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ABSTRAK

ANALISIS ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY
SAHAM LQ45 PADA SEPUTAR PERISTIWA PENGUMUMAN

KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)

Oleh

Tri Yuniati

Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang bertujuan untuk menganalisis ada
atau tidaknya reaksi pasar modal Indonesia pada saham LQ45 dengan
menggunakan indikator abnormal return dan trading volume activity terhadap
salah satu peristiwa nasional, yaitu peristiwa pengumuman kebijakan
pengampunan pajak (tax amnesty). Populasi dalam penelitian ini adalah saham-
saham yang termasuk dalam indeks saham LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode Februari-Juli 2016 dengan sampel penelitian sebanyak 33
perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
berupa harga saham harian, volume perdagangan saham harian, dan jumlah saham
yang beredar selama periode penelitian. Periode peristiwa dalam penelitian ini
adalah 11 hari perdagangan saham yang terdiri dari 5 hari sebelum (t-5), saat (t=0)
dan 5 hari sesudah (t+5) peristiwa pengumuman kebijakan tax amnesty.
Perhitungan expected return dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu
metode mean-adjusted model dan market-adjusted model. Alat analisis yang
digunakan adalah uji-t signifikansi, yaitu uji one sample t-test. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat abnormal return saham LQ45 yang signifikan
seputar peristiwa pengumuman kebijakan tax amnesty, yaitu pada t-4, t-2, t+1,
t+3, t+4 dan t+5 untuk abnormal return metode mean-adjusted model, serta pada
t-1 dan t+1 untuk abnormal return metode market-adjusted model. Hasil untuk
trading volume activity juga menunjukkan bahwa terdapat trading volume activity
saham LQ45 yang signifikan seputar peristiwa pengumuman kebijakan tax
amnesty, yaitu pada t-5 hingga t+5. Dengan demikian, peristiwa pengumuman
kebijakan tax amnesty merupakan peristiwa yang mempunyai kandungan
informasi yang menyebabkan adanya reaksi pasar.

Kata kunci : studi peristiwa, abnormal return, trading volume activity, kebijakan
pengampunan pajak



ABSTRACT

ANALYSIS ABNORMAL RETURN AND TRADING VOLUME ACTIVITY
LQ45 STOCK ON AROUND THE EVENT ANNOUNCEMEN OF

TAX AMNESTY POLICY

By

Tri Yuniati

This research is an event study that aims to analyze whether or not reaction of the
Indonesian capital market in LQ45 stock by using indicators of abnormal return
and trading volume activity to one of the national event, ie events announcements
of tax amnesty policy. The population in this study are the stocks included in the
index LQ45 stocks listed in Indonesia Stock Exchange period from February to
July 2016 with a sample of 33 companies. The data used in this research are
secondary data consist of daily stock price, daily stock trading volume, and the
number of shares outstanding during the study period. Events period in this
research is 11 trading days consisting of 5 days before (t-5), time (t=0) and 5 days
after (t+5) the event announcement of tax amnesty policy. The calculation of the
expected return in this study using two methods, ie the method mean-adjusted
model and market-adjusted model. The analytical tool used is the t-test of
significance, that is one sample t-test. The results showed that there is significant
abnormal returns LQ45 stock around the events announcement of tax amnesty
policy, ie in t-4, t-2, t+1, t+3, t+4 and t+5 to abnormal return method mean-
adjusted model, and at t-1 and t+1 for abnormal return method of market-
adjusted model. Results for trading volume activity also showed that there is
significant trading volume activity LQ45 stock around the event announcement of
tax amnesty policy, namely at t-5 to t+5. Thus, event announcement of tax
amnesty policy is event which has information content that causes a market
reaction.

Keywords : event study, abnormal return, trading volume activity, tax amnesty
policy



ANALISIS ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY
SAHAM LQ45 PADA SEPUTAR PERISTIWA PENGUMUMAN

KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)

Oleh

TRI YUNIATI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2017







 



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Mojokerto, Kecamatan Padangratu, Kabupaten

Lampung Tengah pada Tanggal 10 Juni 1995, sebagai anak ketiga dari empat

bersaudara dari pasangan Bapak Ngatijan dan Ibu Karmini.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 2 Mojokerto yang

diselesaikan Tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1

Padangratu yang diselesaikan pada Tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas

(SMA) di SMAN 1 Kalirejo yang diselesaikan Tahun 2013.

Pada Tahun 2013, penulis terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN.

Selama menjadi mahasiswi penulis pernah menjadi anggota Organisasi Himpunan

Mahasiswa Manajemen (HMJ) dan Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Fakultas

(UKPM-F) Pilar Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Tahun 2013, dan pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Litbang di UKPM-F

Pilar Tahun 2015. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada

Tahun 2016 selama 60 hari di Kampung Bawang Sakti Jaya, Kecamatan Banjar

Baru, Kabupaten Tulang Bawang.



MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah : 6)

“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah

untuk dirinya sendiri”.

(Q.S Al- Ankabut: 6)

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat,

sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar

(Al Baqarah: 113)

Kemenangan menjadi milik orang-orang yang tekun

(Napoleon Bonaparte)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil’alamin

Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT atas segalah limpahan rahmat dan

hidayah-Nya, kupersembahkan hasil karyaku ini

Untuk kedua orang tuaku tercinta Ayahku Ngatijan dan Ibuku Karmini, kedua

kakakku Eko Hernawan dan Dwi Syari, adikku Edi Paryono,

serta seluruh anggota keluargaku

Terima kasih telah mencintai dan menyayangiku dengan penuh ketulusan, terima

kasih atas segala dukungan, motivasi, dan semangat yang telah diberikan selama

ini, serta doa yang tiada henti sampai pada akhirnya skripsi ini terselesaikan.

Almamaterku Tercinta

Universitas Lampung



SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah

SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisis Abnormal Return

dan Trading Volume Activity Saham LQ45 pada Seputar Peristiwa

Pengumuman Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)”.

Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program

Sarjana (S1) Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Lampung. Penulis telah mendapatkan bimbingan, bantuan serta dorongan dari

berbagai pihak dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, maka dalam

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

2. Ibu Dr. R.R. Erlina, S.E., M.Si. dan Ibu Yuningsih, S.E., M.M. selaku

Ketua dan Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung.

3. Ibu Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama.

Terima kasih atas kesediannya memberikan waktu, bimbingan, saran, dan



kritik, motivasi, pengetahuan, serta pembelajaran selama dalam proses

penulisan dan penyelesaian skripsi.

4. Bapak Muslimin, S.E., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Pendamping.

Terima kasih atas kesediannya memberikan waktu, bimbingan, saran, dan

kritik, motivasi, pengetahuan, serta pembelajaran selama dalam proses

penulisan dan penyelesaian skripsi.

5. Bapak Dr. Irham Lihan, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji Utama pada

ujian skripsi. Terima kasih atas kesediannya yang telah memberikan

masukan dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini .

6. Ibu Dr. Dorothy Rouly Panjaitan, S.E., M.Si. selaku Pembimbing

Akademik, terima kasih atas kesediannya memberikan bimbingan,

motivasi, pengetahuan serta kesabarannya selama penulis menjalani masa

kuliah.

7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang

telah memberikan ilmunya serta bimbingan kepada penulis selama masa

kuliah.

8. Seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang

telah membantu penulis dalam segala proses administrasi.

9. Sahabat-sahabat terbaikku dari awal perkuliahan Ayu Lestari, Dhea

Amanda Surya, Eka Ramadhani, Fitria Handayani, Rani Sinaga, Septiana

Wati dan Siska Rosita Dewi. Terima kasih atas kebersamaannya,

kesabaran, semangat, serta dukungannya dalam segala hal yang telah

kalian berikan selama ini yang  tidak bisa saya lupakan.



10. Teman-teman seperjuanganku, Anggi, Annisa, Astri, Aziz, Aziza, Dayat,

Devi, Dyta, Eli, Fitri, Fitra, Ghanes, Marcus, Putri, Raisa, Revita, Rosalia,

Sarah, Shinta, Tia, Umi, Yunida dan lain-lainnya yang tidak bisa saya

sebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu saya dalam segala hal

selama ini.

11. Teman-teman Asrama Masayu 1, Agnes, Aulia, Dhayu, Intan, Rofi, Siti,

Yulia, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta kekeluargaannya

selama ini.

12. Seluruh keluarga besar Manajemen angkatan 2013, khususnya Manajemen

Genap dan Manajemen Keuangan, terima kasih atas kebersamaan,

dukungan dan kekeluargaannya selama ini.

13. Terima kasih untuk Almamaterku Tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan, dukungan dan bantuan yang telah

diberikan selama ini jauh lebih baik dari yang telah penulis terima. Dengan

bantuan dan dukungan tersebutlah penulis mampu menyelesaikan peyusunan

skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,

akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan

manfaat dan berguna bagi kita semua.

