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ECERAN, DAN KESEHATAN DI BEI 

 

 

Oleh 

Rika Andriani 

Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang bertujuan untuk menganalisis ada 

atau tidaknya reaksi pasar modal Indonesia pada saham sub sektor transportasi, 

perdagangan besar, perdagangan eceran, dan kesehatan dengan menggunakan 

indikator harga saham dan trading volume activity terhadap salah satu peristiwa, 

yaitu kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al-Saud. Populasi 

dalam penelitian ini adalah saham-saham yang termasuk dalam saham sub sektor 

transportasi, perdagangan besar, perdagangan eceran, dan kesehatan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dengan sampel penelitian sebanyak 16 perusahaan. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa harga saham 

mingguan, volume perdagangan saham mingguan, dan jumlah saham yang 

beredar selama periode penelitian. Periode peristiwa dalam penelitian ini adalah 

99 minggu perdagangan saham yang terdiri dari 49 minggu sebelum (t-49), saat 

(t=0) dan 49 minggu sesudah (t+49) peristiwa kunjungan Raja Arab Saudi Salman 

bin Abdul Aziz Al-Saud ke Indonesia.  

 

Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji normalitas data, dan uji 

beda regresi variabel dummy, serta uji hipotesis t untuk menguji perbedaan secara 

parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan harga saham 

yang negatif signifikan sebelum dan sesudah kunjungan Raja Arab Saudi Salman 

bin Abdul Aziz Al- Saud ke Indonesia. Sedangkan hasil untuk trading volume 

activity menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap trading 

volume activity saham sebelum dan sesudah kunjungan Raja Arab Saudi Salman 

bin Abdul Aziz Al- Saud ke Indonesia. Kesimpulannya, peristiwa kunjungan Raja 

Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al- Saud ke Indonesia tidak mendapatkan 

respon dari para pelaku pasar karena harga saham menurun dan trading volume 

activity meningkat itu Suatu reaksi yang wajar di pasar modal. 

 

Kata kunci : studi peristiwa, harga saham, trading volume activity, kunjungan 

Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al-Saud ke Indonesia 



 

 

 

 

 

 
ABSTRACT 

  
  

  
INDONESIAN CAPITAL MARKET REACTIONS TO SAUDI KING VISIT 

SAUDI SALMAN BIN ABDUL AZIZ AL-SAUD IN SHARE SUB SECTOR 

TRANSPORTATION, LARGE TRADE, RETAIL TRADE, AND HEALTH 

IN BEI  
  

By 

Rika Andriani 

 

This study is a study of events aimed at analyzing the presence or absence of 

Indonesia capital market reaction in the shares of sub sector of transportation, big 

trade, retail trade, and health by using stock price indicator and trading volume 

activity to one of the events, namely the visit of Saudi Arabia Salman bin Abdul 

Aziz Al-Saud. The population in this study are stocks that are included in the 

shares of sub-sector transportation, large trading, retail trade, and health listed in 

Indonesia Stock Exchange with sample of 16 companies. The data used in this 

research is secondary data such as weekly stock price, weekly stock trading 

volume, and number of shares outstanding during the study period. The period of 

events in this study was 99 weeks of stock trading consisting of 49 weeks before 

(t-49), at (t = 0) and 49 weeks after (t + 49) incident visit of Saudi Arabia's King 

Salman bin Abdul Aziz Al-Saud to Indonesia. 

 

The data were analyzed using descriptive statistic analysis, data normality test, 

and dummy variable regression test, and hypothesis t test to test the difference 

partially. The results showed that there was a significant negative stock price 

difference before and after the visit of Saudi Arabia's Salman bin Abdul Aziz Al-

Saud to Indonesia. While the results for trading activity volume showed no 

significant difference to stock activity volume trading before and after the visit of 

Saudi Arabia King Salman bin Abdul Aziz Al-Saud to Indonesia. In conclusion, 

the incident of Saudi Arabia's Salman bin Abdul Aziz al-Saud's visit to Indonesia 

did not get any response from market participants as stock prices declined and 

trading volume activity increased. A reasonable reaction in the capital market. 

 

Keywords: study events, stock prices, trading activity volumes, visit Saudi 

Arabia's King Salman bin Abdul Aziz Al-Saud to Indonesia 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Di era digitalisasi sekarang ini, pasar modal semakin mendapat perhatian dari 

berbagai pihak mulai dari kalangan investor, emiten, maupun pemerintah. Selain 

perannya yang sangat penting dalam mendorong perekonomian negara, pasar 

modal merupakan salah satu sarana yang efektif untuk memobilisasi dana jangka 

panjang investor yang akan disalurkan pada sektor-sektor produktif. Saham 

menjadi salah satu surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia. 

Surat berharga ini merupakan tanda bukti kepemilikan sebagian kekayaan 

perusahaan yang menerbitkan saham tersebut, melalui pembelian saham tersebut 

investor dapat memperoleh deviden atau capital gain. 

 

Selanjutnya, sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual kembali 

sahamnya, para pemodal sangat membutuhkan  informasi. Informasi tersebut 

dapat berupa informasi kondisi lingkungan mikro maupun makro. Kondisi 

lingkungan mikro meliputi: kinerja keuangan perusahaan, pembagian deviden, 

dan lainnya. Sedangkan kondisi lingkungan makro meliputi: keadaan politik, 

kondisi ekonomi, kebijakan moneter, dan sebagainya. Suryawijaya dan Setiawan 

(1998) menyatakan bahwa, semakin pentingnya peran bursa saham dalam 

kegiatan ekonomi membuat bursa saham semakin sensitif terhadap peristiwa di 

sekitarnya, berkaitan atau tidak berkaitan langsung dengan peristiwa ekonomi.  
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Suatu informasi akan mendapatkan reaksi pasar hanya apabila informasi 

memiliki kandungan nilai ekonomi. Ada berbagai macam faktor yang dapat 

memengaruhi aktivitas perdagangan di pasar modal, diantaranya adalah informasi 

yang masuk ke dalam pasar modal tersebut (Puspitaningsih, 2006). Informasi 

merupakan salah satu unsur penting yang dapat menentukan aktivitas para 

investor di pasar modal. Informasi yang relevan akan menghasilkan gambaran 

mengenai risiko dan expected return dari dana yang telah diinvestasikan di pasar 

modal. Para pelaku di pasar modal sangat membutuhkan setiap informasi yang 

dapat memengaruhi naik turunnya harga surat berharga di pasar modal.   

 

Suatu informasi memiliki makna bila informasi tersebut menyebabkan 

investor melakukan transaksi di pasar modal yang akan tercermin dalam indikator 

atau karakteristik pasar modal, seperti volume perdagangan dan harga saham. 

Informasi yang dimaksud berkaitan dengan kondisi atau situasi yang dianggap 

relevan terhadap penilaian harga saham, baik bersifat berita resmi ataupun isu. 

