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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Signaling 

Signalling theory merupakan teori yang menekankan pentingnya informasi 

terhadap suatu keputusan investasi yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan. 

Informasi merupakan unsur penting bagi pelaku bisnis maupun pihak investor 

karena informasi yang didapat merupakan gambaran masa lalu, saat sekarang 

maupun masa akan datang bagi kelangsungan suatu perusahaan serta bagaimana 

pasaran efek persahaan tersebut. Informasi yang lengkap, relevan, dan akurat serta 

tepat waktu sangat dibutuhkan pihak investor sebagai pedoman analisis untuk 

mengambil keputusan investasi. 

Signalling theory mengemukan bagaimana seharusnya perusahaan 

memberikan sinyal kepada para pengguna informasi. Sinyal dapat berupa promosi 

atau informasi lain yang yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik 

daripada perusahaan lain. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal 

dilakukan manajer untuk mengurangi asimetri informasi. 

Pengumuman informasi akan memberikan signal bahwa perusahaan 

mempunyai prospek yang baik di masa akan datang sehinggga dapat menarik 

minat investor dalam melakukan perdagangan saham. Dengan demikian pasar 

akan bereaksi yang akan tergambarkan dalam trading volume activity saham. 

Dengan demikian hubungan antara informasi yang dipublikasikan baik berupa 

laporan keuangan, dividen, kondisi keuangan maupun kondisi sosial politik dan 
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keamanan terhadap fluktuasi trading volume activity dapat dilihat dalam efisiensi 

pasar. 

2.1.2 Pasar Modal 

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik itu surat utang 

(obligasi), ekuiti (saham), reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen 

lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun 

institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan 

berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan 

prasarana jual-beli dan kegiatan lainnya (Martalena dan Maya, 2011: hal 2). 

Pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi ekonomi dan 

fungsi keuangan. Dalam melaksanakan fungsi ekonominya, pasar modal 

menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pihak yang memiliki 

kelebihan dana (lender) kepada pihak yang membutuhkan dana (borrower). 

Sedangkan dalam menjalankan fungsi keuangan, pasar modal menyediakan dana 

yang diperlukan oleh para borrower dan para lender menyediakan dana tanpa 

harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil yang diperlukan untuk 

investasi tersebut (Husnan, 1998 hal 4). 

Perusahaan yang membutuhkan dana dapat menjual surat berharganya di 

pasar modal. Surat berharga yang baru dikeluarkan oleh perusahaan dijual di pasar 

primer (primary market). Surat berharga yang baru dijual dapat berupa penawaran 

perdana ke publik (initial public offering atau IPO) atau tambahan surat berharga 

baru jika perusahaan sudah going public. Selanjutnya surat berharga yang sudah 
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beredar diperdagangkan di pasar sekunder (secondary market), (jogiyanto, 2015: 

hal 33). 

Era pasar modal di Indonesia dapat dibagi menjadi enam periode. Periode 

pertama adalah periode jaman Belanda mulai tahun 1912 yang merupakan tahun 

didirikannya pasar modal yang pertama. Periode kedua adalah periode orde lama 

yang dimulai pada tahun 1952. Periode ketiga adalah periode orde baru dengan 

diaktifkannya kembali pasar modal pada taun 1977. Periode keempat dimulai 

pada tahun 1988 adalah periode bangunnya pasar modal dari tidur yang panjang. 

Periode kelima adalah periode otomatisasi pasar modal mulai tahun 1995. Periode 

keenam adalah periode krisis moneter mulai bulan agustus 1997                   

(Jogiyanto, 2015: hal 84). 

2.1.3 Pasar Modal Efisien 

Pasar modal bisa dikatakan efisien yaitu jika harga sekuritasnya telah 

mencerminkan semua informasi yang relevan. Semakin cepat informasi baru 

tercermin dalam harga sekuritas maka semakin efisien pasar tersebut. Dengan 

demikian maka akan sangat sulit bagi para pemilik dana untuk mendapatkan 

keuntungan diatas normal secara konsisten dengan melakukan transaksi di bursa 

efek.  

Pasar modal menjadi efisien karena persaingan antar para analis investasi 

akan membuat pasar sekuritas setiap saat menunjukkan harga yang sebenarnya. 