Bandar Lampung, 10 April 2017

Penulis

Tri Yuniati



i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ...................................................................................................... i
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... iii
DAFTAR TABEL .............................................................................................. iv
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... v

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ................................................................................ 1
1.2 Perumusan Masalah ......................................................................... 13
1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................. 14
1.4 Manfaat Penelitian ........................................................................... 14

II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1 Kajian Pustaka.................................................................................. 15

2.1.1 Teori Efisiensi Pasar .............................................................. 15
2.1.1.1 Definisi Efisiensi Pasar .............................................. 15
2.1.1.2 Bentuk Efisiensi Pasar ............................................... 17
2.1.1.3 Alasan Pasar yang Efisien dan Tidak Efisien ............ 25

2.1.2 Penelitian Terdahulu .............................................................. 27
2.2 Rerangka Pemikiran ........................................................................ 29
2.3 Pengembangan Hipotesis ................................................................ 30

III. METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian ................................................................................ 32
3.2 Variabel Penelitian .......................................................................... 33

3.2.1 Identifikasi Variabel................................................................ 33
3.2.2 Definisi Operasional Variabel ................................................. 33

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian ...................................................... 37
3.3.1 Populasi ................................................................................... 37
3.3.2 Sampel..................................................................................... 38

3.4 Jenis dan Sumber Data .................................................................... 41
3.5 Metode Pengumpulan Data ............................................................. 42

3.5.1 Studi Dokumentasi ................................................................. 42
3.5.2 Studi Pustaka ......................................................................... 42

3.6 Alat Analisis .................................................................................... 43
3.6.1 Uji Normalitas ....................................................................... 43
3.6.2 Uji-T Signifikansi .................................................................. 43

3.7 Pengujian Hipotesis ......................................................................... 44



ii

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .............................................................. 45
4.2 Statistik Deskriptif ........................................................................... 46

4.2.1 Statistik Deskriptif Abnormal Return Saham ........................ 46
4.2.2 Statistik Deskriptif Trading Volume Activity Saham.............. 55
4.2.3 Statistik Deskriptif Average Abnormal Return Saham

(AAR) dan Average Trading Volume Activity Saham
(ATVA) Selama Periode Peristiwa ........................................ 59

4.3 Hasil Uji Normalitas Data ............................................................... 61
4.4 Pengujian Hipotesis ......................................................................... 63

4.4.1 Pengujian Hipotesis Pertama ................................................. 63
4.4.2 Pengujian Hipotesis Kedua .................................................... 66

4.5 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis .......................................... 69
4.5.1 Analisis Abnormal Return Saham LQ45 Seputar Peristiwa

Pengumuman Kebijakan Tax Amnesty ................................... 70
4.5.2 Analisis Trading Volume Activity Saham LQ45 Seputar

Peristiwa Pengumuman Kebijakan Tax Amnesty ................... 72

V. SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan .......................................................................................... 73
5.2 Saran ................................................................................................ 74

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



iv

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu ................................................................ 28
3.1 Daftar Sampel Penelitian ........................................................................... 39
4.1 Sampel Penelitian Berdasarkan Sektor Perusahaan .................................. 45
4.2 Statistik Deskriptif Abnormal Return Saham Metode Mean-Adjusted

Model Selama Periode Peristiwa Pengumuman Kebijakan
Tax Amnesty .............................................................................................. 46

4.3 Statistik Deskriptif Abnormal Return Saham Metode Market
Adjusted Model Selama Periode Peristiwa Pengumuman Kebijakan
Tax Amnesty............................................................................................... 51

4.4 Statistik Deskriptif Trading Volume Activity Saham Selama Periode
Peristiwa Pengumuman Kebijakan Tax Amnesty ..................................... 55

4.5 Statistik Deskriptif AAR dan ATVA Selama Periode Peristiwa
Pengumuman Kebijakan Tax Amnesty ...................................................... 59

4.6 Hasil Uji Normalitas Data Average Abnormal Return (AAR) dan
Average Trading Volume Activity (ATVA) Selama Periode Peristiwa
Pengumuman Kebijakan Tax Amnesty ...................................................... 62

4.7 Hasil Uji T-Signifikansi Abnormal Return Selama Periode Peristiwa
Pengumuman Kebijakan Tax Amnesty ..................................................... 64

4.8 Hasil Uji-T Signifikansi Trading Volume Activity Selama Periode
Peristiwa Pengumuman Kebijakan Tax Amnesty ...................................... 67



iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Tingkatan Kumulatif dari Ketiga Bentuk Pasar Efisien ........................... 23
2.2 Tingkatan Kumulatif dari Keempat Bentuk Pasar Efisien ....................... 24
2.3 Rerangka Pemikiran .................................................................................. 29
3.1 Periode Estimasi dan Periode Jendela Penelitian ..................................... 41
4.1 Grafik Pergerakan Nilai Rata-Rata Abnormal Return (AAR) Saham

Periode T-5 Sampai T+5 ........................................................................... 65
4.2 Grafik Pergerakan Nilai Rata-Rata Trading Volume Activity (ATVA)

Saham Periode T-5 Sampai T+5 ............................................................... 68



v

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Daftar Saham Indeks LQ45 Periode Februri-Juli 2016 ........................... L-1
2. Daftar Sampel Penelitian ......................................................................... L-3
3. Ikhtisar Indeks LQ45 Selama Periode Peristiwa ...................................... L-5
4. Data Close Price, Volume Perdagangan Saham, Listed Share,

Return Saham (R), Expected Return (E(R), Abnormal Return (AR),
dan Trading Volume Activity (TVA) Seluruh Perusahaan Sampel
Penelitian Selama Periode Peristiwa ........................................................ L-6

5. Hasil Perhitungan Abnormal Return (AR) dan Rata-Rata Abnormal
Return (AAR) Metode Mean Adjusted Model Seluruh Perusahaan
Sampel Penelitian Selama Periode Peristiwa Pengumuman Kebijakan
Tax Amnesty .............................................................................................. L-27

6. Hasil Perhitungan Abnormal Return (AR) dan Rata-Rata Abnormal
Return (AAR) Metode Market Adjusted Model Seluruh Perusahaan
Sampel Penelitian Selama Periode Peristiwa Pengumuman Kebijakan
Tax Amnesty ............................................................................................. L-29

7. Hasil Perhitungan Trading Volume Activity (TVA) dan Rata-Rata
Trading Volume Activity (ATVA) Seluruh Perusahaan Sampel
Penelitian Selama Periode Peristiwa Pengumuman Kebijakan
Tax Amnesty ............................................................................................. L-31

8. Hasil Uji-T Signifikansi Abnormal Return Saham Metode Mean
Adjusted Model Selama Periode Peristiwa Pengumuman Kebijakan
Tax Amnesty ............................................................................................. L-33

9. Hasil Uji-T Signifikansi Abnormal Return Saham Metode Market
Adjusted Model Selama Periode Peristiwa Pengumuman Kebijakan
Tax Amnesty ............................................................................................. L-34

10. Hasil Uji-T Signifikansi Trading Volume Activity Saham Selama
Periode Peristiwa Pengumuman Kebijakan Tax Amnesty ....................... L-35



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal (capital market) adalah tempat atau sarana bertemunya antara

permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang yang

umumnya lebih dari satu tahun. Jenis instrumen keuangan yang diperjualbelikan

di pasar modal, antara lain surat utang (obligasi), ekuitas (saham), reksa dana,

instrumen derivatif maupun instrumen keuangan lainnya. Pasar modal dibangun

dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian suatu negara. Pasar modal

mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional, sebagai salah satu

sumber pembiayaan bagi dunia usaha, dan wahana investasi bagi masyarakat.

Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan

dana (investor) yang menginvestasikan uangnya pada instrumen keuangan yang

ada di pasar modal dan pihak yang membutuhkan dana (perusahaan atau institusi

lain) yang memiliki kepentingan mencari tambahan modal untuk mengembangkan

bisnisnya.

Tujuan investor melakukan kegiatan investasi adalah untuk memaksimalkan

return dari dana yang telah diinvestasikan. Return merupakan salah satu faktor

yang memotivasi investor untuk berinvestasi dan merupakan imbalan atas

keberanian investor dalam menanggung risiko dari kegiatan investasi yang telah
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dilakukan (Tendelilin, 2010). Investor berusaha menginvestasikan uangnya pada

investasi portofolio yang efisien dan relatif aman. Risiko investasi yang dihadapi

oleh investor pada prinsipnya sangat erat kaitannya dengan terjadinya volatilitas

harga saham. Naik turunnya harga saham dipengaruhi oleh adanya informasi

disekitar pasar modal, sehingga investor dalam melakukan keputusan terkait

investasi memerlukan berbagai macam pertimbangan, perhitungan, serta analisis

yang tepat terhadap suatu informasi. Informasi yang dibutuhkan oleh investor

haruslah informasi yang relevan terkait dengan pasar modal karena dengan

informasi yang relevan investor dapat menggunkannya untuk menilai prospek

kinerja emiten, gambaran mengenai risiko, dan expected return dari dana yang

telah diinvestasikan (Zaqi, 2006).

Pasar modal sebagai tempat yang memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana

kegiatan jual beli instrumen keuangan dan kegiatan terkait lainnya memiliki peran

penting bagi perekonoian suatu negara. Peran pasar modal yang semakin penting

dalam kegiatan ekonomi membuat pasar modal semakin sensitif terhadap berbagai

peristiwa di sekitarnya, baik peristiwa yang berkaitan langsung dengan isu

ekonomi maupun tidak berkaitan secara langsung dengan isu ekonomi. Kebijakan

merger atau akuisisi, kebijakan divestasi, pengumuman laporan keuangan,

pengumuman dividen, dan pengumuman laba perusahaan merupakan beberapa

peristiwa ekonomi mikro yang terjadi di lingkungan internal suatu perusahaan

yang seringkali mendapat tanggapan dari para pelaku pasar modal (Suryawijaya

dan Faizal, 1998).

Tidak hanya perubahan lingkungan ekonomi mikro, perubahan lingkungan

yang didasari oleh kebijakan-kebijakan makro ekonomi, seperti kebijakan
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moneter, kebijakan fiskal, regulasi dan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh

pemerintah baik disektor riil maupun keuangan, perubahan kondisi perekonomian

suatu negara, inflasi, tingkat suku bunga, dan pengumuman peristiwa lainnya juga

dapat mempengaruhi aktivitas pasar modal dan turut berpengaruh terhadap

fluktuasi harga dan volume perdagangan di pasar modal.

