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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keputusan 

Teori keputusan adalah teori dimana manusia memilih pilihan diantara 

pilihan-pilihan yang tersedia secara acak guna mencapai tujuan yang hendak 

di raih. Teori keputusan dibagi menjadi dua yaitu : (1) teori keputusan 

normatif yaitu teori tentang bagaiman keputusan seharusnya dibuat 

berdasarkan prinsip rasionalitas dan (2) teori keputusan deskriptif yaitu teori 

tentang bagaimana keputusan secara faktual dibuat. (Hansen.2005). 

Keputusan tidaklah secara tiba-tiba terjadi, melainkan melalui beberapa 

tahapan proses. Condorect membagi proses pembuatan keputusan menjadi tiga 

tahap yang antara lain : proses mengusulkan prinsip dasar bagi pengambilan 

keputusan, proses mengeliminasi pilihan-pilihan tersedia menjadi pilihan yang 

memungkinkan, serta proses pemilihan pilihan dan mengimplementasikan nya 

pilihan (Hansen,2005). 

Teori mengenai tahapan pembuatan keputusan berkembang menjadi dua 

golongan besar, yakni model pembuatan keputusan secar runtut (sequential 

models). Dan model pembuatan keputusan tidak runtut ( non-sequential 

models). Model pembuatan keputusan secara runtut mengasumsikan bahwa 

tahapan  pembuatan keputusan terjadi secara runtut dan linear. Sedangkan 

model pembuatan keputusan secara tidak runtut mengasumsikan bahwa 



10 
 

tahapan pembuatan keputusan tidaklah terjadi secara linear tetapi sirkuler 

(Hansen.2005). 

Pada setiap pembuatan keputusan, seorang individu dapat bersifat terbuka 

maupun tertutup dalam menentukan pilihan keputusan. Seorang individu yang 

bersifat terbuka, tidak akan membatasi pilihan dan seringkali menambahkan 

pilihan baru diluar pilihan yang telah ada. Di sisi lain, seorang individu yang 

bersifat tertutup tidak akan menambah pilihan yang telah ada. Di kehidupan 

nyata kemungkinan pilihan terbuka lebih sering terjadi. 

2.1.2 Teori entitas 

Dalam teori entitas (Santoso,2008), dinyatakan bahwa organisasi dianggap 

sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, 

bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau 

pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomik 

tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Dari perspektif 

ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha 

bukan pemilik. Dengan kata lain, kesatuan usaha menjadi kesatuan pelapor 

(reporting entity) yang bertanggungjawab kepada pemilik. Kesatuan usaha 

merupakan pusat pertanggung jawaban dan laporan keuangan merupakan 

medium pertanggung jawabannya. 

Dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep 

entitas telah diaplikasikan. Istilah entitas pelaporan masuk dalam khasanah 

perundang-undangan melalui penjelasan pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dari 

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, yang berbunyi : 
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tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak 

hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Santoso, 2008). 

Dalam penyajian Informasi Akuntansi pemerintah sesuai Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 

mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBN/APBD disusun 26 dan disajikan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, 

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan 

yang kemudian diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 

2.2 Holding Company 

2.2.1 pengertian Holding Company 

Holding company adalah perusahaan utama yang membawahi beberapa 

perusahaan, yang tergabung dalam satu grup perusahaan dan kemungkinan 

terjadi peningkatan atau penciptaan nilai pasar perusahaan. Secara sederhana 

pengertian holding company adalah perusahaan induk yang mempunyai saham 

perusahaan anak dan berperan sebagai pemegang saham. Pembentukan 

holding adalah menghilangkan status BUMN pada anggota holding dan 

seluruh saham pemerintah dialihkan ke  Perusahaam Induk sebagai Holding 

BUMN tambang (Pranoto,2017). 
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2.2.2 Manfaat pembentukan Holding 

Manfaat pembentukan holding company adalah bisa membangun, 

mengelola, mengendalikan dan mengkordinasikan kinerja antar perusahaan. 

Perumusan langkah perencanaan perusahaan holding company harus jelas dan 

efektif. Aspek strategis yang harus di perhatikan meliputi struktur organisasi, 

sumber daya manusia, dan aspek keuangan (finansial). 

