yaitu 

memboikot Sari Roti.  

Awal terjadinya pemboikotan Sari Roti ini ketika adanya pembagian roti 

secara gratis kepada peserta demonstrasi dari beberapa gerobak Sari Roti dengan 

tulisan Gratis untuk Mujahid pada aksi “212”, pada saat itu Sari Roti mendapat 

banyak pujian dari para peserta maupun pendukung demonstrasi tersebut. Hal ini 

kemudian berubah drastis setelah muncul klarifikasi dari pihak PT. Nippon 

Indosari Corpindo, Tbk. sebagai produsen Sari Roti melalui website resminya 

sariroti.com pada 6 Desember 2016, bahwa pembagian roti tersebut diluar 

kebijakan PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. dan pihaknya tidak terlibat dalam 

aksi “212”. Simpati dan pujian sebagian besar Umat Islam dan netizen yang 

mendukung aksi “212” pun berbalik arah menjadi cemoohan yang viral di 

internet, mereka menyerukan pemboikotan terhadap Sari Roti. 

 

2.3 Studi Peristiwa (Event Study) 

Studi peristiwa merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap 

suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu 
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pengumuman. Untuk memperkuat pengertian event study, berikut adalah 

pengertian event study menurut beberapa ahli: 

Menurut Marwan dan Faizal (1998) bahwa event study dapat diartikan 

sebagai suatu pengamatan mengenai pergerakan harga saham di pasar modal 

untuk mengetahui apakah ada abnormal return yang diperoleh pemegang saham 

akibat dari suatu peristiwa tertentu dan bertujuan mengukur hubungan antara 

suatu peristiwa yang mempengaruhi peristiwa surat berharga dan pendapatan 

(return) dari surat berharga. 

Selain itu, menurut Jogiyanto (2010) bahwa event study digunakan untuk 

menguji kandungan informasi (information content) dari suatu pengumuman dan 

dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. 

Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu 

pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan pasar 

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

ditunjukkan oleh adanya perubahan harga sekuritas yang dapat diukur dengan 

return sebagai nilai perubahan harga atau dengan abnormal return. Jika pengujian 

melibatkan kecepatan reaksi dari pasar untuk menyerap pengumuman informasi, 

maka pengujian ini merupakan pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat. 

Sedangkan pengertian event study menurut MacKinlay (dalam Mardiyati 

& Khasanah, 2011): 

 

“Metodologi event study dapat digunakan untuk mengukur 

dampak dari suatu kejadian. Metodologi ini bisa diterapkan 

untuk data finansial terhadap suatu kejadian seperti 

pengumuman corporate action, dan untuk mengetahui 

dampaknya terhadap nilai perusahaan yang biasanya tercermin 

pada volume transaksi saham dan harga saham.” 

 

Berdasarkan pengertian tersebut, tampak bahwa sebenarnya event study 

dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal dengan pendekatan pergerakan 

harga saham terhadap suatu peristiwa tertentu. Sejalan dengan tujuan itu, event 



17 

 

study juga dapat digunakan untuk menguji hipotesis pasar modal efisien pada 

bentuk setengah kuat. 

Menurut MacKinlay (dalam Mardiyati & Khasanah, 2011) bahwa langkah-

langkah event study adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan event yang terjadi, berupa informasi yang dibutuhkan 

pemegang saham; 

2. Menyusun teori mengenai respon pasar terhadap informasi yang dijadikan 

event yang diteliti tersebut; 

3. Menentukan kriteria sampel yang akan diteliti; 

4. Menentukan sebuah event window (periode pengamatan) yang tepat, sesuai 

dengan event yang diteliti; 

5. Melakukan eliminasi sampel yang memiliki event lain pada periode 

pengamatan; 

6. Membandingkan keadaan sebelum dan setelah event. 

Panjang atau lamanya periode jendela dalam studi peristiwa sangat 

bervariasi, menurut Peterson (dalam Mardiyati & Khasanah, 2011) memberikan 

patokan umum yang dapat digunakan yaitu berkisar tiga hari sampai 121 hari 

untuk data harian, dan tiga bulan sampai 121 bulan untuk data bulanan. 