Informasi-informasi yang menimbulkan reaksi pada pasar saham dan 

memengaruhi fluktuasi harga saham tidak hanya berasal dari informasi kondisi 

ekonomi, tetapi juga dapat berasal dari faktor-faktor non-ekonomi seperti 

peristiwa hukum, peristiwa sosial dan gejolak politik dalam negeri yang 

berpengaruh pada pergerakan harga saham di bursa efek. 

Studi peristiwa (event study) dapat digunakan untuk menguji kandungan 

informasi dari suatu peristiwa. Pengujian kandungan informasi dimaksudkan 

untuk melihat reaksi dari suatu peristiwa, jika peristiwa mengandung informasi 

diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu berita tentang peristiwa tersebut 

diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga 
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dari sekuritas bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan 

perubahan harga saham dan trading volume activity.   

 

Peristiwa-peristiwa politik dapat  memberikan dampak positif  maupun 

negatif terhadap penilaian para investor dan calon investor, terutama bagi investor 

dan calon investor asing, mengingat bahwa pasar modal Indonesia masih 

didominasi oleh para pemodal asing. Penelitian ini, bukan menguji informasi dari 

sebuah peristiwa melainkan menguji reaksi yang diberikan oleh pasar modal 

Indonesia terhadap kunjungan dari Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-

Saud ke Indonesia pada tanggal 1-9 Maret 2017.  

 

Alasannya, jika informasi hanya memberikan efek sementara atau bisa 

dikatakan sebulan dua bulan saja. Sedangkan peristiwa kunjungan Raja Arab ini 

merupakan peristiwa yang  nyata dan bukan hanya isu belaka. Kedatangannya pun 

bukan hanya berkunjung melainkan memberikan investasi dengan nominal yang 

lumayan. Investasi tentu membutuhkan pertimbangan dan perhitungan yang 

matang agar dapat memperoleh keuntungan. 

 

Maka dari itu, peneliti menganalisis sejauh mana pasar modal merespon 

peristiwa ini, dengan mengambil periode penelitian 49 minggu sebelum dan 49 

minggu setelah peristiwa. Selain itu, peneliti memilih peristiwa tersebut karena 

kunjungan Raja Arab Saudi Salman ke Indonesia dimaksudkan untuk memperluas 

dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara lewat kerjasama di sektor 

perdagangan, transportasi, dan kesehatan. Menurut Josie dalam surat kabar 

kompas cetak edisi Kamis (2 Maret 2017), kunjungan Raja Arab Saudi ke 

Indonesia membawa segenap kemewahan dengan 1.500 orang, diantaranya 10 
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menteri dan 25 pangeran kerajaan, menggunakan 7 pesawat berbadan lebar yaitu 

Boeing 747, 777, dan 737. Persiapan pun tak kalah megah, didahului dengan 

pengiriman tangga eskalator pesawat yang berlogo kerajaan serta mobil-mobil 

super mewah untuk digunakan sang raja. Seluruh rombongan kerajaan Arab ini 

akan berada di Indonesia selama sembilan hari, tiga hari kunjungan resmi di 

Jakarta, selebihnya enam hari berlibur ke Bali.   

 

Dikutip dari portal berita online detiknews.com edisi Minggu, (12 Maret 

2017) begitu tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Rabu (1 Maret 2017) Raja 

Salman dan rombongan langsung menuju Istana Bogor. Di Bogor, Raja Salman 

bersama presiden RI Jokowi menyaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman 

antar bidang. Penandatangan MoU tersebut dilakukan para menteri kedua negara. 

Kesepakatan mencakup peningkatan hubungan kedua negara diantaranya, 

mencakup kerjasama hubungan luar negeri di bidang kesehatan, kebudayaan, 

transportasi, perdagangan, keagamaan serta pendidikan.  

Berikut daftar kesepakatan yang terjalin antar kedua negara tersebut:  

1. Deklarasi pemerintah perihal peningkatan pimpinan. 

2. Sidang komisi bersama ditandatangani Menlu Retno LP Marsudi dan Menlu 

Saudi. 

3. Nota kesepahaman mengenai kontribusi pendanaan Saudi dengan pembiayaan 

proyek pembangunan antara Saudi Fund Development  dan Pemerintah RI 

ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Direktur Saudi Fund. 

4. Nota kesepahaman kerjasama kebudayaan antara Kemendikbud RI dan 

kementeriaan kebudayaan dan informasi kerajaan Arab Saudi ditandatangani 

Mendikbud Muhadjir Effendy dan pihak Saudi. 
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5. Program kerjasama antara kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah 

RI dan otoritas usaha kecil dan menengah kerajaan Arab Saudi mengenai 

pengembangan usaha kecil dan menengah ditandatangani Menteri Koperasi 

Puspayoga dan pihak Saudi. 

6. Nota kesepahaman antara kementerian kesehatan RI dan kementeriaan 

kesehatan Arab Saudi dibidang kerjasama kesehatan ditandatangani Menteri 

Kesehatan Nila Moeloek dan pihak Saudi.  

7. Nota kesepahaman otoritas aeronautika RI dan otoritas Arab Saudi 

ditandatangani Menteri Perhubungan Budi Karya dan pihak Saudi. 

8. Program kerjasama antara kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi 

dan kementerian pendidikan Arab Saudi dalam bidang kerjasama saintifik dan 

pendidikan tinggi ditandatangani Menristek Dikti Muhammad Nasir dan 

Menteri Pendidikan Arab Saudi. 

9. Nota kesepahaman antara kementerian agama RI dan kementerian urusan islam 

dakwah dan bimbingan kerajaan Arab Saudi di bidang urusan Islam. 

10. Nota kesepahaman pemerintah Indonesia dan Arab Saudi di bidang kerjasama 

kelautan dan perikanan ditandatangani Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti dan 

pihak Arab Saudi. 

11. Program kerjasama perdagangan antara kementerian perdagangan RI dengan 

kementerian perdagangan dan investasi kerajaan Saudi ditandatangani oleh 

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito dan pihak Saudi. 

12. Kerjasama di bidang penanganan kejahatan antar negara (transnational crime) 

antara Indonesia dan Arab Saudi yang ditandatangani oleh Jenderal Tito 

Karnavian dan kepala kepolisian Arab Saudi.  
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Kemudian, dilansir dari portal berita CNN Indonesia edisi Kamis (13 April 

2017) kunjungan Raja Arab Saudi ke Indonesia mendatangkan investasi yang tak 

sebanding dengan investasi konglomerat tersebut ke China selama dua hari. 

Investasi Raja Salman di Indonesia hanya mencapai US$6 miliar atau sekitar 

Rp89 triliun (kurs Rp13.300), sedangkan investasinya ke China mencapai US$65 

miliar atau sekitar Rp870 triliun. Investasi Raja Arab Saudi ke China ini 

mencakup nota kesepahaman (MoU) antara perusahaan raksasa Arab Saudi, 

Aramco dan perusahaan China Norinco untuk pembangunan kilang di China. 

