
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Pasar modal merupakan salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat 

pembangunan suatu negara. Hal ini karena pasar modal merupakan sarana yang dapat 

menggalang perolehan dana jangka panjang dari masyarakan untuk disalurkan ke 

sektor-sektor produktif, selain itu instrumen di pasar modal mempunyai sifat 

liquiditas yang tinggi. Keberadaan pasar modal akan memudahkan perusahaan-

perusahaan memperoleh dana, sehingga kegiatan eknomi di berbagai sektor dapat 

ditingkatkan, selain itu peningkatan kegiatan ekonomi akan menciptakan dan 

mengembangkan lapangan kerja yang luas, dengan sendirinya akan menyerap tenaga 

kerja, dan secara langsung dapat berpengaruh dalam mengurangi jumlah 

pengangguran, serta kemiskinan di Indonesia. 

Jogiyanto Hartono (2003) menyebutkan bahwa fungsi pasar modal merupakan tempat 

bertemu antara penjual dan pembeli dengan resiko untung dan rugi. Pasar modal 

merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dana jangka panjang 

dengan menjual saham dan obligasi. Pasar modal juga mempunyai fungsi sarana 

alokasi dana yang produktif untuk memindahkan dana dari pemberi pinjaman ke 
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penerima pinjaman. Alokasi dana yang produktif terjadi jika individu yang 

mempunyai kelebihan dana dapat meminjamkannya ke individu lain yang lebih 

produktif yang membutuhkan dana. Pasar modal menyediakan fasilitas transfer dana 

diantara peminjam dan pemberi pinjaman.  

 
Pandji Anorage dan Piji Pakarti (2001) menyebutkan bahwa pasar modal dikatakan 

efisien bila informasi dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh pemakai modal, 

sehingga semua informasi yang relevan dan terpercaya telah tercermin dalam harga-

harga saham. Investor memiliki ekspektasi yang rasional dan informasi yang relevan 

dan dapat dengan mudah diakses oleh setiap pelaku pasar, artinya setiap terdapat 

informasi baru maka mereka akan segera mengantisipasi informasi tersebut sebagai 

bahan pertimbangan  dalam memutuskan untuk membeli atau menjual asetnya. 

 
Jogiyanto Hartono (2005) menyatakan bahwa studi tentang kandungan informasi 

bertujuan untuk melihat kandungan dari suatu peristiwa yang terjadi. Jika peristiwa 

yang terjadi membawa (convey) informasi, maka dikatakan bahwa peristiwa tersebut 

mempunyai kandungan informasi (information content). Sebaliknya, jika suatu 

peristiwa tidak membawa informasi, maka dikatakan bahwa peristiwa tersebut tidak 

mempunyai kandungan informasi. Studi tentang kandungan informasi merupakan 

dari bagian studi peristiwa (event study). Studi peristiwa adalah studi yang 

mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event). Event study dapat 

digunakan untuk menguji kandungan informasi (information content) suatu 
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pengumuman dan dapat dilanjutkan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah 

kuat. 

 
Kandungan dan efisiensi pasar adalah dua hal yang sangat berhubungan. Pengujian 

kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat suatu reaksi dari pengumuman. Jika 

pengumuman mengandung informasi, pasar diharapkan akan bereaksi pada waktu 

pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukan dengan adanya 

perubahan harga sekuritas bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur menggunakan 

abnormal return. Jika abnormal return digunakan, maka dapat dikatakan bahwa suatu 

pengumuman yang mempunyai kandungan informasi akan memberikan abnormal 

return kepada pasar. Sebaliknya, yang tidak mengandung informasi tidak 

memberikan abnormal return kepada pasar. 

 
Jogiyanto Hartono (2005) menyatakan bahwa pengujian kandungan informasi hanya 

menguji seberapa cepat pasar itu bereaksi.  

Corporate action merupakan suatu bentuk dari aktivitas emiten yang dapat 

mempengaruhi jumlah saham yang beredar maupun terhadap harga saham. Corporate 

action adalah berita yang umumnya menyedot perhatian dari pihak yang terkait di 

pasar modal khususnya para pemegang saham. Keputusan corporate action harus 

disetujui dalam suatu rapat umum pemegang saham baik RUPS (Rapat Umum 

Pemegang Saham) maupun RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa). 

