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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian ini menggunakan  rujukan dari beberapa penelitian 

terdahulu sebagai berikut : 

1. I Made Joni Suparsa dan Ni Made Dwi Ratnadi (2013) telah melakukan 

penelitian yang berjudul “Perbedaan Abnormal Return dan Trading 

Volume Actifity atas kenaikan BBM tahun 2013 pada Saham LQ45”. 

Penelitian ini bertujuan  untuk melihat reaksi pasar modal terhadap suatu 

peristiwa kenaikan BBM yang diumumkan. Penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan yang memiliki saham yang tergolong LQ45 di BEI. Penelitian 

ini diuji dengan Paired Sample T-Test. Dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan Abnormal Return dan 

Trading Volume Actifity atas kenaikan BBM tahun 2013. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian I Made Joni Suparsa dan Ni 

Made Dwi Ratna sama-sama meneliti event pengaruh kebijakan BBM  

terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Actifity pada saham LQ45. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian I Made Joni Suparsa dan Ni 

Made Dwi Ratna adalah penelitian ini meneliti peristiwa kenaikan BBM 

ditahun 2013, sedangkan penelitian yang dilakukan adalah meneliti 

peristiwa kenaikan BBM ditahun 2014 dan penurunan di tahun 2015. 
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2. Teddy Chandra (2013) telah melakukan penelitian yang berjudul “The 

Impact of Fuel Price Increase on Stock Price”. Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji reaksi pasar terhadap kenaikan BBM yang diumumkan 

pada tanggal 21 Juni 2013. Penelitian ini diuji menggunakan One Sample 

T-test dengan sample saham LQ45 periode Februari–Juli 2013. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan Abnormal Return 

sebelum dan seudah pengumuman kenaikan BBM dan terdapat 

peningkatan aktivitas yang berarti sebelum dan sesudah  pengumuman 

BBM, namun tidak terdapat perbedaan Trading Volume Activity atas 

terjadinya peristiwa kenaikan BBM di tahun 2013. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Teddy Chandra sama-sama 

menggunakan event study pengaruh kenaikan BBM tanggal 21 Juni 2013 

dengan variabel Abnormal Return dan Trading Volume Activity, serta 

penggunaan samplenya yaitu saham LQ45. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Teddy Chandraadalah alat uji 

yang digunakan yaitu One sample T-test untuk menguji variabel Abnormal 

Returndan Trading Volume Activity, sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan Paried T-test. 

3. Nicolas dan Steven (2008) telah melakukan penelitian yang berjudul “Do 

Structural Oil Market Shocks Affect Stocks Price?”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar terhadap kenaikan minyak dunia. 

Penelitian ini diuji menggunakan dua analisis antara lain, pertama 

menggunakan modifikasi menurut Kilian meliputi model autoregressive 
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vector untuk mengguraikan perubahan harga minyak menjadi tiga 

komponen guncangan pada pasokan minyak (pasokan harga minyak, 

permintaan minyak secara global aggregate, dan permintaan minyak saat 

terjadi guncangan. Kedua yaitu menggunakan pemulihan pasokan harga 

minyak, permintaan minyak secara global aggregate, dan permintaan 

minyak saat terjadi guncangan. Hasil penelitian menujukkan bahwa tidak 

ada pengaruh atau respon yang besar pada pasar saham atas terjadinya 

guncangan pasar minyak. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nicolas dan Steven adalah 

sama-sama meneliti reaksi pasar saham atas terjadinya goncangan minyak 

yang terjadi di suatu Negara. 

Perbedaan penelitian ini dan penelitian Nicolas dan Steven adalah 

penelitian dilakukan dengan menggunakan sample yang ada di 8 negara 

yaitu Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika 

Serikat. Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan event yang terjadi 

pada satu negara yaitu terjadinya ketidakstabilan BBM di Indonesia. 

 

2.2 Landasan Teori 

Pada sub bab ini akan diuraikan teori-teori yang digunakan sebagai dasar 

dalam menyusun kerangka pemikiran maupun merumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 
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2.2.1 Studi Peristiwa (Event Study) 

Penelitian yang mengamati dampak dari pengumuman informasi terhadap 

harga sekuritas sering disebut dengan event studie. Event studies umumnya 

berkaitan dengan seberapa cepat suatu informasi yang masuk ke pasar dapat 

tercermin pada harga. (Eduardus Tandelilin, 2001:126). 