Tidak hanya itu, pengendalian setelah perusahaan holding company juga 

harus di perhatikan. Dengan sistem pengendalian manajemen, pihak-pihak 

manajemen harus melakukan perencanaan, pengukuran, pengendalian, 

pengukuran dan auditing disertai dengan akuntabilitas transparan untuk 

mencapai tujuan perusahaan.(Santosa,1999) 

2.2.3 Proses pembentukan Holding Company 

1. Proses residu 

Dalam proses residu, perusahaan asal di pecah sesuai dengan 

masing-masing sektor usaha. Perusahaan yang di pecah ini nantinya 

akan menjadi perusahaan yang mandiri, sementara perusahaan 

sisanya (residu) dari perusahaan asal akan di konversi menjadi 

perusahaan holding dan tetap memegang saham pada perusahaan 

pecahan tersebut. 

2. Prosedur penuh 

Prosedur ini sebaiknya dilakukan jika tidak terlalu banyak 

pemandirian/ pemecahan perusahaan, namun masih dalam 

kepemilikan yang sama/ berhubungan saling terpencar-pencar setiap 
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masing-masing perusahaan dan tanpa terkonsentrasi dalam suatu 

perusahaan holding. Hal yang membedakan dari prosedur residu 

adalah perusahaan holding bukan sisa dari perusahaan asal, tetapi 

perusahaan penuh dan mandiri calon perusahaan holding bisa 

berupa: 

a. Diambil dari salah satu perusahaan yang sudah akta tetapi 

masih dalam kepemilikan yang sama atau berhubungan 

b. Diakuisisi perusahaan lain yang sudah terlebih dahulu ada, 

namun status kepemilikan berlainan dan tidak mempunyai 

keterkaitan satu sama lain. 

3. Prosedur terprogram 

Pembentukan perusahaan holding pada proses ini direncanakan 

pada saat awal memulai (start) bisnis. Karenanya, perusahaan 

pertama yang di dirikan dalam grupnya adalah perusahaan holding. 

Selanjutnya, setiap bisnis yang dijalankan akan di bentuk dan di 

akuisisi di perusahaan lain, dengan catatan perusahaan holding 

sebagai pemegang saham akan brsama dengan pihak lain sebagai 

patner bisnis. (Pranoto,2017). 

2.2.4 Kelebihan dan Kekurangan Holding Company 

Kelebihan dan kekurangan perusahaan Holding Company bisa 

dikelompokan menjadi tiga. (Pranoto,2017). 

 Adapun pengelmpokan nya adalah dari segi pengendalian 

perusahaan, pengoprasian perusahaan dan pemisahan secara hukum. 
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1. Segi pengendali perusahaan, untuk mengendalikan atau 

mempengaruhi perusahaan lain, Holding Company perlu 

mempunyai saham di perusahaan tersebut sebesar antara 20%  

hingga 50% 

2. Segi pengoprasian perusahaan, perusahaan Holding Company 

secara hukum sifatnya terpisah antara perusahaan anak dengan 

perusahaan 

3. Segi pemisahan secara Hukum, maksudnya yaitu dalam 

beberapa perusahaan yang sejenis dapat dibentuk dalam satu 

Holding Company. Sebagai contoh perusahaan suransi, bank 

serta lembaga-lembaga keuangan lain nya. 

2.3 Pasar modal 

2.3.1 Pengertian pasar modal 

Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang 

terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua 

lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga 

yang beredar (Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1548/KMK/90, tentang 

Peraturan Pasar Modal). 

2.3.2 Faktor –faktor yang mempengaruhi terbentuknya pasar modal 

Mengemukakan  bahwa  faktor-faktor  yang mempengaruhi keberhasilan 

pasar modal adalah seperti berikut ini. 

a. Penawaran   Sekuritas.   Dalam   hal   ini   harus   banyak 

perusahaan yang menerbitkan sekuritas di pasar modal. 
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b. Permintaan Sekuritas. Dalam hal ini harus terdapat 

anggota masyarakat yang memiliki jumlah dana yang 

cukup besar untuk dipergunakan membeli sekuritas-

sekuritas yang ditawarkan. Sehubungan dengan hal ini, 

maka income per capita  suatu  negara  dan  distribusi  

pendapatan mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan 

sekuritas. 

c. Kondisi Politik dan Ekonomi. Pembelian sekuritas pada 

dasarnya mengandalkan informasi yang disediakan oleh 

perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sekuritas. 

Kebenaran, kecepatan, dan ketepatan informasi merupakan 

suatu hal yang sangat penting. Peraturan yang melindungi 

pemodal dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan 

menjadi mutlak diperlukan. 