Menurut Hartono (2010) peristiwa-peristiwa yang dapat mempengaruhi

aktivitas pasar modal dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis berdasarkan

dampak dari peristiwa tersebut, yaitu (1) peristiwa yang mempunyai dampak

spesifik pada perusahaan tertentu saja, misalnya pengumuman yang berhubungan

dengan laba, pengumuman dividen, pengumuman merjer, ambil alih, divestasi,

dan lain-lain; (2) peristiwa yang mempunyai dampak pada seluruh perusahaan di

suatu industri, seperti pengumuman dari Bank Sentral yang efeknya pada

perusahaan di industri perbankan, peraturan-peraturan penggunaan metoda

akuntansi tertentu di industri oli dan minyak, peraturan baru di industri real

estate; dan (3) peristiwa yang mempunyai dampak umum pada seluruh

perusahaan di pasar modal, misalnya pengumuman keputusan-keputusan regulator

dan industri sekuritas untuk semua perusahaan di pasar modal, peristiwa-peristiwa

ekonomi, politik, dan alam yang dampaknya terhadap semua perusahaan di pasar

modal seperti peristiwa bom meletus, pemilihan presiden, dan sebagainya.

Setiap peristiwa berskala nasional terutama yang terkait langsung dengan

permasalahan ekonomi dan bisnis dapat menimbulkan reaksi positif atau reaksi

negatif dari para pelaku pasar tergantung pada peristiwa tersebut apakah

memberikan stimulus positif atau negatif terhadap iklim investasi (Hidayat, 2008).

Salah satu peristiwa nasional yang menjadi trending topic belakangan ini,
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khususnya di kalangan pengusaha dan dunia pasar modal yang hendak diuji

kandungan informasinya terhadap aktivitas di pasar modal Indonesia adalah

kebijakan makro ekonomi di bidang fiskal yang telah dibuat oleh pemerintah,

yaitu kebijakan tentang pengampunan pajak. Pengesahan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak oleh Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) dan Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Juni 2016 merupakan awal dari

momentum penting bagi potensi peningkatan penerimaan negara di sektor

perpajakan.

Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) merupakan kebijakan yang

memiliki dimensi luas dan mempunyai dampak umum bagi perusahaan-

perusahaan di pasar modal Indonesia. Kebijakan ini bukan hanya sekedar

persoalan kebijakan fiskal atau perpajakan yang berkaitan dengan penerimaan

negara, tetapi juga sebagai suatu kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar yang

berpotensi untuk mendorong peningkatan roda perekonomian Indonesia. Melihat

kondisi global yang masih lesu, setiap tambahan penerimaan merupakan sumber

penggerak perekonomian yang ditunggu, sehingga penerimaan yang bertambah

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan membuat APBN

menjadi lebih sustainable.

Dampak dari kebijakan tax amnesty juga akan dirasakan oleh perusahaan-

perusahaan yang ada di pasar modal Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang

semakin bagus dengan adanya tax amnesty ini jelas akan memicu aliran-aliran

dana asing untuk masuk kembali ke Indonesia terutama melalui pasar modal

(stock market). Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat rekor nilai kapitalisasi pasar
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modal Indonesia yang mencapai Rp.5.639 triliun atau sekitar US$ 430 miliar

(dengan kurs dolar Rp.13.100) pada perdagangan saham Rabu (20/7/2016). Nilai

kapitalisasi ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah pasar modal

Indonesia. Rekor sebelumnya sempat terjadi pada Kamis (07/04/2016) yang

mencapai Rp 5.565 triliun. Peningkatan nilai kapitalisasi pasar ini menjadikan

Indonesia sebagai pasar emerging market terbesar di Asia Tenggara. Saat ini

kapitalisasi pasar BEI telah melampaui bursa Malaysia yang hanya US$ 402

miliar, Thailand US$ 400 miliar, dan Filipina sebesar US$ 285 miliar. Pencapaian

rekor di pasar modal ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah, salah satunya

program pengampunan pajak atau tax amnesty (Kamaludin, 2016).

Pasar juga menganggap kebijakan tax amnesty akan berdampak pada masuknya

likuiditas domestik karena adanya repatriasi atau pengembalian aset dari luar

negeri ke dalam negeri yang nantinya akan menambah likuiditas pasar uang dan

pasar modal. Peningkatan likuiditas domestik ini tentu akan berpengaruh pada

pertumbuhan ekonomi Indonesia dan akan berdampak pada penguatan dan

kestabilan nilai rupiah, inflasi yang terjaga dan stabil, serta penurunan tingkat

suku bunga acuan Bank Sentral Indonesia. Kondisi makro ekonomi yang

membaik dan stabil akan mendorong kepercayaan investor dan membuat para

investor merasa aman untuk menginvestasikan dananya di pasar modal.

Banyaknya dana yang kembali ke tanah air juga membuat banyak perusahaan

yang tertarik untuk menghimpun dana repatriasi untuk mengembangkan

perusahaan. Hal ini juga dapat menambah jumlah perusahaan yang akan menjual

sahamnya ke publik atau Initial Public Offering (IPO), sehingga kondisi ini akan

memperkuat pasar modal Indonesia (Afriyadi, 2016).
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Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak,

yang dimaksud dengan pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang

seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi

pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang

tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Uang tebusan yang

dimaksud adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk

mendapatkan pengampunan pajak. Secara umum, kebijakan ini bertujuan untuk

mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta,

baik yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

maupun harta yang berada di luar wilayah NKRI yang antara lain akan berdampak

terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan

suku bunga, dan peningkatan investasi; mendorong reformasi perpajakan menuju

sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan

yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan

pajak yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK 08/2016

tentang tata cara pengalihan harta wajib pajak ke dalam wilayah NKRI dan

penempatannya pada instrumen investasi di pasar keuangan dalam rangka

pengampunan pajak, dijelaskan bahwa dana-dana yang masuk dari hasil tax

amnesty atau repatriasi nantinya akan ditempatkan pada instrumen investasi di

pasar keuangan. Disebutkan dalam Pasal 6 PMK Nomor 119/PMK 08/2016

bahwa investasi atas dana yang dialihkan akan dilakukan dalam bentuk: Surat

Berharga Negara (SBN) Republik Indonesia; obligasi Badan Usaha Milik Negara

(BUMN); obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah; investasi
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keuangan pada bank persepsi; obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); investasi infrastruktur melalui kerja

sama pemerintah dengan badan usaha; investasi sektor riil berdasarkan prioritas

yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau bentuk investasi lainnya yang sah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Investasi tersebut

nantinya akan ditempatkan pada instrumen investasi berupa: efek bersifat utang,

termasuk medium term notes; sukuk; saham; unit penyertaan reksa dana; efek

beragun aset; unit penyertaan dana investasi real estate; deposito; tabungan; giro;

dan/atau instrumen investasi pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi,

perusahaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura yang mendapatkan

persetujuan dari OJK.

Kebijakan tax amnesty yang dipercaya dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi dan memberikan dampak positif bagi pasar modal Indonesia, serta

dipercaya akan membuat pasar modal menjadi tujuan investasi dari dana-dana

yang akan masuk ke Indonesia rupanya menjadi salah satu faktor yang menopang

laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga menembus level 5.000 poin.

Apresiasi terhadap tax amnesty akan menambah likuiditas dan membuat neraca

pembayaran semakin bagus. Direktur Utama BEI Tito Sulistio juga mengatakan

bahwa apresiasi investor cukup tinggi terhadap kebijakan tax amnesty, bahkan

mencatatkan beli bersih sebesar Rp.4 triliun dalam 5 hari. Senada dengan Direktur

Utama BEI, Gubernur Bank Indonesia (BI) meyakini pertumbuhan ekonomi akan

mencapai 5,2% yang secara khusus dipicu oleh dana repatriasi. Sentimen positif

dari kebijakan tax amnesty juga telah mendorong meningkatnya sektor investasi,

yaitu dana investasi yang masuk ke Indonesia sebesar Rp.97 triliun yang
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meningkat signifikan dari periode yang sama tahun lalu sekitar Rp.57 triliun

(Misbakhun, 2016).

Suatu informasi yang membawa kabar baik (good news) akan menyebabkan

harga saham naik, dan sebaliknya apabila informasi tersebut membawa kabar

buruk (bad news) maka akan menyebabkan harga saham turun (Munawarah,

2009). Dilihat sepintas dampak pengesahan Undang-Undang (UU) Tax Amnesty

langsung tercermin di pasar saham. Sehari sebelum pengesahan UU Tax Amnesty,

yaitu Senin (27/6/2016) dana bersih yang masuk ke pasar modal masih sebesar

US$ 58,23. Saat UU Tax Amnesty disahkan, yaitu Selasa (28/6/2016) dana bersih

yang masuk turun menjadi US$ 52,4 juta, namun pada Rabu (29/6/2016) dan

Kamis (30/6/2016) dana bersih yang masuk melejit hingga US$ 131,18 juta dan

US$ 131,78 juta. IHSG yang mencerminkan pergerakan harga saham secara

umum pada akhirnya juga mencapai rekor tertinggi, bahkan menembus batas

psikologis 5.000 poin. Senin (27/6/2016) IHSG bertengger pada angka 4.836,05.

Selasa (28/6/2016) ketika hari pengesahan UU Tax Amnesty, IHSG merangkak

naik menjadi 4.882,17. IHSG mengalami peningkatan kembali sebesar 97,93 poin

atau 2,01% menjadi 4.980,10 pada Rabu (29/6/2016), sedangkan Kamis

(30/6/2016) IHSG menembus batas psikologis yang mengejutkan pasar modal,

yaitu menjadi 5.016,65. Kenaikan IHSG mencerminkan adanya kepercayaan

investor akan prospek ekonomi di Indonesia setelah pemberlakukan kebijakan tax

amnesty.

Pergerakan harga saham tidak hanya terjadi pada IHSG. Kelompok 45 saham

unggulan atau indeks saham LQ45 yang terdiri dari 45 saham yang paling likuid
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dan memiliki nilai kapitalisasi yang besar, serta merupakan indikator likuidasi

juga mengalami penguatan sejalan dengan IHSG. Sehari sebelum pengesahan UU

Tax Amnesty, yaitu Senin (27/6/2016) indeks LQ45 berada pada posisi 826,20,

sedangkan saat pengesahan UU Tax Amnesty, yaitu Selasa (28/6/2016) indeks

LQ45 merangkak naik sebesar 0,93% menjadi 833,85. Rabu (29/6/206) indeks

LQ45 naik 2,6% menjadi 855,68 dan Kamis (30/6/2016) indeks LQ45 kembali

menguat sebesar 0,6% menjadi 860,72. Meningkatnya harga saham menandakan

bahwa informasi kebijakan tax amnesty rupanya membawa kabar baik (good

news) bagi para pelaku pasar modal.