Kemudian, kesepakatan pengembangan proyek petrokimia antara SABIC (Saudi 

Basic Industries Corp) dan Sinopec. Presiden Joko Widodo mengaku sedikit 

kecewa dengan nominal investasi raja Arab Saudi ke Indonesia tersebut. Jokowi 

dengan sedikit bercanda, bahkan mengungkit upayanya memayungi Raja Salman 

saat berkunjung ke Indonesia. Padahal, Indonesia sebelumya berharap dapat 

memperoleh investasi dari kunjungan tersebut sebesar US$25 miliar atau sekitar 

Rp332 triliun.  

 

Berbagai respon pun muncul untuk menanggapi kedatangan raja Arab Saudi 

ini, tak terkecuali Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat yang dimuat dalam portal 

berita Republika.co.id edisi Rabu (12 Juli 2017). Menurut MUI Pusat, kedatangan 

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud beberapa waktu lalu belum 

berdampak terhadap investasi di Indonesia. Pasalnya, saat ini pemerintah Arab 

Saudi tengah dilanda krisis ekonomi, khususnya setelah terlibat perseteruan 

dengan Yaman. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Hubungan Luar 

Negeri, KH Muhyiddin Junaidi mengatakan, pihaknya mengapresiasi kedatangan 

Raja Salman ke Indonesia. Namun, kata dia, Raja Salman sampai saat ini hanya 
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membawa janji, belum ada realisasi. Menurutnya, Arab Saudi kini sedang dilanda 

krisis ekonomi, sehingga pemerintah Arab Saudi pun harus memotong gaji 

pegawai negeri dan juga para imam yang berada disana.  

Peristiwa politik ini dapat berdampak positif maupun negatif bagi pergerakan 

saham di pasar modal yang akan mencerminkan kestabilan kondisi ekonomi. 

Dalam pasar modal yang efisien, pasar akan bereaksi secara cepat terhadap semua 

informasi yang relevan, seperti pada peristiwa kunjungan Raja Arab Saudi ini. Hal 

ini ditunjukkan oleh perubahan harga saham. Peristiwa kedatangan Raja Salman 

ke Indonesia yang dimiliki oleh investor selanjutnya akan tertransformasi dalam 

bentuk naik-turunnya volume transaksi harian dan frekuensi transaksinya. 

Volatilitas terjadi karena ada sebagian informasi pribadi yang terungkap melalui 

proses transaksi dan bukan karena peningkatan penyebaran informasi publik. 

 
Pengujian peristiwa politik kunjungan tokoh dunia  terhadap aktivitas bursa 

efek ini dimaksudkan untuk melihat reaksi pasar terhadap kunjungan Raja Salman 

yang dapat diukur dengan menggunakan harga saham dan trading volume activity. 

Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas yang 

bersangkutan. Beberapa penelitian telah membuktikan pengaruh berbagai 

peristiwa yang terjadi di Indonesia terhadap perdagangan saham di pasar modal, 

antara lain: IIN (2011) yang melakukan penelitian Analisis perbandingan harga 

saham dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split. 

Penelitian menyatakan terdapat perubahan rata-rata harga saham dan perbedaan 

volume perdagangan yang bernilai positif signifikan di sekitar tanggal terjadinya 

peristiwa. Dikutip dari metrotvnews.com edisi Jumat (24 Februari 2017) Direktur 

Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Samsul Hidayat 
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memastikan, kedatangan Raja Arab Saudi ke Indonesia akan memberikan dampak 

yang besar bagi iklim investasi Indonesia. Sehingga kinerja pasar modal akan 

terbantu yang ujungnya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin meningkat 

cepat.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Reaksi Pasar Modal Indonesia Atas Kunjungan Raja Arab 

Saudi Salman Bin Abdul Aziz Al-Saud pada Saham Sub Sektor 

Transportasi, Perdagangan Besar, Perdagangan Eceran, dan Kesehatan di 

BEI”. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat perbedaan harga saham sebelum dan sesudah kunjungan 

Raja Salman ke Indonesia pada saham sub sektor transportasi, perdagangan 

besar, perdagangan eceran, dan kesehatan yang terdaftar di BEI? 

2. Apakah terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah 

kunjungan Raja Salman ke Indonesia pada saham sub sektor transportasi, 

perdagangan besar, perdagangan eceran, dan kesehatan yang terdaftar di BEI? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui ada atau tidak perbedaan harga saham pada sub sektor 

transportasi, perdagangan besar, perdagangan eceran, dan kesehatan sebelum 
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dan sesudah adanya kunjungan Raja Salman ke Indonesia. 

2. Untuk mengetahui ada atau tidak perbedaan trading volume activity saham 

sub sektor transportasi, perdagangan besar, perdagangan eceran, dan 

kesehatan sebelum dan sesudah adanya kunjungan Raja Salman ke Indonesia.  

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi investor penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai dampak kunjungan Raja Arab terhadap harga saham perusahaan 

sebagai salah satu pertimbangan pengambilan keputusan investasi. 

2. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi 

perusahaan untuk menentukan arah kebijakan yang akan diambil. 

3. Bagi penelitian lain penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang sejenis. 
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II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

 

 

2.1.1 Pengertian Pasar Modal 

 

Pasar modal merupakan suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran 

umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek (Undang-

undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995). Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Pasar 

Modal No.8 Tahun 1995 menyebutkan bahwa bursa efek adalah pihak yang 

menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk 

mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan 

memperdagangkan efek di antara mereka. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Pasar 

Modal No.8 Tahun 1995 mengartikan efek, yaitu efek sebagai surat berharga, 

yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda 

bukti uatang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas 

efek, dan setiap derivatif dari efek.  

Pasar modal yang aktif akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. 

Lantaran pasar modal menjadi tempat berkumpulnya para investor asing yang 

akan menanamkan modalnya di Indonesia. Pasar modal juga dapat didefinisikan 

sebagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk modal 

sendiri (stocks) maupun hutang (bonds), baik yang diterbitkan oleh pemerintah 
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(public authorities) maupun oleh perusahaan swasta (private sector) (Arifin, 

2005). Rosenberg dalam buku yang ditulis oleh Marzuki, dkk (1997) 

mendefinisikan bahwa pasar modal merupakan tempat bertemunya antara pembeli 

dan penjual saham untuk tujuan mendapatkan keuntungan kepada pembeli dan 

penjual dari sekuritas tersebut.  

 

2.1.1.1 Fungsi Pasar Modal 

Pasar modal memiliki dua fungsi sekaligus yaitu, fungsi ekonomi dan fungsi 

keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar 

menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu 

pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana 

(issuer). Sedangkan pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena 

pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan 

(return) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. 