Keberadaan   Lembaga  yang  Mengatur  dan   Mengawasi Kegiatan 

Pasar Modal dan Berbagai Lembaga yang Memungkinkan Dilakukan Transaksi 

Secara Efisien. Lembaga-lembaga  keuangan   seperti   BAPEPAM,   bursa 

efek,  akuntan  publik,  wali  amanat,  dan  lain  sebagainya perlu untuk bekerja 

dengan profesional dan bisa diandalkan sehingga kegiatan emisi dan transaksi 

di bursa efek bisa berlangsung dengan cepat, efisien, dan dapat dipercaya. 

(Husnan , 2001: 8)   
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2.4 Saham  

2.4.1 Pengertian Saham dan Jenis Saham 

Saham  adalah surat-surat berharga yang di perdagangkan di pasar modal 

sering disebut efek atau sekuritas, salah satunya yaitu saham. Saham dapat di 

definisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu 

perusahaan atau persroan terbatas.Wujud saham adalah selembar kertas yang 

menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang 

menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan di tentukan oleh seberapa 

besar penyertaan yang di tanamkan di perusahaan tersebut. ( Fakhrudin,2001:5)   

Prakteknya dikenal berbagai jenis saham yang secara garis besar dapat 

dibedakan melalui cara peralihan nya, melalui kemampuandalam hak tagih/ klaim 

dan melalui kinerja perdagangan saham menurut (Fakhrudin ,2001:6). 

1. Saham menurut cara peralihan nya 

a. Saham atas unjuk (Bearer Stock) 

Pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah 

dipindah tangankan dari satu investor ke investor lainnya. Secara 

hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah diakui 

sebagai pemilik nya dan berhak untuk ikut hadir RUPS. 

b. Saham atas nama 

Merupakan saham yang ditulis secara jelas siapa nama pemiliknya, 

dimana cara peralihan nya harus melalui prosedur tertentu. 

2. Saham menurut kemampuan dalam hak tagih / klaim 

a. Saham biasa  
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Mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang 

dimiliki perusahaan. Pemegang saham biasa memiliki kewajiban 

yang terbatas. Artinya, jika perusahaan bangkrut kerugian 

maksimum yang di tanggung oleh pemegang saham adalah sebesar 

investasi pada saham tersebut. 

b. Saham preferen 

Saham yang meiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan 

saham biasa karna bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti 

bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil, seperti 

yang dikehendaki investor.  

3. Saham menurut kinerja perdagangan saham 

a. Blue-Chip stocks 

Saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, 

sebagai leader di industri jenis, memiliki pendapatan yang stabil 

dan konsisten dalam membayar deviden 

b. Income stock 

Saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar 

deviden lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan sebelum 

nya 

c. Growth stocks  

1. Well-know 
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Merupakan saham-saham dari emiten yang memiliki 

pertumbuhan pendapatan tinggi, sebagai leader di industri 

sejenis yang mempunyai reputasi tinggi 

2. Lesser-known 

Merupakan saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam 

industri, namun memiliki ciri growth stock. Umumnya saham 

ini berasal dari daerah dan kurang populer di kalangan emiten. 

3. Speculative stock 

Merupakan saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara 

konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan 

tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di 

masa mendatang, meskipun belum pasti. 

4. Counter cylical stocks  

Merupakan saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi 

makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi 

ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, dimana emiten nya 

mampu memberikan deviden yang tinggi sebagai akibat dari 

kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi 

pada masa resesi. 

2.4.2 Harga Saham 

Harga saham merupakan harga yang terbentuk di bursa saham. Secara 

umumnya harga saham diperoleh untuk menghitung nilai sahamnya.  Semakin 

jauh perbedaan tersebut, maka hal ini mencerminkan terlalu sedikitnya informasi 
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yang mengalir ke bursa efek. Maka harga saham tersebut cenderung dipengaruhi 

oleh tekanan psikologis pembeli atau penjual. Untuk mencegah hal tersebut, 

sebaiknya perusahaan setiap saat memberi informasi yang cukup ke bursa efek, 

sepanjang informasi tersebut berpengaruh terhadap harga pasar sahamnya. 