Kenaikan atau penurunan harga saham di pasar modal juga menandakan

adanya reaksi para pelaku pasar terhadap suatu informasi. Suatu peristiwa yang

dapat mengakibatkan meningkatnya return saham berarti peristiwa tersebut

direspon positif oleh para pelaku pasar, sehingga suatu kebijakan pemerintah

menjadi efektif apabila kebijakan tersebut direspon positif oleh investor, dan

sebaliknya suatu kebijakan menjadi tidak efektif jika kebijakan tersebut direspon

negatif oleh investor, oleh karena itu penelitian tentang dampak suatu peristiwa

atau kebijakan dari pemerintah terhadap reaksi pasar menjadi sangat penting.

Ada tidaknya suatu reaksi di pasar modal dapat dilihat dan diukur dengan

indikator reaksi pasar pada saat periode peristiwa. Indikator pengukuran reaksi

dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu indikator reaksi harga saham dan indikator

reaksi aktivitas perdagangan saham yang terjadi karena adanya informasi.

Pengukuran indikator reaksi harga saham yang umum dipergunakan adalah

abnormal return, sedangkan pengukuran indikator reaksi aktivitas perdagangan
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saham yang umum dipergunakan dalam penelitian adalah trading volume activity

(Islami dan Endi, 2012).

Abnormal return merupakan selisih antara return sesungguhnya yang terjadi

dengan return ekspektasi (return yang diharapkan oleh investor) (Hartono, 2003).

Abnormal return dapat terjadi jika suatu pengumuman mempunyai kandungan

informasi, dan sebaliknya jika suatu pengumuman atau peristiwa tidak memiliki

kandungan informasi maka tidak akan memberikan abnormal return kepada

pasar. Trading volume activity merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan

untuk melihat bagaimana pasar bereaksi terhadap adanya informasi di pasar modal

melalui parameter pergerakan aktivitas volume perdagangan di pasar modal

(Suryawijaya dan Faizal, 1998). Saham dengan volume perdagangan tinggi akan

menghasilkan return saham yang tinggi (Chordia dan Bhaskaran, 2000). Semakin

meningkat permintaan suatu saham, maka pengaruhnya semakin besar terhadap

aktivitas volume perdagangan saham tersebut, sehingga terjadi fluktuasi harga

yang dapat menaikkan harga saham dan juga return saham yang didapat.

Pengujian terhadap reaksi pasar erat kaitannya dengan efisiensi pasar. Kunci

utama untuk mengukur pasar yang efisien adalah hubungan antara harga sekuritas

dengan informasi. Suatu pasar yang 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

(Hartono, 2003). Fama (1970) mengklasifikasikan bentuk pasar efisien ke dalam

tiga kategori, yaitu pasar efisien dalam bentuk lemah (weak form), pasar efisien

dalam bentuk setengah kuat (semi strong form), dan pasar efisien dalam bentuk

kuat (strong form).
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Studi yang mempelajari reaksi pasar modal terhadap suatu peristiwa (event)

yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman disebut studi

peristiwa (event study). Event study dapat digunakan untuk menguji kandungan

informasi (information content) dari suatu pengumuman dan dapat juga digunakan

untuk menguji efisiensi pasar. Efisiensi pasar yang diuji menggunakan event study

adalah efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semi strong form). Pasar dikatakan

efisien bentuk setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh

mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan. Tidak ada investor yang

dapat menggunakan informasi yang dipublikasikan untuk mendapatkan abnormal

return dalam jangka waktu yang lama jika suatu pasar dalam bentuk pasar efisien

setengah kuat. Menurut MacKinley (1997) event study merupakan salah satu

metodologi penelitian yang menggunakan data-data pasar keuangan untuk

mengukur dampak dari suatu kejadian yang spesifik terhadap nilai perusahaan,

biasanya tercermin dari harga saham dan volume transaksinya.

Penelitian yang berkaitan dengan event study untuk melihat reaksi pasar modal

terhadap suatu peristiwa atau informasi yang telah dipublikasikan, baik peristiwa

yang terjadi di lingkungan internal perusahaan maupun peristiwa yang terjadi di

luar lingkungan perusahaan terhadap indikator reaksi pasar modal, yaitu abnormal

return dan trading volume activity telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Suharyanto dan Rusdayanti (2013) yang meneliti tentang pengumuman peraturan

loan to value atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terhadap abnormal return

saham di BEI menyimpulkan bahwa terdapat abnormal return yang signifikan

baik sebelum maupun sesudah pengumuman peraturan loan to value KPR.
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Pratama, et al (2015) yang melakukan penelitian event study pada peristiwa

politik terkait dengan peristiwa pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden

Republik Indonesia ke-7 membuktikan bahwa tidak terdapat abnormal return

yang signifikan selama periode peristiwa, sedangkan Islami dan Endi (2012)

menunjukkan hasil bahwa terdapat abnormal return dan trading volume activity

yang signifikan pada periode pengamatan peristiwa pergantian Menteri Keuangan

Sri Mulyani. Suarjana (2011) yang menguji peristiwa ekonomi tentang dampak

peristiwa kebijakan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tanggal 12

Januari 2009 terhadap reaksi pasar modal menunjukkan bahwa terdapat abnormal

return yang signifikan pada periode peristiwa, yaitu t-3, t-2, t-1, dan t+2 yang

berarti peristiwa pengumuman penurunan harga BBM memiliki kandungan

informasi.

Melihat fenomena kebijakan pemerintah yang disambut baik oleh para pelaku

pasar modal dan hasil dari penelitian terdahulu yang masih beragam terkait

dampak suatu peristiwa terhadap abnormal return dan trading volume activity,

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian event study mengenai kaitan

antara peristiwa kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan tax amnesty terhadap

abnormal return dan trading volume activity. Tujuan penelitian ini adalah untuk

menguji kandungan informasi (information content) dari suatu peristiwa terhadap

aktivitas di bursa atau untuk mengamati ada tidaknya reaksi pasar di pasar modal

terhadap suatu event, yaitu kebijakan tax amnesty. Apabila pengumuman

kebijakan tax amnesty mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan

bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar.
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Pengujian kandungan informasi dengan menggunakan peristiwa kebijakan tax

amnesty akan diuji pada saham-saham LQ45 selama periode penelitian. Saham

LQ45 merupakan 45 saham teraktif yang diperdagangkan di pasar modal dan

memiliki tingkat likuiditas tinggi serta kapitalisasi pasar tertinggi yang merupakan

indikator likuidasi sehingga akan terlihat perubahannya, baik perubahan dalam

harga saham maupun volume transaksi perdagangannya ketika terjadi suatu

pengumuman. Penelitian yang berbasis event study terutama untuk periode harian

juga memerlukan emiten-emiten yang bersifat liquid dengan kapitalisasi pasar

terbesar sehingga pengaruh dari suatu event dapat diukur dengan segera dan relatif

lebih akurat (Setyawan, 2006).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian event study dengan judul penelitian “Analisis

Abnormal Return dan Trading Volume Activity Saham LQ45 pada Seputar

Peristiwa Pengumuman Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan

permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat abnormal return saham LQ45 pada seputar peristiwa

pengumuman kebijakan tax amnesty?

2. Apakah terdapat trading volume activity saham LQ45 pada seputar peristiwa

pengumuman kebijakan tax amnesty?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin

dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ada atau tidak abnormal return saham LQ45 pada seputar

peristiwa pengumuman kebijakan tax amnesty.

2. Untuk mengetahui ada atau tidak trading volume activity saham LQ45 pada

seputar peristiwa pengumuman kebijakan tax amnesty.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk

perusahaan dalam menentukan arah kebijakan investasi yang akan diambil

oleh perusahaan.

2. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai dampak

kebijakan tax amnesty terhadap abnormal return dan trading volume activity

saham yang dapat mempengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh investor,

serta dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan

keputusan investasi saham.

3. Bagi penelitian lain

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan serta dapat

dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.



II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Efisiensi Pasar

Salah satu terobosan penting dalam perkembangan teori keuangan perusahaan

adalah dikedepankannya hipotesis pasar efisien (efficient market hypothesis) yang

dikemukakan oleh Fama (1970) yang telah mengubah cara pandang tentang

bagaimana cara kerja pasar modal. Pasar modal yang baik ialah pasar modal yang

efisien. Menurut Tandelilin (2010) pasar modal efisien adalah pasar modal yang

harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi

yang tersedia. Informasi yang tersedia dapat meliputi semua informasi masa lalu,

informasi saat ini, serta informasi yang bersifat sebagai pendapat atau opini

rasional yang beredar yang bisa mempengaruhi perubahan harga. Informasi adalah

kunci untuk menentukan harga saham sehingga informasi merupakan masalah

utama dalam konsep efisiensi pasar.

2.1.1.1 Definisi Efisiensi Pasar

Secara umum, efisiensi pasar (market efficiency) didefinisikan sebagai

hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi (Beaver dalam Hartono,

2003). Fama (1970) menjelaskan bahwa pasar yang efisien adalah pasar yang
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harga-harga sekuritasnya dapat “mencerminkan secara penuh (fully reflect)”

informasi yang tersedia. Definisi tersebut ditekankan pada dua aspek yaitu “fully

reflect” dan “information available”. Fully reflect menunjukkan bahwa harga dari

sekuritas secara kuat mencerminkan informasi yang ada. Pasar akan efisien jika

dengan menggunakan informasi yang tersedia (information available) investor-

investor secara akurat dapat mengekspektasi harga dari sekuritas yang

bersangkutan. Fama (1970) juga menyebutkan bahwa suatu pasar dikatakan

efisien apabila tidak seorangpun, baik investor individu maupun investor institusi

mampu memperoleh return tidak normal, setelah disesuaikan dengan risiko dan

dengan menggunakan strategi perdagangan yang ada.