Pada dasarnya fungsi pasar modal sebagai wahana demokratisasi pemilik saham 

yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya institusi dan individu yang memiliki 

saham perusahaan yang telah go public. (Suad Husnan, 1994).  

 

2.1.2 Efisiensi Pasar 

2.1.2.1  Teori Efisiensi Pasar 

 

Salah satu perkembangan teori keuangan perusahaan adalah munculnya 

hipotesis pasar efisien (efficient market hypothesis) yang dikemukakan oleh Fama 

(1970). Menurutnya pasar modal yang baik adalah pasar modal yang efisien. 

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

semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang 
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tersedia. Informasi yang dimaksud dapat berupa informasi masa lalu, informasi 

saat ini, serta informasi yang bersifat pendapat atau opini rasional yang beredar.  

 

2.1.2.2 Pengertian Efisiensi Pasar 

 

Fama (1970) menjelaskan bahwa, pasar efisien adalah pasar yang harga-harga 

sekuritasnya dapat mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Definisi 

tersebut ditekankan pada dua aspek yaitu fully reflect dan information available. 

Pertama, fully reflect menunjukkan bahwa harga dari sekuritas secara kuat 

mencerminkan informasi yang ada. Fama (1970) juga menyebutkan bahwa suatu 

pasar dikatakan efisien apabila tidak seorangpun, baik investor individu maupun 

investor institusi mampu memperoleh return tidak normal. Sedangkan Jogiyanto 

(2008) mendefiniskan bahwa pasar efisien adalah pasar modal yang berisi 

sekuritas yang nilai pasarnya selalu menyesuaikan secara cepat dan langsung 

apabila terjadi perubahan nilai intrinsik dari asset yang menjadi dasar 

dikeluarkannya sekuritas tersebut. Jadi apabila saham suatu perusahaan tidak 

berubah harga pasarnya padahal perusahaan tersebut mengalami suatu kondisi 

yang memengaruhi bisnisnya dan informasi tentang hal itu telah tersebar kepada 

publik, berarti pasar modal itu tidaklah efisien.  

 

2.1.2.3 Bentuk Efisiensi Pasar 

 

Selain dapat ditinjau dari segi ketersediaan informasi, menurut Hartono 

(2003) bentuk efisiensi pasar juga dapat dilihat dari kecanggihan pelaku pasar 

dalam mengambil keputusan berdasarkan analisis dari informasi yang tersedia. 

Pasar efisien yang dilihat dari sudut pandang informasi saja disebut dengan pasar 
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efisien secara informasi. Sedangkan pasar efisien yang dilihat dari sudut pandang 

kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi 

yang tersedia disebut dengan pasar efisien secara keputusan.  

 

a. Efisiensi Pasar Secara Informasi 

Fama (1970) membedakan penelitiannya tentang efisiensi pasar modal dan 

menyajikan tiga bentuk dari informasi, yaitu: informasi masa lalu, informasi 

sekarang yang sedang dipublikasi, serta informasi privat. Berdasarkan jenis 

informasi tersebut, ada 3 (tiga) bentuk efisiensi pasar modal, yaitu: 

1. Efisiensi Pasar Bentuk Lemah (Weakly Efficient Markets) 

Pasar dikatakan efisien 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 menyatakan 

bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Jika pasar efisien 

secara bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi harga sekarang. Ini berarti bahwa pasar yang efisien bentuk lemah, 

investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan 

keuntungan yang tidak normal (abnormal return). 

2. Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat (Semistrongly Efficient Markets) 

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. Jika pasar efisien dalam bentuk setengah kuat maka 

tidak ada investor atau grup dari investor yang dapat menggunakan informasi 
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yang dipublikasikan untuk mendapatkan keuntungan tidak normal dalam waktu 

yang lama. Informasi yang dipublikasikan dapat berupa: 

 

a)  Informasi yang dipublikasikan berupa informasi yang dapat 

mempengaruhi harga sekuritas perusahaan yang bersangkutan. Umumnya 

informasi tersebut berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di 

perusahaan emiten (corporate event). Contoh dari informasi ini, misalnya 

adalah pengumuman laba, pengumuman pembagian deviden, 

pengumuman pengembangan produk baru, pengumuman merger dan 

akuisisi, pengumuman perubahan metode akuntansi, pengumuman 

penggantian pemimpin perusahaan dan lain sebagainya. 

 

b).  Informasi yang dipublikasikan dapat memengaruhi harga-harga sekuritas 

sejumlah perusahaan. Informasi ini dapat berupa peraturan pemerintah 

atau peraturan dari regulator yang hanya berdampak pada harga-harga 

sekuritas perusahaan-perusahaan yang terkena regulasi tersebut. Contoh 

dari informasi ini, misalnya regulasi untuk meningkatkan kebutuhan 

cadangan (reserved requirement) yang harus dipenuhi oleh semua bank-

bank. Informasi semacam ini akan memengaruhi secara langsung harga 

sekuritas semua emiten di dalam industri jasa perbankan. 

 

c).  Informasi yang dipublikasikan dapat memengaruhi harga-harga sekuritas  

semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Informasi jenis ini 

dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator yang 

berdampak ke semua perusahaan emiten. Contoh dari regulasi semacam 

ini adalah peraturan akuntansi untuk mencantumkan laporan arus kas 
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yang harus dilakukan oleh semua perusahaan. Regulasi ini akan 

mempunyai dampak terhadap perusahaan-perusahaan dalam suatu 

industri tertentu. 

 

3.    Efisiensi Pasar Bentuk Kuat (Strongly Efficient Markets) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat (Strongly Efficient Markets), jika 

harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi 

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

maka tidak ada individual investor atau grup dari investor yang dapat memperoleh 

keuntungan tidak normal karena mempunyai informasi privat. Tujuan 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 lainnya. hubungan ketiga bentuk pasar 

efisien ini berupa tingkatan yang kumulatif, yaitu 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Pasar efisien bentuk setengah kuat  
 

Pasar efisien bentuk kuat 
 

Pasar efisien bentuk lemah 
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b. Efisiensi Pasar Secara Keputusan 

Hartono (2003) menjelaskan pembagian efisiensi berdasarkan informasi 

tidaklah cukup untuk menjamin efisiensi pasar. Efisiensi pasar perlu juga dilihat 

berdasarkan kecanggihan pelaku pasar dalam mengolah informasi untuk 

mengambil keputusan. Perbedaannya dengan efisiensi pasar secara informasi 

adalah jika efisiensi pasar secara informasi hanya mempertimbangkan sebuah 

faktor saja, yaitu ketersediaan informasi, maka pada efisiensi pasar secara 

keputusan mempertimbangkan dua faktor yakni, 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. 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 
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Pasar efisien bentuk setengah kuat secara informasi  
 

Pasar efisien bentuk setengah kuat secara keputusan 
 

Pasar efisien bentuk kuat 
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keputusan sehingga untuk mengarah ke pasar yang efisien secara keputusan, maka 

pendidikan merupakan hal yang mutlak untuk membuat pelaku pasar menjadi 

canggih (sophisticated). 