Upaya untuk memasukkan bagaimana menghitung harga saham yang 

sesungguhnya, telah dilakukan oleh setiap analisis dengan tujuan untuk dapat 

memperoleh tingkat keuntungan yang memuaskan. Namun demikian sulit bagi 

investor untuk terus menerus bila mengalahkan pasar dan memperoleh tingkat 

keuntungan di atas normal. Hal ini disebabkan karena adanya variabel-variabel 

yang mempengaruhi harga saham tersebut, sebenarnya variabel-variabel tersebut 

ke dalam suatu model 

2.4.3 Volume Perdagangan Saham (Trading volume activity) 

Menurut Ang (1997) Volume perdagangan atau Trading volume activity 

merupakan Jumlah satuan unit saham yang diperjual belikan dalam satu periode 

tertentu, biasanya harian. Sedangkan menurut Arief (1998) Trading volume 

activity (TVA) adalah suatu intrumen yang dapat digunakan untuk melihat 

reaksi pasar modal terhadap informasi melalui parameter pergerakan aktivitas 

volume perdagangan di pasar. 

2.5 Pandangan Islam Tentang Pasar Modal 

Barang yang diperdagangkan adalah efek dan obligasi. Dalam bahasa 

Inggris, Efek disebut security, yaitu surat berharga yang bernilai serta dapat 

diperdagangkan. Efek dapat dikategorikan sebagai hutang dan ekuitas 

sebagaimana obligasi dan saham. Perusahaan atapun lembaga yang menerbitkan 
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efek disebut Penerbit Efek. Efek tesebut dapat terdiri dari surat pengakuan 

hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, unit penyertaan kontrak 

investasi kolektif (seperti misalnya reksadana, kontrak berjangka atas efek, dan 

setiap derivatif dari efek). Kualifikasi dari suatu efek adalah berbeda-beda sesuai 

dengan aturan di masing-masing negara. 

Dalam hal ini, semua bentuk efek dan obligasi yang perjualbelikan di pasar 

modal tidak terlepas dari dua hal, yaitu riba dan sekuritas yang tidak ditopang 

dengan uang kertas (fiat money) yang bestandar emas dan perak. Dengan begitu, 

nilai efek dan obligasi yang diperdagangkan pasti akan mengalami fluktuasi. Dari 

aspek ini, efek dan obligasi tersebut hukumnya jelas haram. Karena faktor riba 

dan sekuritasnya yang haram. 

Dalil keharamannya adalah dalil keharaman riba, sebagaimana yang 

dinyatakan di dalam al-Quran:  

بَا) َم الرِّ ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ  (َوأََحلَّ َّللاَّ

“Allah telah menghalalkan jual-beli, dan mengharamkan riba.” (Q.s. al-Baqarah 

[02]: 275) 

Juga dalil tentang penetapan emas dan perak sebagai mata uang dan standar 

mata uang. Antara lain, Islam melarang menimbun emas dan perak, padahal 

keduanya merupakan harta yang halal dimiliki. Islam juga mengaitkan emas dan 

perak dengan hukum yang tetap, seperti dalam kasus diyat, kadar pencurian, dan 

sebagainya. Islam menjadikan emas dan perak sebagai alat hitung baik terhadap 

http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_berharga_komersial
http://id.wikipedia.org/wiki/Saham
http://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Reksadana
http://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak_berjangka
http://id.wikipedia.org/wiki/Derivatif
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara


21 
 

barang maupun jasa, seperti Dinar, Dirham, Mitsqal, Qirath dan Daniq. Islam 

mewajibkan zakat uang dalam bentuk emas dan perak, dengan nishab emas dan 

perak. Islam juga menetapkan, bahwa hukum pertukaran dalam transaksi 

keuangan adalah dengan menggunakan emas dan perak. Semuanya ini 

membuktikan, bahwa emas dan perak adalah mata uang, dan ditetapkan oleh 

Islam sebagai standar mata uang, baik uang kertas maupun kertas berharga yang 

lainnya.(Arifin badri,2010) 