Hartono (2003) mendefinisikan bahwa suatu pasar disebut dengan pasar

efisien jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga

keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia.

Semakin cepat informasi baru tercermin pada harga sekuritas, maka semakin

efisien pasar modal tersebut sehingga sulit atau bahkan tidak mungkin bagi

investor untuk memperoleh tingkat pendapatan di atas normal yang konstan, yaitu

tingkat pendapatan yang direalisasikan lebih tinggi dari tingkat pendapatan yang

diharapkan dengan melakukan transaksi perdagangan di pasar modal, sehingga

ada hubungan antara teori pasar modal yang menjelaskan tentang keadaan

ekuilibrium dengan konsep pasar efisien yang mencoba menjelaskan bagaimana

pasar memproses informasi untuk menuju ke posisi ekuilibrium yang baru.

Efisiensi pasar seperti ini disebut dengan efisiensi pasar secara informasi

(informationally efficient market), yaitu bagaimana pasar bereaksi terhadap

informasi yang tersedia.
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2.1.1.2 Bentuk Efisiensi Pasar

Menurut Hartono (2003) bentuk efisiensi pasar selain dapat ditinjau dari segi

ketersediaan informasi juga dapat dilihat dari kecanggihan pelaku pasar dalam

pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi yang tersedia. Pasar

efisien yang ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan pasar efisien secara

informasi (information efficient market), sedangkan pasar efisien yang ditinjau

dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan

informasi yang tersedia disebut dengan pasar efisien secara keputusan

(decisionally efficient market).

a. Efisiensi Pasar Secara Informasi

Fama (1970) menyajikan tiga macam bentuk utama dari efisiensi pasar

berdasarkan ketiga macam bentuk dari informasi, yaitu informasi masa lalu,

informasi sekarang yang sedang dipublikasikan, dan informasi privat yang dikenal

sebagai hipotesis pasar efisien (efficient market hypothesis), yaitu:

1. Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form)

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari

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

Informasi masa lalu ini merupakan informasi yang sudah terjadi. Efisiensi

pasar bentuk lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak (random walk

theory) yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan

nilai sekarang. Jika pasar efisien bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu

tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang sehingga pada
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pasar efisien bentuk lemah investor tidak dapat menggunakan informasi masa

lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal.

2. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semistrong form)

Pasar dikatakan efisiensi bentuk setengah kuat ketika harga-harga

sekuritas secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang

dipublikasikan (all publicly available information) termasuk informasi yang

terdapat pada laporan keuangan perusahaan emiten. Informasi yang

dipublikasikan tersebut dapat berupa:

a) Informasi yang dipublikasikan hanya mempengaruhi perusahaan yang

mempublikasikan informasi tersebut. Informasi ini pada umumnya

berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di perusahaan emiten

(corporate event) dan diumumkan oleh perusahaan emiten tersebut.

Misalnya adalah pengumuman laba, pengumuman pembagian dividen,

pengumuman merger dan akuisisi dan lain sebagainya.

b) Informasi yang dipublikasikan mempengaruhi harga-harga sekuritas

sejumlah perusahaan. Informasi ini dapat berupa peraturan pemerintah

atau peraturan dari regulator yang hanya berdampak pada perusahaan

yang terkena regulasi tersebut. Misalnya adalah regulasi untuk

meningkatkan kebutuhan cadangan (reserved requirement) yang harus

dipenuhi oleh semua bank-bank.

c) Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas

semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Informasi ini dapat

berupa peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator yang

berdampak ke semua perusahaan emiten. Contohnya adalah peraturan
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akuntansi untuk mencantumkan laporan arus kas yang harus dilakukan

oleh semua perusahaan.

Tidak ada investor atau grup yang dapat menggunakan informasi yang

dipublikasikan untuk mendapatkan keuntungan tidak normal dalam waktu

lama jika pasar efisien dalam bentuk setengah kuat, karena pada pasar efisien

bentuk setengah kuat return tidak normal hanya terjadi di sekitar

pengumuman sebagai bentuk representasi dari respon pasar.

Macam-macam pengumuman atau peristiwa yang dapat mempengaruhi

harga dari sekuritas (Hartono, 2003) adalah:

1) Pengumuman-pengumuman yang berhubungan dengan laba (earnings

related announcements):

a. Laporan tahunan awal

b. Laporan tahunan detail

c. Laporan interim awal

d. Laporan interim detail

e. Laporan perubahan metode-metode akuntansi

f. Laporan auditor

2) Pengumuman-pengumuman peramalan oleh pejabat perusahaan (forecast

announcement by company officials):

a. Peramalan laba sebelum akhir tahun fiskal

b. Estimasi laba setelah akhir tahun fiskal

c. Peramalan penjualan

3) Pengumuman-pengumuman dividen (dividend announcements):

a. Distribusi kas
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b. Distribusi saham

4) Pengumuman-pengumuman pendanaan (financing announcements):

a. Pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas

b. Pengumuman yang berhubungan dengan hutang

c. Pengumuman sekuritas hibrid

d. Sewa-guna

e. Persetujuan standby credit

f. Pelemparan saham kedua

g. Pemecahan saham

h. Pembelian kembali saham

i. Pengumuman joint venture

5) Pengumuman-pengumuman yang berhubungan dengan pemerintah

(government related announcements):

a. Dampak dari perusahaan baru

b. Investigasi-investigasi terhadap kegiatan perusahaan

c. Keputusan-keputusan regulator

6) Pengumuman-pengumuman investasi (investment announcements):

a. Eksplorasi

b. Usaha baru

c. Ekspansi pabrik

d. Penutupan pabrik

f. Pengembangan R&D

7) Pengumuman–pengumuman ketenagakerjaan (labor announcements):

a. Negosiasi-negosiasi
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b. Kontrak-kontrak baru

c. Pemogokan

8) Pengumuman-pengumuman yang berhubungan dengan hukum (legal

announcements):

a. Tuntutan terhadap perusahaan atau terhadap manajernya

b. Tuntutan oleh perusahaan atau manajernya

9) Pengumuman-pengumuman yang berkaitan dengan pemasaran, produksi,

dan penjualan (marketing, production, and sales announcements):

a. Pengiklanan

b. Rincian kontrak

c. Produk baru

d. Perubahan harga

e. Penarikan produk

f. Laporan-laporan produksi

g. Laporan- laporan keamanan produk

h. Laporan-laporan penjualan

i. Rincian jaminan

10) Pengumuman-pengumuman manajemen direksi (management board of

director announcements):

a. Susunan direksi

b. Manajemen

c. Rincian struktur organisasi

11) Pengumuman-pengumuman merjer, ambil alih, dan diversifikasi (merger,

takeover, and divestiture announcements):
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a. Laporan-laporan merger

b. Laporan-laporan investasi ekuitas

c. Laporan-laporan mengambil alih

d. Laporan-laporan diambil alih

f. Laporan-laporan diversifikasi

12) Pengumuman-pengumuman industri sekuritas (securities industry

announcements):

a. Laporan-laporan pertemuan tahunan

b. Perubahan-perubahan kepemilikan saham

c. “Heard on the street”

d. Laporan-laporan “insider” trading

e. Laporan harga dan volume perdagangan

f. Pembatasan perdagangan atau suspensi

3. Efisiensi pasar bentuk kuat (strong form)

Efisiensi pasar bentuk kuat adalah pasar yang harga-harga dari

sekuritasnya secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang

tersedia termasuk informasi privat, dan dalam pasar bentuk ini tidak ada

satupun investor yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal (abnormal

return) karena mempunyai informasi privat.

Tujuan dari Fama (1970) membedakan ke dalam tiga macam bentuk pasar

efisien ini adalah untuk mengklasifikasikan penelitian empiris terhadap efisiensi

pasar. Ketiga bentuk pasar efisien ini berhubungan satu dengan yang lainnya.

Hubungan ketiga bentuk pasar efisien ini berupa tingkatan yang kumulatif, yaitu
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bentuk lemah merupakan bagian dari bentuk setengah kuat dan bentuk setengah

kuat merupakan bagian dari bentuk kuat.

Sumber: Hartono (2003)

GAMBAR 2.1 TINGKATAN KUMULATIF DARI KETIGA BENTUK
PASAR EFISIEN

b. Efisiensi Pasar Secara Keputusan

Hartono (2003) menjelaskan bahwa pembagian efisiensi berdasarkan

informasi tidaklah cukup untuk menjamin efisiensi pasar. Perbedaan kemampuan

dalam menganalisis dan menginterpretasikan informasi sebagai informasi baik

atau buruk memungkinkan bagi pelaku pasar untuk memperoleh abnormal return

karena kecanggihannya. Efisiensi pasar perlu juga dilihat berdasarkan

kecanggihan pelaku pasar dalam mengolah informasi untuk pengambilan

keputusan sehingga efisiensi pasar secara keputusan (decisionally efficient

market) dapat didefinisikan sebagai efisiensi pasar yang semua pelaku pasarnya

dapat mengambil keputusan dengan canggih.

Efisiensi pasar secara keputusan juga merupakan efisiensi pasar bentuk

setengah kuat menurut versi Fama yang didasarkan pada informasi yang

Pasar efisien bentuk setengah kuat

Pasar efisien bentuk kuat

Pasar efisien bentuk lemah
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didistribusikan. Perbedaannya adalah jika efisiensi pasar secara informasi

(informationally efficient market) hanya mempertimbangkan sebuah faktor saja,

yaitu ketersediaan informasi, maka efisiensi pasar secara keputusan (decisionally

efficient market) mempertimbangkan dua buah faktor, yaitu ketersediaan

informasi dan kecanggihan pelaku pasar. Suatu pasar yang efisien secara

keputusan merupakan efisiensi pasar bentuk setengah kuat yang lebih tinggi

dibandingkan efisiensi pasar bentuk setengah kuat secara informasi, karena

melibatkan lebih banyak faktor dalam menentukan pasar yang efisien.