Studi peristiwa (event study) merupakan studi yang mempelajari reaksi 

pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai 

suatu pengumuman. Event study dapat digunakan untuk menguji kandungan 

informasi (information content) dari suatu pengumuman dan juga digunakan 

untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. (Jogiyanto Hartono, 2010 : 

555). 

2.2.2 Pasar Modal 

Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana 

dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. 

Pasar modal juga bisa diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas 

yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi. 

(Eduardus Tandelilin, 2010:26). 

 Pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan 

dana jangka panjang dengan menjual atau mengeluarkan obligasi. Pasar modal 

berfungsi sebagai sarana alokasi dana yang produktif untuk memindahkan dana 

dari pemberi pinjaman ke peminjam. Alokasi dana yang produktif terjadi jika 

individu yang mempunyai kelebihan dana dapat meminjamkannya ke individu 
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lain yang lebih produktif membutuhkan dana.dalam arti sempit ,pasar modal 

adalah suatu pasar (tempat,berupa gedung) yang disiapkan guna perdagangan 

saham, obligasi dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa perantara 

pedagang efek. (Jogiyanto Hartono, 2010:29). 

 

2.2.3 Efisiensi Pasar 

 Suatu pasar bereaksi terhadap suatu informasi untuk mencapai harga 

keseimbangan yang baru merupakan hal yang penting.Jika pasar bereaksi dengan 

cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya 

mencerminkan informasi yang tersedia, maka kondisi pasar seperti ini disebut 

dengan pasar efisien.(Jogiyanto Hartono, 2014: 547). 

 Kunci utama untuk mengukur pasar yang efisien adalah hubungan antara 

harga sekuritas dengan informasi. (Jogiyanto Hartono, 2014:548) menyajikan tiga 

macam bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk 

informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi sekarang yang sedang 

dipublikasikan dan informasi privat sebagai berikut: 

1. Efisien dalam bentuk lemah (weak form) 

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

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

lalu ini merupakan informasi yang sudah terjadi.Bentuk efisiensi pasar secara 

lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak (random walk theory) yang 

mengatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai 

sekarang.Jika pasar efisien secara bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu 
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tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang.Ini berarti bahwa 

untuk pasar yang efisien bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan 

informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal. 

2. Efisiensi dalam bentuk setengah kuat (semistrong form) 

 Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara 

penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang dipublikasikan (all 

publicly available information) termasuk informasi yang berada di laporan-

laporan keuangan perusahaan emiten. Menurut Eduardus Tandelilin 

(2010:223) Pasar efisien bentuk setengah kuat, return tak normal hanya 

terjadi di seputar pengumuman (publikasi) suatu peristiwa sebagai 

representasi dari respons pasar terhadap pengumuman tersebut. Suatu pasar 

dinyatakan efisien dalam bentuk setengah kuat bila informasi terserap atau 

direspon dengan cepat oleh pasar (dalam satu hingga dua spot waktu atau hari 

di seputar pengumuman). Return tidak normal yang terjadi berkepanjangan 

(lebih dari 3 spot waktu) mencerminkan sebagian respon pasar terlambat 

dalam menyerap atau menginterpretasi informasi, dan dengan demikian 

dianggap pasar tidak efisien dalam bentuk setengah kuat. 

3. Efisien dalam bentuk kuat (stong form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas 

secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang tersedia 

termasuk informasi yang privat. Jika pasar efisien dalam bentuk ini, maka 

tidak ada individual investor atau grup dari investor yang dapat memperoleh 
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keuntungan tidak normal (abnormal return) karena mempunyai informasi 

privat 

2.2.4 Return Saham 

 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. Return realisasi (realized 

return) merupakan return yang telah terjadi, dihitung berdasarkan data historis. 

Return realisasi penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja 

dari perusahaan. Return realisasi digunakan sebagai dasar penentuan return 

ekspetasi (expected return) dan risiko dimasa mendatang. Return ekspektasi 

(expected return) adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di 

masa mendatang dan sifatnya belum terjadi. Sedangkan return realisasi adalah 

return yang sifatnya sudah terjadi. (Jogiyanto Hartono, 2014:235). 

 Tujuan investor dalam berinvestasi adalah memaksimalkan return, tanpa 

melupakan faktor risiko investasi yang harus dihadapinya. Return merupakan 

salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan 

imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang 

dilakukannya. Sumber-sumber return investasi terdiri dari dua komponen utama, 

yaitu yield dan capital gain (loss). Yield merupakan komponen return yang 

mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari 

suatu investasi. Sedangkan capital gain (loss) sebagai komponen kedua dari 

return merupakan kenaikan (penurunan) harga suatu surat berharga (bisa saham 

maupun surat utang jangka panjang), yang bisa memberikan keuntungan 
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(kerugian) bagi investor. Dalam kata lain, capital gain (loss) bisa juga diartikan 

sebagai perubahan harga sekuritas. (Eduardus Tandelilin, 2001:47). 