 

2.4 Reaksi Pasar 

Studi peristiwa merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap 

suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu 

pengumuman. Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi 

dari suatu peristiwa, termasuk peristiwa demonstrasi sebagai peristiwa 

nonekonomi yang mengakibatkan terjadinya aksi pemboikotan suatu produk. 

Peristiwa pemboikotan ini memang tidak mengitervensi bursa saham secara 

langsung, namun tersebut merupakan salah satu informasi yang diserap oleh para 

pelaku pasar modal dan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.  
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Hal tersebut mempengaruhi para investor yang pada akhirnya pasar bereaksi 

terhadap informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan baru. 

Reaksi pasar ditunjukan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas 

yang bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan abnormal 

return. Selain itu, dalam menguji reaksi pasar para peneliti juga menggunakan 

volume perdagangan (trading volume activity) sebagai indikator penting dalam 

mengukur reaksi pasar (Mahgianti, 2001). 

Suatu peristiwa memungkinkan terjadinya perubahan trading volume 

activity di pasar modal yang mencerminkan keputusan investor. Jika suatu 

peristiwa nonekonomi mempunyai kandungan informasi maka akan memberikan 

abnormal return kepada pelaku pasar, sebaliknya pengumuman peristiwa yang 

tidak mengandung informasi tidak memberikan abnormal return kepada pelaku 

pasar. Adanya perubahan trading volume activity diakibatkan oleh penawaran dan 

permintaan saham, maka semakin besar pengaruhnya terhadap fluktuasi trading 

volume activity di bursa, dan semakin meningkatnya volume perdagangan saham 

dan frekuensi perdagangan, menunjukkan semakin diminatinya saham tersebut 

oleh investor. 

 

2.4.1 Abnormal Return 

Studi peristiwa menganalisis return tidak normal (abnormal return) dari 

sekuritas yang mungkin terjadi di sekitar pengumuman dari suatu peristiwa. 

Abnormal return dan excess return merupakan kelebihan dari return yang 

sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Abnormal return adalah selisih 

antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekpektasi, diformulasikan 

sebagai berikut (Jogiyanto, 2010): 

 
ARi,t = Ri,t – E(Ri,t) …………………………………………   (2.1) 
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Keterangan: 

ARi,t = abnormal return saham i pada periode t 

Ri,t = return sesungguhnya yang terjadi untuk saham i pada periode t 

E(Ri,t) = tingkat return yang diharapakan pada periode t 

 

2.4.1.1 Return Realisasi (Realized Return) 

Menurut Jogiyanto (2010) return realisasi merupakan return yang telah 

terjadi. Return realisasi dihitung berdasarkan data historis, return realisasi penting 

karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan. Return 

historis ini juga berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi (expected 

return) dan resiko di masa mendatang. Formulasi dari return realisasi adalah 

sebagai berikut: 

 
Ri,t = 

             

       
 …………………………………………………   (2.2) 

 

Keterangan: 

Ri,t = return sesungguhnya yang terjadi untuk saham i pada periode t 

Pi,t = harga saham i pada periode ke-t 

Pi,t-1 = harga saham i sebelum periode ke-t 

 

2.4.1.2 Return Ekspektasi (Expecteded Return) 

Menurut Jogiyanto (2010) return ekspektasi (expected return) adalah 

return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda 

dengan return realisasi yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya 

belum terjadi. Terdapat tiga model yang dapat digunakan untuk mengukur return 

ekspektasi, yaitu: 

1. Model disesuaikan rata-rata (mean adjusted model) 

Model disesuaikan rata–rata (mean adjusted model) menganggap bahwa 

return ekspektasi bernilai konstan yang sama dengan rata–rata return 

realisasi sebelumnya selama periode estimasi. Dengan formulasi sebagai 

berikut: 
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E(Ri,t) = 

∑      
  
     

 
 ………………………………………   (2.3) 

 

Keterangan: 

E(Ri,t) = expected return sekuritas i pada periode peristiwa t 

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

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

Periode estimasi (estimation period) umumnya merupakan periode 

sebelum periode peristiwa. Periode peristiwa (event period) disebut juga 

periode pengamatan atau jendela peristiwa (event window). 