Dalil tentang harga di pasar modal di riwayatkan oleh (HR Abu Dawud, Ibn 

Majah dan at-Tirmidzi) dimana setelah menjadi Rasul, Muhammad saw memang 

tidak lagi menjadi pelaku bisnis secara aktif karena situasi dan kondisinya yang 

tidak memungkinkan. Pada saat awal perkembangan Islam di Mekkah Rasulullah 

saw dan masyarakat muslim mendapat gangguan dan teror yang berat dari 

masyarakat kafir Mekkah (terutama suku Qurays, suku Rasulullah saw sendiri) 

sendiri sehingga perjuangan dan dakwah merupakan prioritas. Ketika masyarakat 

muslim telah berhijrah (bermigrasi) ke Medinah, peran Rasulullah bergeser 

menjadi pengawas pasar atau al muhtasib. Beliau mengawasi jalannya mekanisme 

pasar di Medinah dan sekitarnya agar tetap dapat berlangsung secara Islami.  Pada 

saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat 

kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Medinah pada saat itu tiba-

tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran 

yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan 

monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Hal 

ini dijelaskan dalam hadits nabi sebagai berikut: 
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Anas bin Malik menuturkan bahwa pada masa Rasulullah saw pernah terjadi 

harga-harga membubung tinggi. Para Sahabat lalu berkata kepada Rasul, “Ya 

Rasulullah saw tetapkan harga demi kami.” Rasulullah saw menjawab: 

اُق َوإِنِّي أَلَْرُجْو أَنْ  زَّ ُر اْلقَابُِض اْلبَاِسطُ الرَّ  إِنَّ َّللاَ هَُو اْلُمَسعِّ

 أَْلقَى َّللاَ َولَْيَس أََحٌد يَْطلُبُنِي بَِمْظلَِمٍة فِي َدٍم َوالَ َمالٍ 

“Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang 

mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat 

menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman 

yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah 

harta”.  (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi). 

Para ulama menyimpulkan dari hadits tersebut bahwa haram bagi 

penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber 

kedzaliman.  Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi dan pembatasan 

terhadap mereka bertentangan dengan kebebasan ini.  Pemeliharaan maslahah 

pembeli tidak lebih utama daripada pemeliharaan maslahah penjual.   Apabila 

keduanya saling berhadapan, maka kedua belah pihak harus diberi kesempatan 

untuk melakukan ijtihad tentang maslahah keduanya.  Pewajiban pemilik barang 

untuk menjual dengan harga yang tidak diridhainya bertentangan dengan 

ketetapan Allah SWT.(Irwanto,2014) 
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2.6 Penelitian terdahulu 

Tabel 1  

penelitian Terdahulu 

NO Penulis, sumber, 

sampel, metode 

analisis 

Judul, Variabel 

Indevenden dan 

variabel dependen 

Hasil 

penelitian 

Perbedaan dan 

persamaan 

penelitian 

1.  Penulis : Rizka  

Sumber : jurnal 

ilmiah mahasiswa 

Tahun: 

2017,Volume 6, No 

1 

Sampel : Bank 

mandiri, Bank BRI, 

Bank BNI, Bank 

BTN 

Metode analisis : 

menggunakan 

metode paired 

sample t-test untuk 

menguji perbedaan 

rata-rata abnormal 

Judul : Event study 

pada peristiwa publikasi 

rencana pembentukan 

Holding Bank BUMN 

Variabel Indevenden : 

study peristiwa 

Variabel dependen: 

publikasi Rencana 

pembentukan holding 

Bank BUMN 

Hasil : tidak 

terdapat 

perbedaan 

rata-rata 

abnormal 

return dan 

trading volume 

activity yang 

signifikan 

sebelum dan 

sesudah 

publikasi 

rencana 

pembentukan 

holding bank 

BUMN 

Perbedaan : 

penelitian ini 

menggunakan 

perusahaan 

perbankan yang 

akan membentuk 

holding dan 

periode penelitian 

pada tahun 2015 

Persamaan: sama-

sama meneliti 

tentang reaksi 

investor setelah 

pembentukan 

holding di 

publikasi. 
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return dan rata-rata 

trading volume 

activity. 

2.  Penulis : Misdi 

Sumber : skripsi 

Universitas gajah 

mada 

Sampel : PT 

Pembangunan 

perumahan 

(persero) TBK 

Metode analisis : 

mengunakan 

pendekatan pasar 

dan pendekatan 

pendapatan untuk 

mengestimasi nilai 

wajar saham. 

Judul : Valuasi nilai 

wajar saham PT 

pembangunan 

perumahan (persero) 

TBK, terkait rencana 

pembentukan Holding 

BUMN kekayaan 

Variable indevenden : 

Valuasi nilai wajar 

saham PT 

pembangunan 

Variabel dependen : 

Rencan pembentukan 

holding BUMN 

kekayaan. 