Persetujuan pemegang saham adalah mutlak, untuk berlakunya suatu corporate 

action, sesuai dengan peraturan di pasar modal. Beberapa contoh corporate action 

antara lain stock split, right issue, saham bonus, pengumuman pembagian deviden, 
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Initial Publik Offering dan Additional Listing seperti Private Placement, konversi 

saham baik dari warrant, right ataupun obligasi. (www.bapepam.com)  

 
Salah satu corporate action yang dilakukan emiten adalah saham bonus.  

M. Paulus Situmorang (2008) menyatakan bahwa Saham bonus merupakan bonus 

pembagian saham baru untuk para pemegang saham lama, dimana pemberian saham 

bonus ini dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan (reward) atas keberhasilan 

perusahaan. Saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh emiten kepada pemegang 

saham tersebut dapat berasal dari kapitalisasi agio saham, atau bisa berasal dari 

selisih penilaian kembali aktiva tetap. Sebagian besar penelitian event study yang 

dilakukan terdahulu menggunakan berbagai event yang terkait langsung dengan 

aktivitas ekonomi dan bisnis. Sebagian penelitian tersebut dilakukan untuk menguji 

efisiensi suatu pasar modal. 

Saham bonus yang dibagikan oleh emiten akan mengakibatkan meningkatnya jumlah 

saham yang beredar. Dengan kata lain, saham bonus berakibat pada meningkatnya 

faktor penawaran saham, dengan asumsi permintaan tetap maka dapat berakibat pada 

turunnya harga saham. Faktor koreksi ini akan mempengaruhi pasar saat masa cum-

date (tanggal terakhir yang menunjukan bahwa sampai dengan tanggal tersebut 

perdagangan atas suatu saham masih mengandung atau dengan hak saham bonus) 

terlewati atau dengan istilah lain saat ex-date (tanggal yang menunjukan bahwa mulai 

tanggal tersebut perdagangan saham sudah tidak mengandung atau tanpa hak saham 

bonus). 

 



5 
 

Tabel 1. Tinjauan Empiris Penelitian Terdahulu 

 
No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Alibri Yuniarto Reaksi Harga Saham 

dan Perubahan 

Likuiditas Terkait 

dengan Pengumuman 

Saham Bonus (Pada 

Perusahaan yang 

Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 

2002-2007) 

Tidak ditemukan bukti empiris yang 

menunjukan kondisi sebelum dan 

sesudah pengumuman saham bonus 

oleh seluruh emiten yang 

mengeluarkan saham bonus periode 

2002-2007 merupakan signal 

informasi yang membawa pengaruh 

yang beda baik pada harga saham 

dan perubahan likuiditas. Hasil 

tersebut mengindikasikan bahwa 

selama periode 2002-2007, 

penanam modal menganggap kabar 

pembagian saham bonus oleh 

emiten kelompok industri keuangan 

tidak mempunyai kandungan 

informasi. 

2 Ardiansyah R Pengaruh 

Pengumuman Saham 

Bonus Terhadap 

Volume Perdagangan 

Saham 

Ada perbedaan yang signifikan 

sebelum dan sesudah pengumuman 

saham bonus. Reaksi mempunyai 

kecenderungan negative dengan 

rata-rata volume perdagangan 

saham sebelum pengumuman saham 

bonus lebih besar daripada rata-rata 

sesudah peristiwa pengumuman 

saham bonus. 

3 Lia Indah Palupi Analisis Pengaruh 

Pemberian Saham 

Bonus Terhadap Harga 

Saham di Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) Selama 

Tahun 2006 

Ada pengaruh negative pemberian 

saham bonus terhadap harga saham. 

Pengaruh tersebut tidak signifikan, 

hal ini diakibatkan adanya variabel 

lain yang tidak diteliti yang juga 

mempengaruhi harga saham. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat 

judul “Analisis Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Peristiwa Pemberian 

Saham Bonus di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 - 2010”. 

 

1.2 Permasalahan 

Dari latar belakang masalah yang ada, maka permasalahan yang akan dibahas pada 

penelitian ini adalah “ Apakah terdapat abnormal return yang signifikan sebelum 

dan sesudah  pemberian saham bonus pada 8 perusahaan yang mengeluarkan 

saham bonus di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 - 2010 ?”. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan yang diteliti tidak meluas, maka penulis membatasi penulisan ini 

pada : 

1. Perusahaan yang diteliti hanyalah perusahaan yang memberikan saham bonus dan 

tidak melakukan corporate action yang lain. 