2. Model pasar (market model) 

Perhitungan return ekspektasi dengan model ini dilakukan melalui dua 

tahapan, yaitu membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data 

realisasi selama periode estimasi return estimasi. Kemudian menggunakan 

model ekspektasi ini untuk mengestimasi return ekspektasi pada periode 

jendela. Model ekspektasi dapat dibentuk dengan teknik regresi OLS 

(Ordinary Least Square) dengan persamaan: 

 
Ri,j =    + β.Rmj + eij …………………………………   (2.4) 

 

Keterangan: 

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

   = intercept untuk sekuritas i 

β = koefisien slope yang merupakan beta dari sekuritas i 

Rmj = return indeks pasar pada periode estimasi ke-j 

eij = kesalahan residu sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j 

3. Model disesuaikan pasar (market adjusted model) 

Model ini menganggap bahwa penduga terbaik untuk mengestimasi return 

suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat tersebut. Dengan 

menggunakan model ini maka tidak perlu menggunakan periode estimasi 

untuk membentuk model estimasi, karena return sekuritas yang diestimasi 

adalah sama dengan return indeks pasar. Diformulasikan sebagai berikut: 



21 

 

 
E(Ri,t) = Rmi,t ………………………………………   (2.5) 

 

Keterangan: 

E(Ri,t) = expected return sekuritas i pada periode peristiwa t 

Rmi,t = return pasar dari sekuritas i pada periode peristiwa t 

Abnormal return adalah selisih antara realized return dengan expected 

return. Perhitungan expected return dalam penelitian ini akan menggunakan 

model disesuaikan pasar (market adjusted model) dengan IHSG (Indeks Harga 

Saham Gabungan) sebagai indeks pasarnya. 

 

2.4.2 Trading Volume Activity 

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 atau Trading Volume Activity (TVA). 

Menurut Widayanto dan Sunarjanto (2005), “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”. 

Perhitungan TVA dilakukan dengan membandingkan jumlah saham 

perusahaan yang diperdagangkan dalam suatu periode tertentu dengan 

keseluruhan jumlah saham beredar perusahaan tersebut pada kurun waktu yang 

sama (Jogiyanto, 2010). Dihitung dengan menggunakan rumus:  

 
TVA = 

                                             

                                      
 ………   (2.6) 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antara 

sebuah peristiwa yang menghasilkan informasi baru dengan abnormal return 

maupun volume perdagangan saham. Sebagian besar dari event study yang 

dilakukan menggunakan berbagai event yang terkait langsung dengan aktivitas 

ekonomi seperti pengumuman laba, kebijakan dividen, dan pengumuman akuisisi 

atau merjer. Pada perkembangan selanjutnya event study juga dilakukan untuk 

menganalisis pengaruh peristiwa-peristiwa yang terkait lingkungan ekonomi 

makro seperti perubahan kurs, suku bunga, ataupun kebijakan ekonomi yang 

ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun event study memiliki jangkauan yang luas, 

namun baru pada dua dekade terakhir ini banyak digunakan terhadap peristiwa di 

luar isu ekonomi (Suryawijaya & Setiawan, 1998). 

Mansur et al. (1989) menjadikan kasus kegagalan terbang pesawat DC-10 

pada tahun 1979 sebagai latar belakang penelitian event study. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan pada 

saham-saham perusahaan penerbangan yang menggunakan pesawat-pesawat DC-

10 di NYSE yang diindikasikan oleh turunnya return yang diperoleh investor. 

Penelitian tentang hubungan pasar modal dengan masalah lingkungan dan 

kecelakaan dilakukan oleh Kalra et al. (1993) yang mengambil latar belakang 

peristiwa kesalahan reaktor nuklir di Chernobyl. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terjadi reaksi saham yang negatif bagi saham-saham Amerika di NYSE 

yang menggunakan tenaga nuklir sebagai sumber energi dalam proses 

produksinya. 

Indarti (2003) melakukan penelitian dengan mengambil tragedi yang 

menimpa bangsa Indonesia yaitu peristiwa peledakan bom di Legian, Kuta Bali. 

Dengan sampel saham-saham LQ45, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

kejadian itu langsung direspon oleh pelaku pasar modal di BEJ yang ditunjukkan 

oleh adanya negative abnormal return yang signifikan pada event day. Rata-rata 

abnormal return dan TVA yang berbeda antara sebelum dan setelah peristiwa 
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juga menunjukkan bahwa peristiwa tersebut berpengaruh terhadap saham-saham 

di BEJ dalam jangka waktu yang cukup lama.  