 

2.1.2.4 Alasan Pasar yang Efisien dan Tidak Efisien 

 Menurut Hartono (2010) terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pasar 

menjadi efisien yaitu karena peristiwa-peristiwa sebagai berikut: 

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

pasar, investor individu tidak dapat memengaruhi harga dari suatu sekuritas, 

karena harga sekuritas ditentukan oleh banyak investor yang menentukan 

demand dan supply. 

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

bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah, bahkan 

secara cuma-cuma.  Umumnya pelaku pasar menerima informasi lewat media 

cotak maupun media elektronik. 

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

informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Informasi dihasilkan 

secara acak 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 semestinnya mencerminkan 

informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Kondisi ini 

dapat tercapai jika pelaku pasar merupakan individu-individu yang canggih 

(sophisticated) yang mampu memahami dan menginterpretasikan informasi 

dengan cepat dan baik. 
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Sebaliknya jika kondisi-kondisi di atas tidak terpenuhi, kemungkinan pasar 

tidak efisien dapat terjadi. Dengan demikian, pasar menjadi tidak efisien jika 

kondisi kondisi berikut ini: 

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 pelaku pasar 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, sisanya 

mungkin tidak menerima informasi sama sekali. Mereka yang mempunyai 

akses privat terhadap informasi dan menggunakannya untuk bertransaksi 

disebut dengan insider trader. Perdagangan sekuritas dengan informasi privat 

(inside trading) merupakan kegiatan melanggar hukum, karena merugikan 

pelaku pasar lainnya yang tidak mendapatkan informasi bersangkutan. 

3. Informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku-

pelaku pasar. 

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

canggih (sophisticated investors) untuk pasar yang tidak efisien, masih 

banyak investor yang bereaksi terhadap informasi secara lugas (naïve 

fashion), karena mereka mempunyai kemampuan yang terbatas didalam 

mengartikan dan menginterpretasikan informasi yang diterima.  

Seringkali untuk informasi-informasi yang harus diinterpretasikan (misalnya 

informasi tentang perubahan prosedur akuntansi), pasar tampaknya tersesat 
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(fooled) oleh informasi tersebut. Briloff (1972) menunjukkan sejumlah kasus 

bahwa laporan-laporan akuntansi dapat menyesatkan pasar, sehingga harga-

harga sahamnya dinilai secara tidak tepat dalam jangka waktu tertentu. 

 

2.1.3 Volume Perdagangan Saham (Trading Volume Activity) 

 

Volume perdagangan saham (trading volume activity) adalah keseluruhan 

nilai transaksi pembelian maupun penjualan saham yang dilakukan oleh investor 

dalam satuan uang (Sutrisno, 2000).  Perubahan volume perdagangan saham di 

pasar modal menunjukkan aktivitas perdagangan saham di bursa dan 

mencerminkan keputusan investasi bagi investor. Ditinjau dari fungsinya, maka 

dapat dikatakan bahwa trading volume activity merupakan suatu instrumen yang 

dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap informasi melalui 

parameter yang digunakan untuk mengatur reaksi pasar terhadap suatu event. 

 

Pendekatan trading volume activity dapat digunakan untuk menguji hipotesis 

pasar efisien bentuk lemah (weak form efficiency) karena pada pasar yang belum 

efisien atau efisiensi bentuk lemah, perubahan harga belum dengan segera 

mencerminkan informasi yang ada, sehingga peneliti hanya dapat mengamati 

reaksi pasar modal melalui pergerakan volume perdagangan pada pasar modal 

yang diteliti (Sunur, 2006). Trading Volume Activity menunjukkan aktivitas 

perdagangan saham dan mencerminkan seberapa aktif dan likuid suatu saham 

diperdagangkan dipasar modal. Perhitungan TVA dilakukan dengan 

membandingkan jumlah saham perusahaan yang diperdagangkan dengan 

keseluruhan jumlah saham beredar perusahaan selama periode penelitian (Yusuf 

dkk, 2009).  
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2.1.4 Penelitian Terdahulu  

 

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai salah satu bahan referensi dalam 

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 penelitian 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.  

 

 

TABEL 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Peristiwa 

Variabel dan 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

1. 

Michael 

Hendrawija

ya Dj 

(2009) 

Analisis 

perbandingan 

harga saham, 

volume 

perdagangan 

saham,dan 

abnormal return 

saham sebelum 

dan sesudah 

pemecahan saham 

(Studi pada 

perusahaan go 

public yang 

melakukan 

pemecahan saham 

antara tahun 

2005-2008 di 

BEI) 

Harga 

saham,volume 

perdagangan 

saham, 

abnormal return 

dan event study 

Hasil hipotesis 1, tidak 

terdapat perbedaan harga 

saham yang signifikan 

pada periode sebelum dan 

sesudah pemecahan 

saham.  

 

Hasil pengujian hipotesis 

membuktikan bahwa 

secara statistic tidak 

terdapat perbedaan yang 

signifikan antara TVA 

sebelum dan sesudah 

peristiwa pemecahan 

saham. 
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Lanjutan Tabel 2.1 

2. Iin Indarti 

dan Desti 

Mulyani 

(2011) 

Analisis 

perbandingan 

harga saham 

dan volume 

perdagangan 

saham 

sebelum dan 

sesudah stock 

split 

Harga 

saham, tradin

g volume 

activity, dan 

event study 

Hasil uji hipotesis I terdapat 

perbedaan nilai rata-rata 

harga saham pada periode 

sebelum dan sesudah stock 

split menunjukkan 

perbedaan yang signifikan 

selama periode pengamatan 

yang diujikan. 

Hasil uji hipotesis II 

terdapat perbedaan rata-rata 

trading volume activity 

menunjukkan  perbedaan 

yang signifikan sebelum 

dan sesudah stock split. 

3. Meidawati 

dan 

Harimawan 

(2004) 

Pengaruh 

Pemilihan 

Umum 

Legislatif 

Indonesia 

Tahun 2004 

Terhadap 

Retun Saham 

dan Volume 

Perdagangan 

Saham LQ-

45 di PT. 

Bursa Efek 

Indonesia  

Abnormal 

return, tradin

g volume 

activity, dan 

event study 

Berdasarkan hasil uji t 

menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang 

signifikan antara rata-rata 

abnormal return (AR) 10 

hari sebelum dan 10 hari 

sesudah peristiwa Pemilu 

Legislatif. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan 

variabel return saham  

mempunyai  nilai  sebesar  

0.339 yang berarti lebih 

besar dari 5%. 