Efisiensi pasar secara keputusan dapat ditambahkan di dalam pembagian

efisiensi pasar menurut Fama sebagai berikut:

Sumber: Hartono (2003)

GAMBAR 2.2 TINGKATAN KUMULATIF DARI KEEMPAT BENTUK
PASAR EFISIEN

Pasar yang efisien secara informasi belum tentu efisien secara keputusan.

Informasi yang tersedia saja tidak dapat menjadikan pasar efisien secara

keputusan sehingga untuk mengarah ke pasar yang efisien secara keputusan, maka

Pasar efisien bentuk lemah

Pasar efisien bentuk setengah kuat secara informasi

Pasar efisien bentuk setengah kuat secara keputusan

Pasar efisien bentuk kuat
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pendidikan merupakan hal yang mutlak untuk membuat pelaku pasar menjadi

canggih (sophisticated).

2.1.1.3 Alasan Pasar yang Efisien dan Tidak Efisien

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisien dan tidak

efisien. Hartono (2003) menjelaskan bahwa agar pasar efisien ada dalam

kehidupan nyata, terdapat beberapa kondisi atau persyaratan yang idealnya harus

dipenuhi oleh suatu pasar modal efisien, yaitu:

1. Investor adalah penerima harga (price takers) yang berarti bahwa sebagai

pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu

sekuritas. Harga dari suatu sekuritas ditentukan oleh banyak investor yang

menentukan demand dan supply, hal ini dapat terjadi jika pelaku–pelaku pasar

terdiri dari sejumlah besar individual-individual dan institusi-institusi rasional

yang mampu mengartikan dan menginterpretasikan informasi dengan baik

untuk digunakan menganalisis, menilai, dan melakukan transaksi penjualan

atau pembelian sekuritas bersangkutan.

2. Informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat

bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. Umumnya

pelaku pasar dapat memperoleh informasi tersebut melalui surat kabar atau

majalah bisnis, bahkan informasi tersebut dapat diperoleh secara cuma-cuma

oleh pelaku pasar dengan hanya mendengarkan lewat radio atau televisi.

3. Informasi dihasilkan secara acak (random) dan tiap-tiap pengumuman

informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Informasi yang
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dihasilkan secara random mempunyai arti bahwa investor tidak dapat

memprediksi kapan emiten akan mengumumkan informasi yang baru.

4. Investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat,

sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya mencerminkan

informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru.

Sebaliknya jika kondisi-kondisi di atas tidak terpenuhi, kemungkinan pasar

tidak efisien dapat terjadi. Pasar dapat menjadi tidak efisien jika kondisi-kondisi

berikut ini terjadi:

1. Terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari

sekuritas.

2. Harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam

antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi

yang sama. Kondisi ini terjadi jika penyebaran informasi tidak merata

sehingga ada sebagian pelaku pasar yang menerima informasi tepat

waktunya, sebagian menerima informasi dengan terlambat, dan sisanya

mungkin tidak menerima informasi sama sekali. Kemungkinan lain dari

kondisi ini adalah pemilik informasi memang tidak berniat untuk

menyebarkan informasinya untuk kepentingan mereka sendiri. Kondisi

seperti ini disebut dengan informasi yang tidak simetris.

3. Informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian

pelaku-pelaku pasar.

4. Investor adalah individual-individual yang lugas (naive investors) dan tidak

canggih (unsophisticated investor), sehingga pada pasar yang tidak efisien

masih banyak investor yang bereaksi terhadap informasi secara lugas dan
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tidak canggih karena mereka mempunyai kemampuan yang terbatas di dalam

mengartikan dan menginterpretasikan informasi yang diterima.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai salah satu bahan acuan dan pendukung

untuk melakukan penelitian. Beberapa penelitian telah dilakukan baik di bidang

akuntansi maupun keuangan untuk mengetahui keterkaitan antara informasi baru

yang dipublikasikan dengan harga saham maupun volume perdagangan saham.

Sebagian besar dari event study yang dilakukan menggunakan berbagai event

yang terkait langsung dengan aktivitas ekonomi atau bisnis dari emiten yang

bersangkutan, seperti stock split, right issue, pengumuman laba, kebijakan

dividen, pengumuman akuisisi atau merger. Event study juga dilakukan untuk

menganalisis pengaruh peristiwa-peristiwa yang terkait lingkungan ekonomi

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

ditetapkan oleh pemerintah, maupun peristiwa yang tidak terkait langsung dengan

lingkungan ekonomi.

Tabel 2.1 menunjukkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu menunjukkan

hasil yang berbeda-beda. Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian

terdahulu salah satunya terletak pada variabel independen atau jenis event yang

diteliti.

Penelitian ini akan menganalisis ada atau tidaknya reaksi pasar modal yang

diukur dengan abnormal return dan trading volume activity ketika adanya
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pengumuman kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Sampel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ45 dengan periode tanggal

dan tahun sesuai peristiwa terjadi.

TABEL 2.1 RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU

No Peneliti Peristiwa
Variabel dan

Metode
Penelitian

Hasil Penelitian

1 Suarjana
(2011)

Peristiwa
Kebijakan
Penurunan
Harga Bahan
Bakar Minyak
(BBM) tanggal
12 Januari
2009.

Abnormal
Return dan
Event Study.

Terdapat abnormal return
yang signifikan pada periode
peristiwa yaitu t-3, t-2, t-1, dan
t+2 yang berarti peristiwa
pengumuman penurunan harga
BBM memiliki kandungan
informasi.

2 Islami dan
Endi

(2012)

Peristiwa
Pergantian
Menteri
Keuangan Sri
Mulyani
tanggal 5 Mei
2010

Abnormal
Return,
Trading
Volume
Activity (TVA),
Security
Return
Variability
(SRV) dan
Event Study

Terdapat abnormal return dan
trading volume activity yang
signifikan pada saat
pengumuman peristiwa dan
hari disekitar pengumuman
peristiwa, sedangkan SRV
tidak signifikan pada saat
pengumuman peristiwa
pergantian Menteri Keungan
Sri Mulyani.

3 Suharyanto
dan
Rusdayanti
(2013)

Peristiwa
Pengumuman
Peraturan
Loan To Value
KPR tanggal
16 Maret 2012

Abnormal
Return dan
Event Study

Hasil penelitian menunjukkan
terdapat abnormal return
yang signifikan baik sebelum
maupun sesudah
pengumuman, yaitu 2 hari
pada periode sebelum
pengumuman dan 5 hari pada
periode setelah pengumuman
peraturan loan to value KPR.

4 Pratama, et
al (2015)

Peristiwa
Pelantikan
Joko Widodo
sebagai
Presiden
Republik
Indonesia ke-
7.

Abnormal
Return dan
Event Study.

Tidak terdapat abnormal
return yang signifikan selama
periode peristiwa pelantikan
Joko Widodo sebagai Presiden
Republik Indonesia ke-7.
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2.2 Rerangka Pemikiran

Rerangka pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah untuk melihat reaksi

pasar modal pada saham LQ45 pada pengumuman kebijakan pengampunan pajak

(tax amnesty). Reaksi pasar dalam penelitian ini diukur dengan abnormal return

dan trading volume activity, jika pengumuman kebijakan tax amnesty memiliki

kandungan informasi maka diharapkan akan terdapat abnormal return dan trading

volume activity yang signifikan yang diuji dengan menggunakan uji-t signifikansi

yaitu one sample t-test. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, tinjauan pustaka serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan studi

peristiwa dengan abnormal return dan trading volume activity sebagai variabel

penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat digambarkan ke dalam suatu

kerangka pemikiran sebagai berikut:

`

GAMBAR 2.3 RERANGKA PEMIKIRAN

Abnormal
Return

Peristiwa Pengumuman
Kebijakan Tax Amnesty

Uji One Sample
T-Test

Trading Volume
Activity

Sebelum, Saat, dan Sesudah
Peristiwa (t-5 - t+5)

Sebelum, Saat, dan Sesudah
Peristiwa (t-5 – t+5)

Signifikan/Tidak Signifikan

Uji One Sample
T-Test

Signifikan/Tidak Signifikan
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2.3 Pengembangan Hipotesis

Return merupakan hasil yang diperoleh investor atas kegiatan investasi yang

telah dilakukannya. Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau

return ekspektasi yang belum terjadi tetapi diharapkan akan terjadi di masa

mendatang (Hartono, 2003).

Suatu peristiwa dapat mempengaruhi harga sekuritas yang diperdagangkan di

pasar modal apabila peristiwa tersebut dinilai memiliki kandungan informasi bagi

para investor dan informasi tersebut diterima dengan baik oleh para investor.

Informasi yang relevan dan diserap oleh pasar juga dapat mempengaruhi

perubahan return saham. Salah satu informasi tersebut adalah pengumuman

kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) pada tanggal 28 Juni 2016 yang telah

berimbas pada Bursa Efek Indonesia, salah satunya pada saham LQ45. Pengujian

pengumuman kebijakan tax amnesty dilakukan dengan studi peristiwa (event

study), yaitu studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang

informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman (Hartono, 2003). Reaksi

ini ditunjukan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas bersangkutan.

Reaksi pasar modal terhadap kandungan informasi dalam suatu peristiwa

dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau

dengan menggunakan abnormal return. Perolehan return tergantung pada

pintarnya investor dalam menganalisis informasi yang terdapat di pasar. Investor

dalam berinvestasi saham dapat memperoleh abnormal return. Abnormal return

merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return

normal (Hartono, 2003). Return normal adalah return yang terjadi pada saat
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situasi normal dan tidak terjadi suatu peristiwa tertentu, jika suatu peristiwa yang

terjadi mengandung informasi baik (good news) maka akan berdampak terhadap

kenaikan abnormal return, dan akan berdampak terhadap penurunan abnormal

return jika informasi tersebut dianggap buruk (bad news).