Saputro (2005) melakukan penelitian dengan mengambil dua peristiwa 

yaitu peristiwa ledakan Bom Marriott pada tanggal 5 Agustus 2003 dan peristiwa 

ledakan Bom Kuningan pada tanggal 9 September 2004. Secara purposive 

sampling, dari saham–saham perusahaan yang termasuk dalam LQ45 secara 

konsisten selama periode Februari 2003 sampai dengan Agustus 2004 serta tidak 

melakukan corporate action selama event period diperoleh 25 saham sebagai 

sampel yang diteliti. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya abnormal return 

yang signifikan di seputar terjadinya kedua peristiwa. Akan tetapi, tidak 

terdapatnya perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan setelah kedua 

peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kedua peristiwa tersebut tidak 

menimbulkan pengaruh dalam waktu yang lama bagi pasar modal. Rata-rata 

abnormal return pada saat dan setelah peristiwa ledakan bom marriott yang tidak 

berbeda dengan rata-rata abnormal return pada saat dan setelah peristiwa ledakan 

bom kuningan juga menunjukkan bahwa reaksi pasar modal relatif tidak berbeda 

terhadap kedua peristiwa tersebut.  

Bialkowski et al. (2006) melakukan penelitian berjudul “Political 

Orientation of Government and Stock Market Returns”. Penelitian ini menguji 

apakah terdapat perbedaan abnormal return pada saat pemilihan presiden di 

negara anggota OECD. Pengelompokan negara didasarkan pada orientasi politik 

masing-masing negara. Sampel penelitian adalah 24 negara yang termasuk dalam 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). OECD 

adalah organisasi internasional beranggotakan negara-negara yang menerima 

prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik pada 

tingkat abnormal return antara negara sayap kiri dan negara sayap kanan. 

Angelovska (2011) melakukan penelitian yang berjudul ”The Impact of 

Political Events – “Name Issue” on an Emerging Macedonian Stock Market“. 
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Penelitian ini menganalisis respon pasar modal terhadap peristiwa name issue 

antara Masedonia dan Yunani yang berkepanjangan dan belum menemukan titik 

terang. Event dalam penelitian ini adalah pada acara KTT di Bucharest pada 

tanggal 4 maret 2008. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah return 

harian indeks pasar MBI 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah acara 

KTT di Bucharest. 

Chandra et al. (2014) melakukan penelitian berjudul “Perbedaan Average 

Abnormal Return, Average Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Pemilu 

di Indonesia”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham tercatat 

sebagai emiten di Bursa Efek Indoensia (BEI) dan terdaftar dalam kelompok LQ 

45 selama dua periode pemilihan presiden yaitu tahun 2004 dan 2009. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan average abnormal return 

dan average trading volume activity secara signifikan pada kelompok LQ-45 

sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan presiden di Indonesia tahun 2004 dan 

2009. 

Aini (2015) melakukan penelitian berjudul “Analisis Perbedaan Average 

Abnormal Return dan Average Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah 

Pelantikan Presiden Jokowi”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

saham tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indoensia (BEI) dan terdaftar dalam 

kelompok LQ 45. Hasil penelitian menunjukan: (1) Berdasarkan uji statistik, tidak 

terdapat terdapat perbedaan yang signifikan antara average abnormal return 7 

hari sebelum dan 7 hari sesudah peristiwa pelantikan Presiden Jokowi. (2) 

Berdasarkan uji statistik, terdapat perbedaan yang signifikan antara average 

abnormal return 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah peristiwa pelantikan Presiden 

Jokowi. (3) Berdasarkan uji statistik, tidak terdapat terdapat perbedaan yang 

signifikan antara average abnormal return 30 hari sebelum dan 30 hari sesudah 

peristiwa pelantikan Presiden Jokowi. (4) Berdasarkan uji statistik, terdapat 

perbedaan yang signifikan antara average trading volume activity 30 hari sebelum 

dan 30 hari sesudah peristiwa pelantikan Presiden Jokowi. 
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Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No

. 