Nilai sebenarnya adalah harga keseimbangan yang mencerminkan semua 

informasi pada titik waktu tertentu. Itulah mengapa perubahan harga pada pasar 

modal memiliki pola yang acak. Jika harga-harga selalu mencerminkan semua 
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informasi relevan, maka setiap adanya informasi terbaru akan mengakibatkan 

harga yang berubah. Dalam pasar modal yang efisien perubahan harga akan 

mengikuti pola random walk. 

West (1975) dalam Husnan (1998: hal 263) membedakan internal dan 

external efficiency. External efficiency menunjukkan bahwa pasar berada dalam 

keadaan keseimbangan sehingga keputusan perdagangan saham berdasarkan atas 

informasi yang tersedia di pasar tidak bisa memberikan tingkat keuntungan diatas 

tingkat keuntungan keseimbangan. Sebaliknya, internal efficiency menunjukkan 

bawa pasar modal tersebut tidak hanya memberikan harga yang benar, tetapi juga 

memberikan berbagai jasa yang diperlukan oleh para pembeli dan penjual dengan 

biaya serendah mungkin. 

Pasar modal yang efisien yaitu jika harga sekuritas-sekuritasnya selalu 

mencerminkan semua informasi yang relevan. Fama (1970) dalam Jogiyanto 

(2015: hal 586) menyajikan tiga macam bentuk utama dari efisiensi pasar 

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

sekarang yang sedang dipublikasikan dan informasi privat sebagai berikut: 

1. Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga sekuritas 

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

lalu ini merupakan informasi yang telah 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 lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk 
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memprediksi harga sekarang. Ini berarti bahwa untuk pasar yang efisien bentuk 

lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan 

keuntungan tidak normal. 

2. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semistrong form) 

Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritasnya secara 

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

publicy available information) termasuk informasi yang berada di laporan-laporan 

keuangan perusahaan emiten. Informasi yang dipublikasikan dapat berupa sebagai 

berikut: 

a. informasi yang dipublikasikan yang hanya mempengaruhi harga 

sekuritas dari perusahaan yang mempublikasikan informasi tersebut. 

Informasi yang dipublikasikan ini merupakan informasi dalam bentuk 

pengumuman oleh perusahaan emiten. Informasi ini umumnya 

berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di perusahaan emiten 

(corporate event). 

b. Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga 

sekuritas sejumlah perusahaan. Informasi yang dipublikasikan ini 

dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator yang 

hanya berdampak pada harga-harga sekuritas perusahaan-perusahaan 

yang terkena regulasi tersebut. 

c. Informasi yang mempengaruhi harga-harga sekuritas semua 

perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Informasi ini dapat berupa 
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peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator yang berdampak 

pada semua perusahaan emiten. 

3. Efisiensi pasar bentuk kuat (strong form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas 

secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang tersedia 

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

ada individual investor atau grup dari investor yang dapat memperoleh 

keuntungan tidak normal (abnormal return) karena mempunyai informasi privat. 

2.1.4 Saham 

Saham merupakan salah satu instrumen yang dapat diperdagangkan pada 

pasar modal yang terbilang sangat diminati kalangan investor. Hal ini dikarenakan 

saham saham mampu memberi keuntungan yang lebih bagi investor jika 

dibandingkan instrumen lainnya. 

Menurut Irham Fahmi (2012: hal 81) yang dimaksud saham dapat 

diartikan sebagai berikut: 

a. Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu perusahaan. 

b. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan 

diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap 

pemeganganya.  

c. Persediaan yang siap untuk dijual. 

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau 

pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan 

menyertakan modal tersebut maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan 
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perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam RUPS (rapat 

umum pemegang saham), (Martalena dan Maya, 2011: hal 12). 

2.1.5 Return Saham 

Return adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu dan 

institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya (Irham Fahmi, 2012:   

hal 189). Menurut R.J. Shook dalam Irham Fahmi (2012) return adalah laba 

investasi, baik melalui bunga maupun dividen. 

Return dapat berupa return realisasian yang telah terjadi ataupun return 

ekspektasian yang belum terjadi namun diharapkan dimasa yang akan datang. 

Return realisasian (realized return) merupakan return yang telah terjadi pada 

masa tertentu yang dihitung menggunakan data historis. Return realisasian 

merupakan suatu yang penting yang dapat digunakan sebagai salah satu pengukur 

kinerja perusahaan. Return realisasian ini juga dapat digunakan untuk menghitung 

return yang diharapkan dimasa yang akan datang. Sedangkan return ekspektasian 

merupakan return yang diharapkan oleh investor diperoleh dari investasi dimasa 

yang akan datang. Perbedaan yang terdapat diantara kedua return tersebut yaitu 

pada waktu terjadinya return. 