4. I Gede, Ni 

Kadek, dan 

Nyoman 

(2015) 

Reaksi Pasar 

Modal 

Indonesia 

terhadap 

Peristiwa 

Politik (event 

study pada 

peristiwa 

pelantikan 

Joko Widodo 

sebagai 

Presiden 

Republik 

Indonesia ke-

7) 

Abnormal 

return, tradin

g volume 

activity, dan 

event study 

Hasil perhitungan uji-t 

menunjukkan bahwa 

terdapat abnormal return 

bernilai positif paling tinggi 

selama periode peristiwa. 

Sedangkan pada t-3 

ditemukan adanya 

abnormal return paling 

rendah pada periode 

peristiwa dan pada hari ke t 

atau saat pelantikan Joko 

Widodo sebagai Presiden 

RI KE-7 didapatkan 

abnormal return yang 

negatif.   

 

  Sumber: berbagai jurnal penelitian 
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Peristiwa kunjungan 

Raja Salman ke 

Indonesia tanggal 1-9 

Maret 2017 
 

 

Uji Beda Regresi Variabel 

Dummy 

2.2  Rerangka Pemikiran  

Rerangka pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah reaksi pasar modal 

atas kunjungan Raja Salman ke Indonesia. Reaksi pasar dalam penelitian ini 

diukur dengan harga saham dan trading volume activity yang diuji dengan 

menggunakan uji beda regresi variabel dummy. Berdasarkan latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka serta penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan harga saham dan trading volume activity yang telah 

dikemukakan, maka dapat digambarkan ke dalam suatu kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2.3 RERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.3  Pengembangan Hipotesis 

Variabel operasional dalam penelitian ini adalah harga saham dan trading 

volume activity. Variabel harga saham dan trading volume activity dipergunakan 

Sebelum 

kunjungan 
 

Sesudah 

kunjungan 
 

Trading Volume 

Activity  Harga saham 

Sebelum 

kunjungan 
 

Sesudah 

kunjungan 
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untuk mengetahui likuiditas perdagangan saham sebelum dan sesudah kunjungan 

Raja Arab Saudi yang diduga memberi dampak pada saham sub sektor 

transportasi, perdagangan, dan kesehatan. Pengujian peristiwa kunjungan 

dilakukan dengan studi peristiwa (event study) yaitu studi yang mempelajari 

reaksi pasar terhadap suatu peristiwa. Perubahan harga saham dilakukan untuk 

menilai reaksi yang diberikan oleh pasar saham dengan adanya kunjungan raja 

Arab tersebut.  

Berdasarkan uraian tentang harga saham diatas maka hipotesis yang diajukan 

penulis adalah :  

 

H1 : Diduga terdapat perbedaan yang signifikan pada harga saham sub 

sektor transportasi, perdagangan besar, perdagangan eceran, dan 

kesehatan sebelum dan sesudah kunjungan Raja Salman ke 

Indonesia. 

 

Bila peristiwa kunjungan Raja Salman mempunyai reaksi yang 

menguntungkan maka akan berpengaruh terhadap saham yang terlihat dari 

perubahan trading volume activity. Besarnya pengaruh tersebut tercermin dalam 

besarnya perubahan yang terjadi dalam trading volume activity. Perubahan volume 

perdagangan saham diukur dengan trading volume activity (TVA) dengan 

membandingkan jumlah saham yang diperdagangkan periode tertentu, setelah itu 

rata-rata trading volume activity (TVA) sebelum perombakan kunjungan Raja 

Salman dibandingkan dengan trading volume activity (TVA) sesudah kunjungan 

raja Salman. Bila terdapat perbedaan yang signifikan berarti peristiwa kunjungan 

raja Salman berpengaruh terhadap volume perdagangan saham. 
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Berdasarkan uraian tentang trading volume activity (TVA) diatas maka 

hipotesis yang diajukan penulis adalah :  

H2 : Diduga terdapat perbedaan yang signifikan pada trading volume    

activity saham sub sektor transportasi, perdagangan besar, 

perdagangan eceran, dan kesehatan sebelum dan sesudah kunjungan 

Raja Salman ke Indonesia.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian event study mulai dikembangkan untuk mengukur dampak 

sebuah peristiwa terhadap pergerakan harga saham. Hartono (2010) 

mendefinisikan studi peristiwa (event study) sebagai studi yang mempelajari 

reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan 

sebagai suatu pengumuman. Alasan menggunakan penelitian studi peristiwa 

adalah untuk menganalisis reaksi dari pasar modal terhadap peristiwa. Peristiwa 

yang diuji dalam penelitian ini adalah kunjungan Raja Arab Saudi, Salman bin 

Abdulaziz Al-Saud ke Indonesia. Peristiwa kunjungan tersebut akan diuji 

pengaruhnya terhadap reaksi pasar modal yang diproksikan dengan harga saham 

dan trading volume activity (TVA) pada saham sub sektor transportasi, 

perdagangan, dan kesehatan. 

 

Periode pengamatan disebut juga periode jendela (window period). Periode 

peristiwa yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama satu tahun sebelum 

peristiwa (49 minggu) dan satu tahun setelah peristiwa (49 minggu). Data 

historical price diambil perminggu, yaitu sebelum peristiwa (t-49  sampai dengan t-

1), dan setelah peristiwa (t+1 sampai dengan t+49). Pengambilan  periode ini 

dilakukan lantaran untuk menguji reaksi pasar modal terhadap kunjungan Raja 

Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz ke Indonesia. Peneliti ingin membuktikan 
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apakah ada pengaruhnya kedatangan Raja Arab tersebut dengan menggunakan 

periode pengamatan satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah peristiwa. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

 

3.2.1 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 perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sebanyak 35 saham sub sektor transportasi, 37 saham sub sektor 

perdagangan perdagangan besar, 25 saham sub sektor perdagangan eceran, dan 5 

saham sub sektor kesehatan selama periode penelitian. Jadi, total populasi 

sebanyak 102 saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

3.2.2 Sampel 

      Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.  Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposive judgement sampling. Purposive judgement sampling merupakan metode 

pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu, 

terutama pertimbangan yang diberikan oleh sekelompok pakar (Sanusi, 2014).  

      Proses pengambilan sampel dalam penelitian ini didasarkan atas pertimbangan 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan masing-masing sub sektor yang mempunyai data historical price  

dari 30 Maret 2016 s.d 16 Februari 2018. 
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2. Empat perusahaan dari masing-masing sub sektor yang memiliki asset paling 

besar. 

TABEL 3.1 Purposive Sampling 

 

No. Jumlah Populasi 102 

1 
Perusahaan yang tidak mempunyai data historical price dari 30 

Maret 2016 s.d 16 Februari 2018  
(25) 

2 Perusahaan dari masing-masing sub sektor yang tidak termasuk 

dalam empat perusahaan yang memiliki asset paling besar 
(61) 

  Total Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian 16 

Sumber: www.yahoo.finance.com (data diolah) 

Berdasarkan kriteria purposive sampling, maka total sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 16 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Berikut ini adalah daftar sampel penelitian dari populasi perusahaan.  