Hasil : 

Rekonsiliasi 

dari 

pendekatan 

pasar dan 

pendekatan 

pendapatan 

menghasilkan 

nilai wajar 

saham sebesar 

1.058 per 

lembar 

Perbedaan :  

penelitian 

sumarsono(2014) 

hanya 

menggunakan satu 

perusahaan sebagai 

sampel 

Persamaan 

penelitian : sama-

sama meneliti 

perubahan harga 

saham seteleh 

pembentukan 

holding 

3.  Penulis : Andika  

Sumber : 

Simposium 

Nasional Akuntansi 

Sampel : Data 

Judul : tentang 

Analisis perbedaan 

harga saham, Volume 

perdagangan saham, 

Return saham sebelum 

Hasil : 

menunjukan 

hasil bahwa 

informasi 

rencana 

Perbedaan : 

penelitian andika 

(2014) 

menggunakan  dua 

perusahaan 
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rekapitulasi harga 

saham dan volume 

perdagangan saham 

selama 15 hari 

sebelum dan 15 

hari sesudah 

informasi rencana 

akuisisi  PT. Bank 

Tabungan Negara 

(persero) Tbk oleh 

PT Bank Mandiri 

(persero Tbk pada 

tanggal 11 april 

yang terdapat di 

BEI 

Metode Analisis : 

penelitian ini 

menggunakan 

pengujian statistik 

parametik yaitu uji 

t dua sampel 

berpasangan 

(paired sample t-

dan sesudah informasi 

rencana akuisisi 

Variabel Indevenden : 

Harga saham, volume 

perdagangan, Return 

saham 

Variabel Devenden : 

Informasi rencana 

akuisisi 

akuisisi tidak 

berpengaruh 

besar terhadap 

pasar dan dan 

persepsi 

investor. 

perbankan yang 

akan melakukan 

merger dan 

akuisissi 

Persamaan : 

sama-sama 

membandingkan 

reaksi pasar saat 

menerima suatu 

peristiwa yang 

mengandung 

informasi 
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test) dengan asumsi 

data terdistribusi 

secara normal. 

4.  Penulis : Beverly  

Sumber : jurnal 

keuangan 

Tahun : 2005 

Sampel : return 

saham harian yang 

di lansir oleh CRSP 

pada periode 3 

januari- 31 agustus 

2002. 

Metode analisis : 

menggunakan 

pendekatan statistik 

yang berbeda-beda. 

Pendekatan 

pertama di 

dasrakan pada 

metodologi 

portofolio, 

pendekatan kedua, 

Judul : stock market 

reaction to financial 

statement certification 

by bank Holding 

Company CEOs 

Variabel indevenden : 

stock market reaction 

Variabel devenden : 

financial statement 

certification by bank 

holding company 

Hasil : hasil 

dari reaksi 

harga saham 

untuk 

sertifikasi SEC 

dari laporan 

keuangan oleh 

CEO dan CFO 

perusahaan 

holding 40 

bankmenemuk

an bahwa rata-

rata abnormal 

return positif 

dan signifikan 

secara statistik 

terkait dengan 

sertifikasi oleh 

BHCs. 

Perbedaan 

:penelitian hirttle 

menguji reaksi 

harga saham 

setelah sertifikasi 

SEC pada laporan 

keuangan 

perusaaan holding. 

Persamaan : 

meneliti reaksi 

harga saham 

setelah adanya 

peristiwa yang 

mengandung 

informasi. 



27 
 

menggunakan 

regression 

metodologi 

5.  Penulis : W. Scott.  

Sumber : jurnal 

jasa keuangan, thn 

1998,volume 163 

Sampel : Data 

primer yang 

digunakan adalah 

return saham harian 

perusahaan holding 

bank yang terlibat 

dalam akuisisi 

selama periode 

januari 1990- 

desember 1993. 

Metode analisis: 

menggunakan 

cross-sectional 

 

Judul : Abnormal 

returns in the 

acquisition market : the 

case of bank holding 

companies , 1990-1993 

Variabel independen : 

abnormal returns 

Variabel dependen : 

acquisition market 

Hasil : return 

statistik 

meghasilkan 

signifikan 

negatif pada 

hari 

pengumuman 

dan pada 11 

hari penuh 

event window. 

Perbedaan: 

menguji 

signifikansi return 

saham pada saat 

pengumuman 

akuisisi. 