2.1.6 Expected Return 

Return ekspektasian (expected return) merupakan return yang digunakan 

untuk mengambil keputusan investasi. Return ini penting dibandingkan dengan 

return historis karena return ekspektasian merupakan return yang diharapkan dari 

investasiyang diharapkan (jogiyanto, 2015: hal 280). 
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Dalam penelitian ini expected return dihitung menggunakan market-

adjusted model yang dapat dihitung menggunakan perhitungan sebagai berikut: 

E[Ri,t] = RMi,t 

Dimana:  

E[Ri,t] : Expected return sekuritas i pada periode peristiwa t 

RMi,t   : Return pasar sekuritas i pada periode t  

Model ini menganggap bahwa penduga yang terbaik untung mengestimasi 

return suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat tersebut. Model ini 

digunakan untuk meyakinkan peneliti bahwa reaksi yang diberikan pasar adalah 

dampak dari peristiwa yang diteliti dan bukan dari peristiwa lain yang dapat 

mempenaruhi. 

2.1.7 Abnormal Return 

Menurut Jogiyanto (2015) studi peristiwa (event study) menganalisis 

return tak normal (abnormal return) dari sekuritas yang mungkin terjadi di sekitar 

pengumuman dari suatu peristiwa. Abnormal return atau excess return merupakan 

kelebihan dari return sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal 

merupakan return ekspetasian. Dengan demikian return tak normal adalah selisih 

antara return yang sesungguhnya terjadi dengan return ekspektasian. Dari 

penjelasan tersebut untuk menghitung abnormal return digunakan rumus sebagai 

berikut: 

ARi,t = Ri,t – E[Ri,t] 

Dimana : 

ARi,t  = Abnormal return sekuritas i pada periode  t. 
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Ri,t = Return realisasian yang terjadi untuk sekuritas i pada periode t. 

E[Ri,t] = Return ekspektasian sekuritas i untuk periode peristiwa t. 

Abnormal return juga dapat dijadikan untuk melihat reaksi pasar modal 

serta sebagai alat untuk mengukur kandungan informasi dalam suatu peristiwa. 

Jika suatu peristiwa mengandung informasi maka akan mengahasilkan abnormal 

retun. Begitu juga sebaliknya, jika suatu peristiwa tidak mengandung informasi 

yang berarti bagi investor maka tidak akan ada abnormal return. 

2.1.8 Security  Return Variability 

Risiko sering diasosiasikan dengan variabilitas atau dispersi. Jika return 

suatu aset tidak memiliki variabilitas, maka aset tersebut dikatakan tidak memiliki 

risiko. Semakin besar variabilitas rerturn suatu aset, semakin besar kemungkinan 

return berbeda dengan hasil yang diharapkan. (Tandelilin, 2010: hal 54). 

Eidayanti (2005) dalam Gatyowanti dan Sulistiyani (2008) menyatakan 

bahwa security return variability merupakan indikator untuk melihat adanya 

variabilitas tingkat keuntungan saham. Akibat dari fluktuasi harga saham tersebut 

akan mengakibatkan perubahan return yang pada akhirnya akan mengakibatkan 

variabilitas tingkat keuntungan saham. 

Variabilitas tingkat keuntungan saham dalam penelitian ini menggunakan 

indikator security return variability (SRV). Security return variability dapat 

dihitung dari abnormal return suatu perusahaan dibagi dengan varian abnormal 

return. Adapun rumus untuk perhitungan security return variability adalah 

sebagai berikut: 

SRVi,t =  AR
2
i,t 

     VARi,t 
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Dimana: 

SRVi,t : Security return variability sekuritas i pada periode t 

ARi,t : Abnormal return sekuritas i pada periode t 

VARi,t : Varian abnormal return sekuritas i pada periode t 

2.1.9 Trading Volume Activity 

Salah satu indikator untuk mempelajari perilaku investor atas suatu 

peristiwa adalah dengan melihat trading volume activity. Volume perdagangan 

saham (trading volume activity) merupakan gambaran likuiditas suatu saham. 

Volume perdagangan yang semakin meningkat berarti jumlah suatu saham yang 

diperdagangkan juga meningkat. Saham yang aktif diperdagangkan dipasar akan 

membuat saham tersebut menjadi likuid.  