TABEL 3.2 Sampel Penelitian 

 

No Sub Sektor 

Kode 

Saham Nama Emiten 

Tanggal 

IPO 

1 Perdagangan Eceran 
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk 

06-Nov-

07 

2 Transportasi 
ASSA Adi Sarana Armada Tbk 

12-Nov-

12 

3 Perdagangan Besar 
DPUM Duta Putra Utama Makmur Tbk 

08-Des-

15 

4 Perdagangan Eceran ECII Electronic City Indonesia Tbk 03-Jul-13 

5 Perdagangan Besar 
JKON 

Jaya Konstruksi Manggala Pratama 

Tbk 

04-Des-

07 

6 Perdagangan Besar MDRN Modern Internasional Tbk 16-Jul-91 

7 Kesehatan 
MIKA Mitra Keluarga Karyasehat Tbk 

24-Mar-

15 

8 Perdagangan Eceran MKNT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk 26-Okt-15 

9 Transportasi NELY Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk 11-Okt-12 

10 Perdagangan Eceran RANC Supra Boga Lestari Tbk 07-Jun-12 

11 Kesehatan SAME Sarana Meditama Metropolitan Tbk 11-Jan-13 

12 Transportasi SDMU Sidomulyo Selaras Tbk 12-Jul-11 

13 Kesehatan SILO Siloam International Hospitals Tbk 12-Sep-13 

14 Kesehatan 
SRAJ Sejahteraraya Anugerahjaya Tbk 

11-Apr-

11 

15 Perdagangan Besar TGKA Tigaraksa Satria Tbk 11-Jun-90 

16 Transportasi TMAS Pelayaran Tempuran Emas Tbk 09-Jul-03 

Sumber: www.sahamok.com (data diolah) 

http://www.yahoo.finance.com/
http://www.sahamok.com/
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3.3 Objek penelitian 

Penelitian ini menganalisis sebuah reaksi pasar modal dengan kunjungan raja 

Arab Saudi yang akan berinvestasi ke Indonesia, dan diduga berpengaruh 

terhadap harga saham dan trading volume activity di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Peristiwa politik yang dianalisis yaitu peristiwa sebelum dan sesudah kunjungan 

Raja Salman dari Arab Saudi ke Indonesia. Objek penelitian ini adalah saham sub 

sektor transportasi, perdagangan besar, perdagangan eceran, dan kesehatan selama 

periode penelitian. Periode peristiwa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

satu tahun sebelum (49 minggu), saat (seminggu), dan satu tahun sesudah (49 

minggu) kunjungan Raja Salman ke Indonesia. Periode jendela selama satu tahun 

sebelum dan satu tahun sesudah kunjungan ini, diharapan reaksi pasar sudah dapat 

terlihat selama periode tersebut. 

Periode peristiwa ini juga diambil sesuai dengan sulit atau mudahnya suatu 

peristiwa diprediksi memberikan nilai ekonomis yang dapat memengaruhi 

keputusan investor dan untuk menghindari efek pengganggu (confounding effect) 

dari adanya peristiwa lain yang dapat mempengaruhi peristiwa yang diamati 

(Hartono, 2010). Periode penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut: 

 

           

 

 

 

 

       

                                                     t0 (Event) 
                     5 Maret 2017 
        t-49                 t+49 
  27 Maret 2016                                        11 Februari 2018 
 

GAMBAR 3.1 PERIODE JENDELA PENELITIAN 
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3.4  Variabel Penelitian 

3.4.1 Identifikasi Variabel  

      Variabel penelitian terdiri dari variabel terikat (dependen) dan variabel bebas 

(independen). Variabel dependen (Y) adalah harga saham dan trading volume 

activity, sedangkan variabel independen (X) adalah kunjungan Raja Arab Saudi, 

Salman bin Abdulaziz Al-Saud ke Indonesia. 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel  

 

1. Harga Saham 

 

Harga saham dapat didefinisikan sebagai harga pasar. Harga pasar 

merupakan harga yang paling mudah ditemukan karena harga pasar merupakan 

harga Suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung. Harga saham di pasar 

modal (pasar sekunder) setiap saat bisa mengalami perubahan, sehingga para 

investor atau calon investor harus jeli dalam pemilihan saham. Informasi yang 

sepenuhnya tercermin pada harga saham akan sangat berharga bagi para pelaku 

pasar modal, khususnya investor sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga saham 

Suatu perusahaan dan informasi yang menyebabkan perubahan harga saham 

tersebut (Ewijaya dan Indriantoro, 1999). 

 

2. Aktivitas Volume Perdagangan Saham (Trading Volume Activity) 

Menurut Fatmawati dan Marwan (1999), volume perdagangan adalah 

instrumen yang dipakai untuk melihat suatu reaksi pasar modal kerena adanya 

suatu informasi yang beredar. Volume perdagangan saham dapat diukur 

melalui besarnya Trading Volume Activity (TVA). Brigham dan Michael 

(2011) menjelaskan, volume perdagangan saham atau likuiditas saham 
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merupakan kemampuan saham untuk dijual dengan cepat pada harga wajar 

yang dilihat pada close price pada harga sekuritas terkini, dimana likuiditas 

saham tergantung pada jumlah dan kualitas saham. Volume perdagangan 

saham digunakan sebagai indikator untuk melihat reaksi pasar modal terhadap 

peristiwa yang berkenaan dengan suatu saham. 

Menurut Foster dalam penelitian Fatmawati dan Marwan (1999), guna 

menghitung aktivitas volume perdagangan (trading volume activity) dapat 

digunakan rumus sebagai berikut:  

 

a. Menghitung TVA masing-masing saham selama periode penelitian, yaitu: 

 

 

b. Menghitung Average Trading Volume Activity (ATVA) seluruh saham 

selama periode penelitian, yaitu: 

 

Keterangan: 

 = average trading volume activity pada hari ke-t 

 = trading volume activity untuk sekuritas ke-i pada hari ke-t 

 = jumlah sekuritas 

 

3.5 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 
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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. 

       Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tanggal kedatangan Raja Salman ke Indonesia. 

2. Data harga saham penutupan mingguan selama periode penelitian untuk 

setiap saham sub sektor transportasi, sub sektor perdagangan besar, sub sektor 

perdagangan eceran, dan sub sektor kesehatan. 

3. Data volume perdagangan saham mingguan dan jumlah saham yang beredar 

selama periode penelitian untuk setiap saham sub sektor transportasi, sub 

sektor perdagangan besar, sub sektor perdagangan eceran, dan sub sektor 

kesehatan. 

      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. 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

 

3.6.1 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 bulanan di pasar modal yang berupa 

harga saham penutupan dan volume perdagangan saham bulanan. 
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3.6.2 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.  