Berdasarkan uraian tentang abnormal return, maka hipotesis yang diajukan

penulis adalah:

H1 : Terdapat abnormal return saham LQ45 yang signifikan pada seputar

peristiwa pengumuman kebijakan tax amnesty.

Reaksi pasar modal terhadap suatu informasi juga dapat dilihat dengan trading

volume activity (TVA). TVA merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan

untuk melihat reaksi pasar modal terhadap informasi melalui parameter

pergerakan aktivitas volume perdagangan saham di pasar modal (Suryawijaya dan

Faizal (1998). Apabila peristiwa pengumuman kebijakan tax amnesty mempunyai

kandungan informasi yang menguntungkan maka akan berpengaruh terhadap

saham yang terlihat dari perubahan TVA. Besarnya pengaruh tersebut tercermin

dalam besarnya perubahan yang terjadi dalam TVA, dengan menggunakan TVA

diharapkan apa yang tidak dapat ditangkap oleh abnormal return dapat terlihat

pada TVA.

Berdasarkan uraian tentang trading volume activity, maka hipotesis yang

diajukan penulis adalah:

H2 : Terdapat trading volume activity saham LQ45 yang signifikan pada

seputar peristiwa pengumuman kebijakan tax amnesty.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian event study. Studi peristiwa

(event study) merupakan study 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 untuk menguji efisiensi pasar bentuk

setengah kuat (Hartono, 2003). Pengujian kandungan informasi dimaksudkan

untuk melihat reaksi pasar dari suatu pengumuman. Reaksi pasar ditunjukkan

dengan adanya perubahan harga dan aktivitas perdagangan saham dari sekuritas

yang bersangkutan.

Peristiwa yang diuji dalam penelitian ini adalah peristiwa pengumuman

kebijakan tax amnesty yang diproksikan terhadap tanggal peristiwa pengumuman

pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak

(tax amnesty) yaitu pada tanggal 28 Juni 2016. Informasi dari pengumuman

kebijakan tax amnesty akan diuji terhadap reaksi pasar modal yang diproksikan

dengan abnormal return (AR) dan trading volume activity (TVA) pada saham-

saham LQ45.
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3.2 Variabel Penelitian

3.2.1 Identifikasi Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian terdiri dari variabel terikat

(dependen) dan variabel bebas (independen). Variabel dependen (Y) adalah

abnormal return dan trading volume activity, sedangkan variabel independen (X)

adalah pengumuman kebijakan tax amnesty.

3.2.2 Definisi Operasional Variabel

1. Return Tidak Normal (Abnormal Return)

Abnormal return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya

terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan return ekspektasi

(return yang diharapkan oleh investor) sehingga abnormal return adalah

selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi

(expected return) (Hartono, 2003).

Langkah-langkah dalam mencari abnormal return saham, sebagai berikut:

a. Menghitung return sesungguhnya

Return sesungguhnya atau return realisasi (realized return) adalah

return yang terjadi pada waktu ke-t yang merupakan selisih harga

sekarang relatif terhadap harga sebelumnya (Hartono, 2003), yaitu:

, = , − ,,
Keterangan:R , = return saham i pada periode t
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P , = harga saham penutupan perusahaan i pada periode tP , = harga saham penutupan perusahaan i pada periode t-1

b. Menghitung return ekspektasi (expected return)

Expected return merupakan return yang harus diestimasi. Expected

return harian saham dalam penelitian ini dihitung menggunakan dua

motode, yaitu model disesuaikan rata-rata (mean-adjusted model) dan

model disesuaikan pasar (market-adjusted model). Tujuannya adalah

untuk lebih melihat hasil penelitian apakah dengan menggunakan metode

perhitungan yang berbeda akan tetap menghasilkan abnormal return

yang signifikan atau tidak.

1. Mean-adjusted model, yaitu return ekspektasi bernilai konstan yang

sama dengan rata-rata return realisasi sebelumnya selama periode

estimasi (Hartono, 2003), yaitu:

[ , ] = ∑ ,
Keterangan:E[R , ] = return ekspektasi sekuritas ke-i pada periode peristiwa

ke-tR , = return realisasi sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-jT = lamanya periode estimasi, yaitu dari t1 sampai t2

2. Market-adjusted model menganggap 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,
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karena return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return

indeks pasar (Hartono, 2003), yaitu:

, =
Keterangan:E[R , ] = return ekspektasi sekuritas ke-i pada periode peristiwa

ke-tR = return pasar pada periode t

Perhitungan return pasar dalam penelitian ini menggunakan data

indeks LQ45 sebagai return pasar. Return pasar diperoleh dengan

rumus (Hartono, 2003):

, = − ,
Keterangan:R = return pasar pada periode tIndeks LQ45 = Indeks LQ-45 pada periode tIndeks LQ45 = Indeks LQ-45 pada periode t-1

c. Menghitung abnormal return

Abnormal return merupakan selisih antara return sesungguhnya

dengan expected return (Hartono, 2003), yaitu:

, = , − [ , ]
Keterangan:AR , = abnormal return sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t
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R , = return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada

periode peristiwa ke-tE[R , ] = return ekspektasi sekuritas ke-i untuk periode peristiwa ke-t

d. Menghitung rata-rata abnormal return (average abnormal return)

Pengujian adanya abnormal return umumnya tidak dilakukan untuk

setiap sekuritas, tetapi dilakukan secara agregat dengan menguji seluruh

average abnormal return sekuritas secara cross-sectional. Menghitung

rata-rata abnormal return untuk seluruh saham per hari selama periode

peristiwa (Hartono, 2003), yaitu:

= ∑
Keterangan:AAR = average abnormal return pada hari ke-tAR = abnormal return untuk sekuritas ke-i pada hari ke-tn = jumlah sekuritas yang terpengaruh oleh pengumuman

peristiwa

2. Aktivitas Volume Perdagangan Saham (Trading Volume Activity)

Trading volume activity (TVA) menunjukkan aktivitas perdagangan

saham dan mencerminkan seberapa aktif dan liquid suatu saham

diperdagangkan di pasar modal. TVA merupakan suatu instrumen yang dapat

digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap suatu informasi melalui

parameter pergerakan aktivitas volume perdagangan saham di pasar modal

(Suryawijaya dan Faizal, 1998). Perhitungan TVA dilakukan dengan

membandingkan jumlah saham perusahaan yang diperdagangkan dengan
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keseluruhan jumlah saham beredar perusahaan selama periode penelitian

(Foster dalam Yusuf dkk., 2009).

a. Menghitung TVA masing-masing saham selama periode penelitian

(Foster dalam Yusuf, dkk., 2009), yaitu:

= ∑ ∑
b. Menghitung average trading volume activity (ATVA) seluruh saham per

hari selama periode peristiwa, yaitu:

= ∑ ,
Keterangan:ATVA = average trading volume activity pada hari ke-tTVA , = trading volume activity untuk sekuritas ke-i pada hari ke-tn = jumlah sekuritas

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi

dalam penelitian ini adalah saham-saham yang secara konsisten termasuk dalam

indeks saham LQ45 selama periode penelitian. Alasan dipilih saham LQ45

sebagai objek penelitian karena saham LQ45 terdiri dari saham-saham yang
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paling aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan diharapkan reaksi pasar

terhadap informasi yang diperoleh akan tercermin melalui pergerakan harga

saham yang termasuk dalam LQ45 tersebut.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode

purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang didasarkan pada

pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel

yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan (Sanusi, 2014).

Proses pengambilan sampel didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

1. Perusahaan yang masuk dalam perhitungan indeks saham LQ45 terhitung dari

periode Februari-Juli 2016. Berdasarkan kriteria ini diperoleh sampel

sebanyak 45 perusahaan yang tercatat dalam indeks saham LQ45 pada

periode Februari-Juli 2016.

2. Tidak melakukan corporate action pada periode pengamatan penelitian

dengan tujuan untuk menghindari confounding effect yang disebabkan oleh

aksi korporasi perusahaan. Corporate action ini meliputi stock spilt, merger,

akuisisi, right issue, pengumuman dividen, saham bonus. Berdasarkan kriteria

ini diperoleh sampel sebanyak 33 perusahaan yang tidak melakukan

corporate action selama periode penelitian.

3. Perusahaan mempunyai data historical price yang lengkap dari tanggal 24

Maret-12 Juli 2016. Berdasarkan kriteria ini diperoleh sampel sebanyak 33

perusahaan yang memiliki data historical price yang lengkap.
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Berdasarkan kriteria purposive sampling, maka sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebanyak 33 perusahaan go public yang terdaftar di saham

LQ45. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1 DAFTAR SAMPEL PENELITIAN

No Kode Emiten Nama Emiten
1 AALI Astra Agro Lestari Tbk.
2 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk.
3 ADRO Adaro Energy Tbk.
4 AKRA AKR Corporindo Tbk.
5 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk.
6 ASII Astra International Tbk.
7 ASRI Alam Sutera Realty Tbk.
8 BBCA Bank Central Asia Tbk.
9 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
10 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
11 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
12 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk.
13 BMTR Global Mediacom Tbk.
14 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk.
15 INCO Vale Indonesia Tbk.
16 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
17 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk.
18 LPKR Lippo Karawaci Tbk.
19 MNCN Media Nusantara Citra Tbk.
20 MPPA Matahari Putra Prima Tbk.
21 MYRX Hanson International Tbk.
22 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
23 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.
24 PTPP PP (Persero) Tbk.
25 SCMA Surya Citra Media Tbk.
26 SILO Siloam International Hospitals Tbk.
27 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk.
28 SRIL Sri Rejeki Isman Tbk.
29 TBIG Tower Bersama Infrastructure Tbk.
30 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
31 UNTR United Tractor Tbk
32 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk.
33 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Sumber: www.idx.co.id, data diolah.
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Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 71 hari bursa

yang terdiri dari periode estimasi (estimation period) dan periode peristiwa (event

period) yang disebut juga periode pengamatan atau jendela peristiwa (event

window). Periode estimasi diperlukan untuk menghitung return realisasi yang

nantinnya akan dipergunakan untuk menghitung return ekspektasi (expected

return) pada metode perhitungan mean-adjusted model. Periode estimasi yang

digunakan dalam penelitian ini adalah selama 60 hari sebelum periode peristiwa,

yaitu dari 65 hari perdagangan saham sebelum terjadinya peristiwa (t-65) hingga 6

hari perdagangan saham sebelum terjadinya peristiwa (t-6). Pengambilan periode

estimasi selama 60 hari diasumsikan sudah memadai untuk memprediksi return

selama event period.