Persamaan : 

meneliti reaksi 

harga saham 

setelah adanya 

peristiwa yang 

mengandung 

informasi. 
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2.7 Desain penelitian 

Perusahaan yang telah melakukan pengumuman pembentukan Holding akan 

mempengaruhi reaksi pasar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat reaksi pasar 

terhadap pengumuman pembentukan Holding, untuk kemudian di uji kandungan 

informasinya. sedangkan reaksi pasar terhadap pengumuman tersebut berupa 

Harga saham perusahaan yang mengumumkan  pembentukan Holding.  

Hipotesis reaksi berlebihan memiliki hubungan yang kontradiktif dengan 

hipotesis efisiensi pasar. Pada efisiensi bentuk lemah sekalipun, harga saham di 

masa depan tidak dapat di prediksi karena pergerakan harga mengikuti pola acak 

(random walk), sedangkan kehadiran fenomena reaksi berlebihan 

mengindikasikan bahwa perubahan harga di masa depan dapat di prediksi.  

 

Kerangka pemikiran teoritis 

                                         Saat pengumuman pembentukan Holding 

                                            15 hari sebelum    15 hari setelah  

        Uji beda 

 

 

 

 

 

 

Sebelum 

pengumuman  

pembentukan 

holding 

Setelah 

pengumuman  

Pembentukan 

holding 
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2.8 Hipotesis 

2.8.1 Terdapat perbedaan harga saham sebelum dan setelah 

pembentukan Holding 

Harga keseimbangan di dalam pasar yang kompetitif di tentukan oleh 

penawaran dan permintaan, dan mencerminkan konsensus bersama semua pelaku 

pasar tentang aktiva tersebut berdasarkan informasi yang tersedia. Jika terdapat 

informasi yang relevan masuk ke pasar maka informasi tersebut akan di 

interprestasikan oleh pelaku pasar yang dapat berakibat kemungkinan pergeseran 

harga ke harga ekuilibirium yang baru. Harga ekuilibirium ini akan tetap bertahan 

sampai suatu informasi baru yang relevan lain nya masuk hingga dapat 

mengubah harga ekuilibirium sebelumnya. 

Apabila Informasi baru yang relevan tersebut (misalnya: pengumuman 

pembentukan Holding ) memiliki kandungan informasi (information Content) 

maka di harapkan pasar akan bereaksi pada saat pengumuman tersebut di terima. 

Reaksi ini dapat dilihat dari perubahan harga saham setelah adanya pengumuman 

pembentukan holding. apabila tidak terdapat perubahan harga saham maka 

pengumuman pembentukan holding tidak memiliki kandungan informasi. 

Pembentukan Holding company adalah menghilangkan status BUMN pada 

anggota holding dengan cara mengalihkan seluruh saham milik pemerintah ke  

Perusahaam Induk sebagai Holding BUMN tambang. Tujuan di bentuknya 

holding company adalah supaya dalam penggabungan antara perusahaan Induk 

dan perusahaan anak berkemungkinan besar bisa meningkat kan kinerja 

perusahaan, bahkan terciptanya nilai pasar perusahaan. 
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Menurut Sumarsono (2014) yang meneliti tentang valuasi nilai wajar saham 

PT. Pembangunan perumahan (persero) terkait pembentukan holding BUMN 

kekayaan menyebutkan bahwa dengan menggunakan pendekatan pendapatan dan 

pendekatan pasar menghasilkan bahwa harga saham meningkat setelah 

pembentukan holding. Hirtle (2005) dala penelitian yang berjudul stock market 

eaction to financial statement certification by bank Holding Company CEOs 

menyatakan bahwa ada perbedaan harga saham setelah pembentukan Holding 

sehingga rata-rata abnormal return  signifikan secara statistik BHCs. 

Jacob(2008) penelitian nya yang berjudul  SEC shortens Rule 144 holding 

periods and loosens restrictions on resales of privately placed securities 

menemukan hasil bahwa perubahan status holding tidak ada perbedaan harga 

saham sebagai efek kebutuhan tawaran pertukaran exxon capital untuk rule 144a 

surat utang.. 