 Selain memperhitungkan return atau keuntungan, investor perlu 

mempertimbangkan tingkat risiko suatu investasi sebagai dasar pembuatan 

keputusan investasi. Risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return 

aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan 

perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut. Risiko terdiri dari 

bermacam-macam sebab, antara lain adalah risiko suku bunga, risiko pasar, risiko 

inflasi, risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang, 

dan risiko Negara (Country Risk). Adapun risiko dibagi menjadi dua jenis risiko, 

yaitu risiko umum (General Risk) dan risiko spesifik (risiko perusahaan). Risiko 

umum merupakan risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar 

secara keseluruhan. Risiko spesifik adalah risiko yang tidak terkait dengan 

perubahan pasar secara keseluruhan. (Eduardus Tandelilin, 2001:48). 

2.2.5 Abnormal Return 

 Menurut Jogiyanto Hartono (2014:609) Efisiensi pasar diuji dengan 

melihat return tidak normal yang terjadi. Pasar dikatakan tidak efisien jika satu 

atau beberapa pelaku pasar dapat menikmati abnormal returndalam jangka waktu 

yang cukup lama. Abnormal return atau exess return merupakan kelebihan dari 

return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal 

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

demikan return tidak normal (abnormal return)adalah selisih antara return 

sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi, sebagai berikut : 
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ARi,t = Ri,t – E(Ri,t) …………….……………………..(1) 

Keterangan: 

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

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

peristiwa ke-t 

E(Ri,t) = Return ekspektasi sekuritas ke-i untuk periode peristiwa ke-t 

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

merupakan selisih harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya atau dapat 

dihitung dengan rumus: 

 

Ri,t  =  ......................................................(2) 

 

Keterangan : 

Rit = Return  relisasi saham  

Pt  = harga penutupan saham pada periode ke-t 

Pt-1 = harga penutupan saham pada periode  ke-t-1 

 Return ekspektasi merupakan return yang harus diestimasi. Brown dan 

Warner (1985) menurut Jogiyanto Hartono (2014:610) mengestimasi return 

ekspektasi menggunakan model estimasi sebagai berikut: 

1. Mean Adjusted Model 

Mean Adjusted Model adalah model disesuaikan rata-rata (mean-adjusted 

model) menganggap bahwa return ekspektasi bernilai konstan yang sama 

Pi,t   -   Pi,t-1 

Pi,t-1 
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dengan rata-rata return realisasi sebelumnya selama periode estimasi 

(estimation period), sebagai berikut: 

 

 …………………...............................(3) 

 

Keterangan : 

E(Ri,t) = return ekspetasi saham ke-i pada periode peristiwa ke-t  

Ri,j = return realisasi saham ke-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 dengan 

periode pengamatan atau jendela peristiwa (event window). 

2. Market Model 

Model ekspektasi dapat dibentuk menggunakan teknik regresi OLS 

(Ordinary Least Square). Expected Return model ini dapat dihitung dengan 

rumus: 

Ri,j = αi + βi . Rm,j + €i,j  ………………….…………….(4) 

Keterangan: 

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

αi = intercept untuk sekuritas ke-i 

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

Rm,j = return indeks pasar pada periode estimasi ke-j  

Σ Ri,j 
     t2 

  j=t1 

 
E(Ri,t) =  

 

T 



21 
 

 
 

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

3. Market Adjusted Model 

Model disesuaikan pasar (market-adjusted model) menggangap bahwa 

penduga yang terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah return 

indeks pasar pada saat tersebut. Dengan menggunakan model ini, maka tidak 

perlu menggunakan periode estimasi untuk membentuk model estimasi, karena 

return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks pasar atau 

dengan rumus: 

E(Ri,j) =  Rm,j ……………..……………………(5) 

Keterangan: 

Expected Return =   Market Return (Return Pasar) 

yaitu dibentuk bedasarkan Return pasar (Market Return) merupakan expected 

Return. 