Tanggal suatu peristiwa dipublikasikan untuk pertama kali ditetapkan sebagai

event day (t0). Event day dari pengumuman kebijakan tax amnesty adalah hari

Selasa pada tanggal 28 Juni 2016. Periode peristiwa yang digunakan dalam

penelitian ini adalah selama 11 hari bursa, yaitu 5 hari sebelum peristiwa (t-5), 1

hari saat peristiwa terjadi (t=0), dan 5 hari setelah peristiwa pengumuman

kebijakan tax amnesty (t+5). Event period selama 11 hari ini diambil dengan

harapan reaksi pasar sudah dapat terlihat selama periode tersebut.

Periode peristiwa yang diambil terlalu singkat maka dikhawatirkan adanya

reaksi pasar yang cukup lama namun tidak dapat terdeteksi pada penelitian yang

dilakukan, sedangkan jika periode peristiwa yang diambil terlalu lama maka

dikhawatirkan adanya peristiwa lain yang cukup signifikan dapat mempengaruhi

hasil penelitian. Periode peristiwa ini juga diambil sesuai dengan sulit atau

mudahnya suatu peristiwa diprediksi memberikan nilai ekonomis yang dapat



41

memengaruhi keputusan investor dan untuk menghindari efek pengganggu

(confounding effect) dari adanya peristiwa lain, seperti pengumuman stock split,

right issue, pengumuman dividen, saham bonus, merger, akuisisi dan peristiwa

lain yang dapat mepengaruhi peristiwa yang diamati (Hartono, 2010).

Periode estimasi dan periode jendela dalam penelitian ini dapat dilihat pada

gambar berikut:

GAMBAR 3.1 PERIODE ESTIMASI DAN PERIODE JENDELA
PENELITIAN

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang

bersifat sekunder. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka,

sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan dikumpulkan

oleh pihak lain (Sanusi, 2014). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai

sumber tertulis, seperti literatur, artikel, tulisan ilmiah, maupun keterangan yang

diperoleh dari internet. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat time

series, yaitu data yang diamati selama periode tertentu terhadap objek penelitian.

t-65 t-5

t0 (event)

t+5

Periode Estimasi Periode Jendela

28 Juni 2016

12 Juli 201621 Juni 201624 Maret 2016
t-6

20 Juni 2016
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Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tanggal pengumuman kebijkan tax amnesty, pada tanggal 28 Juni 2016.

2. Data harga saham penutupan harian, volume perdagangan saham harian dan

jumlah saham yang beredar selama periode penelitian untuk tiap saham yang

termasuk dalam daftar saham LQ45.

3. Indeks saham LQ45.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data base Bursa Efek

Indonesia di download melalui situs www.idx.co.id, www.finance.yahoo.com,

www.sahamok.com, serta media lain yang mendukung penelitian ini.

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Studi Dokumentasi

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode

dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data sekunder yang diperlukan

dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data yang

dikumpulkan didasarkan pada data transaksi harian di pasar modal yang berupa

harga saham penutupan dan volume perdagangan saham harian.

3.5.2 Studi Pustaka

Metode dalam pengumpulan data menggunakan studi pustaka, yaitu metode

pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca dan

mempelajari berbagai literatur, penelitian terdahulu, dan jurnal-jurnal ekonomi

dan bisnis baik dalam bentuk buku, koran, majalah, maupun bacaan-bacaan lain di

internet, serta mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.
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3.6 Alat Analisis

3.6.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen

dan independen yang digunakan dalam model terdistribusi secara normal

(Ghozali, 2006). Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah sampel

yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas

yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov Test dengan

tingkat kepercayaan 95% atau α=5%, maka kriteria uji normalitas ini adalah:

1. Jika nilai signifikansi ≥ 0,05, maka data berdistribusi normal.

2. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka data berdistribusi tidak normal.

3.6.2 Uji-T Signifikansi

Uji-t signifikansi dalam penelitian ini diuji menggunakan uji t-test, yaitu one

sample t-test selama 11 hari periode peristiwa. Tujuan pengujian dengan one

sample t-test ini adalah untuk memperlihatkan apakah terdapat abnormal return

dan trading volume activity seputar peristiwa pengumuman kebijakan tax

amnesty, yaitu sebelum, saat dan sesudah peristiwa. Pengambilan keputusan

menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau α=5% dengan ketentuan sebagai

berikut:

1. Jika t-hitung > t-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

2. Jika t-hitung ≤ t-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.

3. Jika probabilitas t > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak.

4. Jika probabilitas t ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima.
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3.7 Pengujian Hipotesis

Hipotesis harus dinyatakan secara kuantitatif untuk dapat diuji. Pengujian

hipotesis adalah prosedur yang memungkinkan keputusan dapat dibuat, yaitu

keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis yang sedang dipersoalkan

atau diuji (Supranto, 2009). Sebelum melakukan uji hipotesis, data sudah

terdistribusi secara normal. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 1:

Ho: Tidak terdapat abnormal return saham LQ45 yang signifikan pada

seputar peristiwa pengumuman kebijakan tax amnesty.

Ha: Terdapat abnormal return saham LQ45 yang signifikan pada seputar

peristiwa pengumuman kebijakan tax amnesty.

Hipotesis 2:

Ho: Tidak terdapat trading volume activity saham LQ45 yang signifikan

pada seputar peristiwa pengumuman kebijakan tax amnesty.

Ha: Terdapat trading volume activity saham LQ45 yang signifikan pada

seputar peristiwa pengumuman kebijakan tax amnesty.



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis reaksi pasar modal Indonesia

yang diukur menggunakan abnormal return dan trading volume activity pada

peristiwa pengumuman kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat abnormal return dan

trading volume activity saham LQ45 yang signifikan pada seputar peristiwa

pengumuman kebijakan tax amnesty.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka

dapat diambil simpulan bahwa:

1. Hipotesis yang menyatakan bahwa “terdapat abnormal return saham LQ45

yang signifikan pada seputar peristiwa pengumuman kebijakan tax amnesty”

diterima, artinya terdapat reaksi investor seputar peristiwa pengumuman

kebijakan tax amnesty pada saham LQ45. Reaksi pasar dapat dilihat dari

terdapatnya abnorml return yang signifikan pada uji t-signifikansi, yaitu pada

t-4, t-2, t+1, t+3, t+4, dan t+5 untuk abnormal return metode mean-adjusted

model, serta t-1 dan t+1 untuk abnormal return metode market-adjusted

model.
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2. Hipotesis yang menyatakan bahwa “terdapat trading volume activity saham

LQ45 yang signifikan pada seputar peristiwa pengumuman kebijakan tax

amnesty” diterima, artinya terdapat reaksi investor seputar peristiwa

pengumuman kebijakan tax amnesty pada saham LQ45. Reaksi pasar ini

dapat dilihat dari terdapatnya trading volume activity yang signifikan pada uji

t-signifikansi di sepanjang periode peristiwa penelitian, yaitu pada t-5 hingga

t+5.

Peristiwa pengumuman kebijakan pemerintah tentang kebijakan tax amnesty

menimbulkan reaksi investor, dengan demikian peristiwa pengumuman kebijakan

tax amensty memiliki kandungan informasi (information content) yang

ditunjukkan dengan adanya abnormal return dan trading volume activity yang

signifikan pada seputar peristiwa pengumuman kebijakan tax amnesty, namun

pasar modal indonesia belum sepenuhnya dapat disimpulkan sebagai pasar modal

yang efisien bentuk setengah kuat secara informasi karena adanya perbedaan hasil

signifikansi pada abnormal return metode mean-adjusted model dan abnormal

return metode market-adjusted model yang menunjukkan investor masih

mendapatkan abnormal return dalam jangka waktu yang lama, serta hasil

signifikansi trading volume activity yang menunjukkan bahwa terdapat reaksi

investor pada jangka waktu yang lama yaitu dari t-5 hingga t+5.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diperoleh, maka Penulis

mengajukan beberapa saran untuk investor, calon investor, maupun untuk

penelitian selanjutnya. Adapun saran-saran yang akan diajukan sebagai berikut:
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1. Bagi investor dan calon investor yang akan berinvestasi, hendaknya dalam

mengambil keputusan tidak hanya melihat kandungan informasi dari suatu

peristiwa, misalkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) saja, namun

juga memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi harga saham,

sehingga informasi yang sudah diperoleh dapat digunakan dalam

mempertimbangan keputusan yang akan diambil pada waktu yang akan

datang agar dapat memperoleh abnormal return yang signifikan pada

investasi saham.

2. Bagi penelitian selanjutnya:

a. Penelitian ini menggunakan metode mean-adjusted model dan market-

adjusted model dalam mengestimasi nilai return ekspektasian (expected

return), oleh karena itu bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan

model estimasi lainnya seperti market model, kemudian hasil perhitungan

ketiga model tersebut dapat dibandingkan sehingga dapat lebih diketahui

dampak terhadap hasil penelitian.

b. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel yang berbeda

tidak hanya terbatas pada perusahaan LQ45 dan sebaiknya dilakukan

pengujian dengan indeks yang berbeda, yaitu menggunakan Indeks Harga

Saham Gabungan (IHSG). Lamannya periode estimasi expected return

dan periode peristiwa disarankan untuk menggunakan periode waktu

peristiwa yang lebih panjang dibandingkan dengan penelitian ini karena

dapat mempengaruhi hasil penelitian.
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