Judul Penelitian / 

Peneliti (Tahun) 

Faktor 

Nonekonomi 

(Peristiwa) 

Variabel / 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 The Relationship 

between the Equity 

Return Levels of 

Airline Companies 

and Unanticipated 

Events / Mansur et 

al. (1989) 

Keamanan 

(Pelarangan 

terbang 

pesawat DC-

10) 

Abnormal 

return / 

Event 

study 

Peristiwa pelarangan 

DC-10 mempengaruhi 

abnormal return 

secara signifikan 

2 Effects of the 

Chernobyl Nuclear 

Accident on the 

Utility Share Prices 

/ Kalra et al. (1993) 

Keadaan 

lingkungan 

hidup 

(Kecelakaan 

reaktor nuklir 

Chernobyl) 

Market 

return dan 

dummy 

variable / 

Event 

parameter 

Reaksi saham yang 

negatif bagi saham-

saham Amerika di 

NYSE yang 

menggunakan tenaga 

nuklir sebagai sumber 

energi dalam proses 

produksinya 

3 Analisis Perilaku 

Return dan 

Aktivitas Volume 

Perdagangan 

Saham di Bursa 

Efek Jakarta / 

Indarti (2003) 

Aksi teroris 

(Ledakan 

bom Bali) 

Abnormal 

return dan 

trading 

volume 

activity / 

Event 

study 

Terdapat negative 

abnormal return yang 

signifikan pada  event 

day serta terdapat 

perbedaan rata-rata 

abnormal return dan 

trading volume 

activity sebelum dan 

setelah peristiwa Bom 

Bali 
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Lanjutan Tabel 2.1 (Halaman 25) 

4 Reaksi Pasar 

Modal Terhadap 

Peristiwa Bom / 

Saputro (2005) 

Aksi teroris 

(Ledakan 

bom Marriott 

dan 

Kuningan) 

Abnormal 

return / 

Event 

study 

Terdapat abnormal 

return yang signifikan 

di seputar terjadinya 

kedua peristiwa, tetapi 

tidak menimbulkan 

pengaruh pada jangka 

waktu yang lama 

5 Political 

Orientation of 

Government and 

Stock Market 

Returns / 

Bialkowski et al. 

(2006) 

Politik 

(Pemilihan 

presiden di 

negara 

anggota 

OECD) 

Abnormal 

return / 

Event 

study 

Tidak ada perbedaan 

yang signifikan secara 

statistik pada tingkat 

abnormal return 

antara negara sayap 

kiri dan negara sayap 

kanan 

6 The Impact of 

Political Events / 

Angelovska (2011) 

Politik 

(Sengketa 

nama antara 

Masedonia 

dan Yunani) 

Abnormal 

return / 

Event 

study 

Tidak adanya 

perbedaan yang 

signifikan antara 

abnormal return 

sebelum dan sesudah 

acara KTT di 

Bucharest 

7 Perbedaan Average 

Abnormal Return, 

Average Trading 

Volume Activity 

Sebelum dan 

Sesudah Pemilu di 

Indonesia / 

Chandra et al. 

(2014) 

Politik 

(Pemilihan 

presiden 

Indonesia 

tahun 2004 

dan 2009) 

Average 

abnormal 

return dan 

average 

trading 

volume 

activity / 

Event 

study 

Tidak terdapat 

perbedaan average 

abnormal return dan 

average trading 

volume activity secara 

signifikan pada 

kelompok LQ-45 

sebelum dan sesudah 

pemilihan presiden. 
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Lanjutan Tabel 2.1 (Halaman 25 dan 26) 

8 Analisis Perbedaan 

Average Abnormal 

Return dan 

Average Trading 

Volume Activity 

Sebelum dan 

Sesudah Pelantikan 

Presiden Jokowi / 

Aini (2015) 

Politik 

(Pelantikan 

Presiden 

Jokowi) 

Average 

abnormal 

return dan 

average 

trading 

volume 

activity / 

Event 

study 

Tidak terdapat 

terdapat perbedaan 

yang signifikan pada 

average abnormal 

return tetapi terdapat 

perbedaan yang 

signifikan pada 

average trading 

volume activity 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Pasar modal sebagai salah satu instrumen ekonomi sangat dipengaruhi 

oleh berbagai peristiwa yang memiliki kandungan informasi bagi investor. 