  

Rm,j = ......................................................(6) 

 IHSGj-1 

 

Keterangan : 

Rm,j = Return Pasar pada periode j 

IHSGj = IHSG saham pada periode j 

IHSGj-1 = IHSG saham pada periode j-1 

 

 

IHSGj – IHSGj-1 
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2.2.6 Average Abnormal Return 

 Menurut Jogiyanto Hartono (2014:622) pengujian adanya abnormal 

returntidak dilakukan untuk tiap-tiap sekuritas, tetapi dilakukan secara agregat 

dengan menguji rata-rata return tidak normal seluruh sekuritas secara cross-

section untuk tiap-tiap hari di periode peristiwa. Rata-rata return tidak normal 

(average abnormal return) untuk hari ke-t dapat dihitung berdasarkan rata-rata 

aritmetika sebagai berikut : 

 

AARt  = ......................................................(7) 

 

Keterangan : 

AARt = averageabnormal returnpada periode ke-t 

ARi,t = abnormal returnsekuritas ke-i pada periode ke-t 

k = jumlah sekuritas yang terpengaruh oleh pengumuman peristiwa 

 

2.2.7 Trading Volume Activity (TVA) 

I Made Joni Suparsa dan Ni Made Dwi Ratnadi (2013) dalam jurnalnya 

“Perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity atas kenaikan BBM 

pada saham LQ45” mengatakan Trading volume activity adalah alat yang 

dipergunakan untuk melihat bagaimana pasar bereaksi terhadap adanya informasi 

di pasar modal dengan melihat pergerakan trading volume activity dimana harga 

merefleksikan tingkat perubahan informasi. Suatu surat berharga yang memiliki 

i=1 

k 

∑ ARi,t 

 

 

k 
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volume perdagangan yang tinggi, maka akan menghasilkan return saham yang 

tinggi. 

Aduda dan Caroline (2010) dalam jurnalnya “Market reaction to stock 

splits”, African Journal of Business & Management”mengatakan  dalam penilaian 

terhadap dampak peristiwa diperlukan ukuran abnormal return dari perusahaan 

dalam periode sekitar tanggal pengumuman dan pada saat tanggal pengumuman. 

Adapun rumusnya sebagai berikut: 

TVA =  Jumlah saham yang diperdagangkan pada saat t   …… (8) 

Jumlah saham beredar pada saat t 

2.2.8 Reaksi  Pasar 

Setiap peristiwa akan memberikan dampak pada  social,ekonomi maupun 

politik. Pada saat ini peristiwa ekonomi dengan adanya pengumuman atas 

kenaikan dan penurunan BBM menimbulkan dampak pada siklus investasi, 

sehimgga peristiwa tersebut akan mengakibatkan perubahan yang terjadi pada 

return yang diperoleh investor. Perubahan yang terjadi dipasar modal akibat 

kenaikan dan  penurunan BBM menunjukkna bahwa secara tidak langsung 

kebijakan yang diambil pemerintah akan berdampak negative maupun positif bagi 

para pelaku pasar. 

Dampak perubahan harga BBM akan mengubah tingkat risiko pada suatu 

aset, sehingga tingkat return saham yang diharapkan oleh investor juga akan 

mengalami perubahan karena adanya perubahan tingkat ekspektasi dari 

investor. Apabila suatu saham mengalami perubahan, maka return yang 
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disyaratkan terhadap saham harus disesuaikan sehingga dengan adanya 

informasi perubahan harga BBM, saham yang ada di pasar modal juga akan 

mengalami perubahan. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Adapun kerangka berfikir teoritis diterangkan dengan gambar sebagai 

berikut:  
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Dari dasar kerangka berfikir diatas, hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

H1 : Terdapat perbedaan Abnormal Return sebelum dan sesudah pengumuman  

kenaikan harga BBM tanggal 21 Juni 2013 

H2 :  Terdapat perbedaan Abnormal Return sebelum dan sesudah pengumuman  

kenaikan harga BBM tanggal 18 November 2014 

H3 : Terdapat perbedaan Abnormal Return sebelum dan sesudah pengumuman  

penurunan harga BBM tanggal  1 Januari 2015 

H4 : Terdapat perbedaan Abnormal Return sebelum dan sesudah pengumuman  

penurunan harga BBM tanggal  19 Januari 2015 

H5 : Terdapat perbedaan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah 

pengumuman kenaikan harga BBM tanggal 21 Juni 2013 

H6 : Terdapat perbedaan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah 

pengumuman kenaikan harga BBM tanggal 18 November 2014 

H7 :  Terdapat perbedaan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah 

pengumuman penurunan  harga BBM tanggal 1 Januari 2015 

H8 : Terdapat perbedaan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah 

pengumuman penurunan  harga BBM tanggal 19 Januari 2015 

 