 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean, standar deviasi, maksimum dan minimum) 

(Ghozali, 2013). Statistik deskriptif dapat dianalisis dengan prosedur sebagai 

berikut: 

a. Menganalisis perkembangan setiap harga saham dan trading volume activity 

dan menjelaskan satu persatu perubahan dalam setiap perubahan sampel. 

b. Menentukan tingkat rata-rata (mean) dari indikator harga saham dan trading 

volume activity sebelum dan sesudah peristiwa. 

c. Menentukan perbedaan mean (naik atau turun) indikator harga saham dan 

trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa.  

3.7.2 Uji Normalitas  

     Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen 

dan independen yang digunakan dalam model regresi terdistribusi secara normal 

(Ghozali, 2006). 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: 
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1. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka data berdistribusi normal. 

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

3.7.3 Uji Beda 

 

Pengujian  hipotesis menggunakan uji beda regresi variabel dummy bertujuan 

untuk mengetahui perbedaan harga saham dan trading volume activity sebelum 

dan sesudah peristiwa kunjungan Raja Arab Saudi ke Indonesia. Metode regresi 

variabel dummy bertujuan untuk menguji perbedaan diantara variabel penelitian 

dengan skala pengukur atau suatu persamaan linier.  

Menurut Lihan dan M. Husaini (2011), guna menghitung perbedaan harga 

saham dan trading volume activity menggunakan regresi variable dummy, dapat 

digunakan rumus sebagai berikut:   

a. Menghitung perbedaan harga saham selama periode penelitian, yaitu: 

Y1 = a + bX +Et 

Keterangan: 

Y1 = harga saham 

a = Intercept 

b  = Koefisien regresi rata-rata perbedaan harga saham  

X  = 0 Jika rata-rata harga saham sebelum peristiwa  

X  = 1 Jika rata-rata harga saham sesudah peristiwa 

Et  = Standar error  

b. Menghitung perbedaan trading volume activity saham selama periode 

penelitian, yaitu: 

Y2 = a + bX +Et 

Keterangan: 
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Y2 = trading volume activity saham 

a = Intercept 

b  = Koefisien regresi rata-rata perbedaan trading volume activity  

X  = 0 Jika rata-rata trading volume activity sebelum peristiwa 

X  = 1 Jika rata-rata trading volume activity sesudah peristiwa 

Et  = Standar error  

 

3.7.4 Uji Hipotesis 

Perbedaan harga saham dan trading volume activity sebelum dan sesudah 

kunjungan Raja Arab Saudi ke Indonesia diuji dengan menggunakan Uji t. Hasil 

uji-t ini kemudian di bandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau 

menolak hipotesis nol (Ho). Pengambilan keputusan menggunakan tingkat 

kepercayaan 95% atau (α) = 0, 05 (5 %) dengan ketentuan: 

Berdasarkan nilai t-hitung: 

1. Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, dapat diartikan bahwa  

tidak terdapat perbedaan. 

2. Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, terdapat perbedaan. 

3. Jika t hitung = t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, dapat diartikan bahwa 

terdapat perbedaan. 

Berdasarkan nilai signifikasi t: 

1. Jika signifikansi t > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak 

terdapat perbedaan. 

2. Jika signifikansi t < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, dapat 

diartikan bahwa terdapat perbedaan. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

      Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis reaksi pasar modal Indonesia atas 

kunjungan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al-Saud pada saham sub 

sektor transportasi, perdagangan besar, perdagangan eceran, dan kesehatan. 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil analisis data menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada 

harga saham sub sektor transportasi, perdagangan besar, perdagangan eceran, 

dan kesehatan sebelum dan sesudah kunjungan Raja Arab Saudi, Salman bin 

Abdul Aziz Al-Saud ke Indonesia. Perbedaan ini terlihat dari nilai 

signifikansi dari uji t sebesar 0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka 

H1 diterima, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan pada harga saham 

sub sektor transportasi, perdagangan besar, perdagangan eceran, dan 

kesehatan sebelum dan sesudah kunjungan Raja Arab Saudi, Salman bin 

Abdul Aziz Al-Saud ke Indonesia.   

2. Hasil analisis data menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

pada trading volume activity saham sub sektor transportasi, perdagangan 

besar, perdagangan eceran, dan kesehatan sebelum dan sesudah kunjungan 

Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz Al-Saud ke Indonesia. Hal ini 



46 
 

terlihat dari nilai signifikansi dari uji t sebesar 0,696 > 0,05. Berdasarkan 

hasil tersebut maka H2 ditolak, sehingga tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan pada trading volume activity saham sub sektor transportasi, 

perdagangan besar, perdagangan eceran, dan kesehatan sebelum dan sesudah 

kunjungan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz Al-Saud ke Indonesia.   

 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa perubahan harga saham 

yang menurun pada saham sub sektor transportasi, perdagangan besar, 

perdagangan eceran, dan kesehatan terjadi karena tiga bulan sesudah kunjungan 

Raja Arab tersebut, investasi yang dijanjikan belum juga direalisasikan. Hal ini 

yang mengakibatkan investor menjual kembali sahamnya meski dengan harga 

yang lebih rendah. Namun penurunan harga saham keempat sub sektor ini tidak 

mengakibatkan berubahnya permintaan akan saham tersebut. Sehingga tidak 

terjadi perubahan terhadap trading volume activity saham  sub sektor transportasi, 

perdagangan besar, perdagangan eceran, dan kesehatan sebelum dan sesudah 

kunjungan. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar modal tidak memberikan reaksi 

atas peristiwa kunjungan Raja Arab Saudi ke Indonesia, karena penurunan harga 

saham tidak diikuti dengan penurunan trading volume activity saham.  

 

5.2 Saran 

      Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diperoleh, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran untuk investor maupun peneliti lainnya. Adapun 

saran-saran yang akan diajukan sebagai berikut: 

1. Bagi investor sebaiknya sebelum membeli saham sangat dibutuhkan analisis 

teknikal maupun fundamental, jangan hanya mengandalkan informasi yang 



47 
 

tersebar. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian dari transaksi 

pembelian saham seperti yang terjadi dalam penelitian ini. Usahakan saham 

yang kita beli di pasar modal tidak mengalami penurunan harga saham yang 

signifikan, meski penurunan tidak diikuti dengan perubahan trading volume 

activity saham. 

2. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya melanjutkan penelitian ini dengan 

menguji realisasi dari rencana investasi yang Raja Arab Saudi janjikan 

kepada pemerintah Indonesia. Mengingat sampai penelitian ini dilakukan 

investasi dari Raja Arab Saudi tersebut belum juga diberikan. Peneliti juga 

dapat menambahkan atau mengubah variabel penelitian guna melihat 

pengaruh dari kunjungan Raja Arab Saudi ke Indonesia dari sisi lain.  
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