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian  diatas mendasari perumusan 

Hipotesis dalam penelitian yang dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Ha1 : Terdapat perbedaan harga saham sebelum dan setelah  

pengumuman pembentukan Holding 

2.8.2 Terdapat perbedaan Volume perdagangan saham sebelum dan 

setelah pengumuman pengumuman pembentukan Holding 

Ramadhan (2015)  dalam penelitian nya yang berjudul event studi pada 

peristiwa publikasi rencana pembentukan holding bank BUMN menemukan 

bahwa harga saham tidak berubah sehingga tidak terdapat perbedaan rata-rata 

abnormal return dan rata-rata aktivitas volume perdagangan (Trade volume 
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activity) signifikan sebelum dan sesudah publikasi rencana pembentukan holding 

BUMN. Frame (1998) dalam penelitian nya yang berjudul Abnormal return in 

the acquisition market: the case of Holding Companies,1990-1993 Volume 

perdagangan  berbeda sehingga return statistik menghasilkan signifikansi negatif 

pada hari pengumuman dan pada 11 hari penuh event window.  

Penelitian yang di lakukan oleh  khoher  (1999) yang berjudul Market 

perception of efficiency in bank holding company mergers: the roles of DEA and 

SFA models in capturing merger potential menemukan bahwa  reaksi pasar 

tehadap pengumuman merger dan Holding menggunakan pendekatan  stohastic  

Frontier (SFA) dan analisis data envelope model (DEA) , pngumuman merger 

tidak berpengaruh terhadap harga saham dan Volume perdagangan sehingga 

menghasilkan abnormal negatif  terhadap kedua target yaitu keuntungan x-

efisiensi dan biaya x-efisiensi, sedangkan pengumuman holding meningkatkan 

saham  dan menghasilkan abnormal positif dengan perbedaan antar biaya skor x-

efisien rata-rata dan skor sesuai target.  

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian  diatas mendasari perumusan 

Hipotesis dalam penelitian yang dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Ha2 : Terdapat perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan 

setelah pengumuman pembentukan Holding. 
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2.8.3 Terdapat pengaruh pengumuman pembentukan Holding terhadap 

harga saham  

Rangan (1989) The takeover mechanism as an eficiency enforcer : the case 

of bank Holding companies menemukan bahwa  event studi dan ketersediaan 

mesin pembaca data  dari pusat penelitian  dapat mengendalikan perubahan harga 

saham dan efek yang menurun dari berbasis  kontrol terkait acara perusahaan yang 

telah di dokumentasikan  dengan baik. Jacob(2008) penelitian nya yang berjudul  

SEC shortens Rule 144 holding periods and loosens restrictions on resales of 

privately placed securities menemukan hasil bahwa perubahan status holding 

tidak berdampak pada peningkatan harga saham sebagai efek kebutuhan tawaran 

pertukaran exxon capital untuk rule 144a surat utang.. 

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian diatas mendasari perumusan 

hipotesis dalam penelitian yang dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Ha3 : Terdapat pengaruh pengumuman pembentukan holding terhadap 

 harga saham 

2.8.4 Terdapat pengaruh pengumuman pembentukan Holding terhadap 

volume perdagangan saham 

Penelitian yang dilakukan oleh  Robert (2001) yang berjudul Market 

dicipline in the governanc of U.S Bank Holding company ( monitoring versus 

influencing)  event window yang digunakan yaitu 6 bulan sebelum dan 6 bulan 

setelah pengumuman menemukan hasil bahwa Volume perdagangan  dan 

obligasi meningkat secara signifikan dan memepengaruhi sektor perbankan A.S 

karna regulator keuangan  secara aktif mempertimbangkan  penggunaan formal 



33 
 

disiplin pasar dalam proses pengawasan dan investigasi empiris  dari pasar 

dalam mempengaruhi  bank Holding company. 

khoher  (1999) yang berjudul Market perception of efficiency in bank 

holding company mergers: the roles of DEA and SFA models in capturing 

merger potential menemukan bahwa  reaksi pasar tehadap pengumuman merger 

dan Holding menggunakan pendekatan  stohastic  Frontier (SFA) dan analisis 

data envelope model (DEA) , pngumuman merger tidak berpengaruh terhadap 

harga saham dan Volume perdagangan sehingga menghasilkan abnormal negatif  

terhadap kedua target yaitu keuntungan x-efisiensi dan biaya x-efisiensi, 

sedangkan pengumuman holding meningkatkan saham  dan menghasilkan 

abnormal positif dengan perbedaan antar biaya skor x-efisien rata-rata dan skor 

sesuai target.  

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian diatas mendasari perumusan 

hipotesis dalam penelitian yang dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Ha4 :Terdapat pengaruh pengumuman pembentukan holding terhadap 

 volume perdagangan saham 

 

 

 

 

 

 

 