Semakin penting peran pasar modal dalam perekonomian suatu negara. Semakin 

sensitif pasar modal itu terhadap berbagai peristiwa disekitarnya (Suryawijaya & 

Setiawan, 1998). Pasar modal tidak terlepas dari berbagai pengaruh lingkungan 

ekonomi maupun nonekonomi. Lingkungan nonekonomi, walaupun tidak terkait 

langsung dengan dinamika pasar modal, tidak dapat dipisahkan dari aktivitas 

perdagangan di bursa saham. 

Peristiwa ekonomi antara lain inflasi, perubahan nilai tukar mata uang, 

kebijakan fiskal, moneter, tingkat suku bunga, investasi, kebijakan deviden, 

strategi perusahaan maupun keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). 

Sedangkan peristiwa nonekonomi misalnya keadaan lingkungan hidup, isu hak 

asasi manusia, aksi teroris, demonstrasi, serta peristiwa politik yang sangat 

sensitif dengan kondisi pasar (Luhur, 2010). 

Aksi boikot Sari Roti yang bermula dari peristiwa demonstrasi merupakan 

salah satu bagian dari lingkungan nonekonomi yang memang sangat 

mempengaruhi kegiatan di lantai bursa. Peristiwa tersebut mengandung informasi 
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yang akan dipakai investor untuk analisa investasinya. Peristiwa aksi boikot Sari 

Roti merupakan salah satu peristiwa di Indonesia yang cukup menarik untuk 

diteliti bagaimana dampak yang ditimbulkan pada pasar modal di Indonesia. 

Reaksi pasar saham terbagi dua, yaitu reaksi harga saham dan reaksi 

volume perdagangan saham. Reaksi harga saham dapat diukur dari abnormal 

return, sedangkan reaksi volume perdagangan saham dapat diukur dengan trading 

volume activity. Abnormal return saham dapat diukur dengan menggunakan 

konsep antara lain return realisasi (realized return) yang merupakan capital gain 

atau capital loss yaitu selisih antara harga saham saat ini dengan harga saham 

sebelumnya dan return ekspektasi (expected return) yaitu merupakan tingkat 

return yang diharapkan. Sedangkan perhitungan trading volume activty dilakukan 

dengan cara membandingkan jumlah saham perusahaan yang diperdagangkan 

dalam suatu periode tertentu dengan keseluruhan jumlah saham yang diedarkan 

perusahaan tersebut dengan kurun waktu yang sama. 

Abnormal return dan trading volume activity 30 hari sebelum dan 30 hari 

sesudah pemboikotan Sari Roti serta 90 hari sebelum dan 90 hari sesudah 

pemboikotan Sari Roti yang sudah dihitung kemudian diuji normalitas data, jika 

data terdistribusi normal maka akan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis 

dengan menggunakan uji parametrik yaitu paired sample t-test, dan jika data 

terdistribusi tidak normal maka akan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis 

dengan menggunakan uji nonparametrik yaitu wilcoxon signed ranks test. 

Pengujian hipotesis tersebut akan memperoleh suatu hasil, dimana hasil tersebut 

memiliki dua kemungkinan yaitu terdapat perbedaan atau tidak terdapat 

perbedaan. Jika hasil menunjukkan terdapat perbedaan, maka aksi boikot Sari Roti 

mempengaruhi secara langsung terhadap pasar saham ROTI (abnormal return 

dan/atau trading volume activity dengan jangka waktu tertentu yang diujikan). 

Jika hasil menunjukkan tidak terdapat perbedaan, maka aksi boikot Sari Roti tidak 

mempengaruhi secara langsung terhadap pasar saham ROTI (abnormal return 

dan/atau trading volume activity dengan jangka waktu tertentu yang diujikan). 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, sistematis kerangka pemikiran pada 

penelitian ini digambarkan pada gambar 2.1. 

 

 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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2.7 Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap suatu masalah penelitian yang 

kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka berpikir diatas 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return 30 hari 

sebelum dan 30 hari sesudah aksi boikot Sari Roti.  

H2 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara trading volume activity 30 

hari sebelum dan 30 hari sesudah aksi boikot Sari Soti. 

H3 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return 90 hari 

sebelum dan 90 hari sesudah aksi boikot Sari Roti. 

H4 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara trading volume activity 90 

hari sebelum dan 90 hari sesudah aksi boikot Sari Roti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