2.  Harga saham yang digunakan adalah harga saham penutupan. 

3. Pembagian dividen saham dan volume transaksi saham diabaikan. 

 
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah mempunyai tujuan, begitu juga dengan 

penelitian ini yang tujuannya adalah “ untuk mengetahui ada atau tidak abnormal 
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return yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa pemberian saham bonus di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2007 - 2010”. 

 

1.4.2 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan diperoleh dalam penelitian ini adalah : 

1. Memberikan masukan kepada investor sebagai salah satu pertimbangan dalam 

mengambil keputusan berinvestasi. 

2. Memberikan bahan pertimbangan kepada manajemen perusahaan dalam 

menetapkan keputusan yang berkaitan dengan harga saham pada pasar modal di 

Indonesia. 

3. Memberikan sumbangan pengetahuan kepada kalangan akademis dan dunia 

penelitian dalam memberikan referensi serta meningkatkan pemahaman mengenai 

penelitian event study, khususnya yang memiliki pengaruh kuat terhadap pasar 

modal di Indonesia. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Event study menggambarkan sebuah teknik riset yang memungkinkan peneliti untuk 

menilai dampak dari suatu peristiwa tertentu terhadap harga saham dari perusahaan. 

Event study dapat dikatakan juga sebagai analisa yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah ada reaksi yang signifikan dalam pasar financial terhadap kejadian yang 

dihipotesakan dapat mempengaruhi harga saham di pasar dari sebuah perusahaan. 

Teknik ini juga cocok untuk mengukur dampak peristiwa yang memiliki dampak luas 

terhadap pasar. seperti permasalahan dalam penelitian ini, apakah terdapat abnormal 
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return yang signifikan sebelum dan sesudah  pemberian saham bonus di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2007 - 2010, abnormal return saham diteliti menggunakan event 

study. 

Dalam penelitian ini model yang digunakan untuk mencari return saham adalah 

model disesuaikan pasar (market-adjusted model). Jangka waktu pengamatan terbagi 

kedalam dua periode, yaitu periode estimasi dan periode event window. Periode 

estimasi dimanfaatkan untuk menghitung return saham dari sampel dalam keadaan 

normal. Yang dimaksud dengan keadaan normal adalah tidak terjadi keadaan tertentu 

yang berpengaruh terhadap sampel saham pada periode estimasi dan periode event 

window dimanfaatkan untuk menghitung abnormal return dari sampel pada saat suatu 

peristiwa itu berlangsung. Periode ini merupakan periode didekat peristiwa itu terjadi. 

Jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 61 hari dengan periode 

jendela 30 hari sebelum pemberian saham bonus tahun 2007-2010, saat event date  

dan 30 hari sesudah pemberian saham bonus tahun 2007-2010, dalam event study 

reaksi pasar diukur dengan menggunakan abnormal return. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut 

: 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pasar Modal Indonesia (BEI) 

Pemberian Saham Bonus  

Data Harga Saham pada saat t 

Harga Saham Harian 

pada saat t-30 

Harga Saham Harian 

pada saat t+30 

Abnormal Return pada saat t 

AbRit = Rit – E (Rit) 

AR Sebelum Pemberian 

Saham Bonus 

AR Sesudah Pemberian 

Saham Bonus 

Abnormal Return Signifikan/ Tidak 

Signifikan  

Uji t-test proporsi AR > 0.05 

tidak terdapat perubahan 

Abnormal Return 

Uji t-test proporsi AR < 0.05 

terdapat perubahan Abnormal 

Return 
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1.6 Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah peristiwa pemberian saham 

bonus tahun 2007-2010 memberikan abnormal return kepada investor, dimana 

abnormal return merupakan actual return terhadap expected return. Expected return 

merupakan imbalan hasil yang diharapkan investor dan merupakan imbalan hasil 

yang terjadi pada saat tidak terjadi suatu peristiwa. Apabila sesudah dilakukan 

pengujian rata-rata abnormal retun saham pada perusahaan yang diteliti menunjukan 

pola meningkat atau menurun, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh peristiwa 

pemberian saham bonus tahun 2007-2010 terhadap return saham perusahaan yang 

diteliti di pasar modal Indonesia.  

 
Berdasarkan penjelasan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, 

maka hipotesis yang diajukan adalah “Terdapat perbedaan abnormal return yang 

signifikan sebelum dan sesudah peristiwa pemberian saham bonus pada emiten yang 

membagikan saham bonus tahun 2007-2010”. 

 

 

 