Menurut Suryawijaya (1998) dalam Lulu (2007) trading volume activity 

merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal 

terhadap informasi melalui pergerakan aktifitas volume perdagangan saham 

dipasar modal. Trading volume activity (aktivitas volume perdagangan saham) 

dapat dihitung dengan membandingkan jumlah saham yang diperdagangkan 

dengan jumlah saham yang beredar dalam kurun waktu yang sama. Dengan kata 

lain informasi yang didapat investor akan tergambar kedalam volume saham yang 

diperdagangkan. 

Untuk menghitung trading volume activity dapat digunakan persamaan 

sebagai berikut: 

TVAi,t = ∑Saham i yang diperdagangkan pada periode t     

Saham i yang beredar pada periode t 
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2.1.10 Studi Peristiwa (Event Study) 

Studi peristiwa (event study) merupakan suatu studi yang mempelajari 

reaksi pasar terhadap suatu peristiwa(event) yang informasinya dipublikasikan 

sebagai suatu pengumuman. Event study dapat digunakan untuk menguji 

kandungan informasi (information content) dari suatu pengumuman dan dapat 

juga digunakan sebagai penguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat (Jogiyanto, 

2015: hal 623). 

Event study dapat dilakukan untuk melihat seberapa cepat harga sekuritas 

benar-benar bereaksi terhadap informasi yang diumumkan. Banyak event study 

yang telah dilakukan, khususnya harga saham terhadap diumumkannya suatu 

informasi, seperti berita (biasanya disebut pengumuman) menyangkut pendapatan 

dividen, program pembelian kembali saham, stock split, pencatatan saham, 

perubahan peringkat obligasi, merger dan akusisi, dan divestitures. Tentu saja, 

area riset akademis ini telah menjadi satu bidang ysng tumbuh sesungguhnya 

(Willian dkk, 2005: hal 91). 

Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari 

suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi (information 

content), maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut 

diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga 

dari sekuritas bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return 

sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. Jika 

digunakan abnormal return bisa dikatakan bahwa suatu pengumuman yang 

mempunyai kandungan informasi akan memberikan abnormal return. Sebaliknya 



23 
 

 
 

yang tidak mengandung informasi tidak memberikan abnormal return  kepada 

pasar (Jogiyanto, 2015: hal 624). 

Mackinlay (1997) dalam Setyawasih (2007) menyebutkan untuk 

melakukan penelitian event study terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh, 

yaitu: 

1. Mendefinisikan kejadian yang diamati, yaitu berupa informasi baru yang 

tersedia di pasar. 

2. Menyusun suatu teori yang memberikan alasan atau menjelaskan respon 

keuangan terhadap informasi baru tersebut. 

3. Mengidentifikasi kumpulan perusahaan yang mengalami kejadian tersebut 

dan mengidentifikasi tanggal kejadian (event dates). 

4. Memilih sebuah event window yang cocok dan justifikasi jaraknya. 

5. Mengeleminasi atau menyesuaikan perusahan-perusahaan yang 

mengalami kejadian lain yang relevan selama event window. 

6. Menghitung abnormal return dan menguji signifikansinya. 

Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya menggunakan abnormal return 

untuk melihat reaksi pasar. Peneliti menambahkan indikator security return 

variability dan juga trading volume activity. Hal ini dimaksudkan untuk melihat 

reaksi pasar lebih jauh dan tidak terbatas hanya pada abnormal return saja. 

2.2 Kajian Keislaman 

Investasi modal yang sebaik-baiknya menurut Al-Quran adalah tujuan dari 

aktifitas semua manuasia yang hendaknya diniatkan untuk ibtighai mardhatillah 

(menuntut keridhaan Allah SWT). Dengan kata lain, investasi terbaik itu adalah 
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jika ia ditujukan untuk mencari ridha Allah. Investai dalam islam dapat dilihat 

dari tiga sudut yaitu individu, masyarakat, dan agama. Bagi individu, investasi 

merupakan kebutuhan fitrawi, dimana setiap individu, pemilik modal, selalu 

berkeinginan untuk menikmati kekayaannya itu dalam waktu yang selama 

mungkin, bukan hanya untuk dirinya pribadi tetapi juga untuk keluarganya. Maka 

investasi merupakan jembatan bagi individu dalam rangka memenuhi kebutuhan 

fitrah ini. 

Rambu-rambu investasi dalam islam terdiri atas investasi yang halal dan 

thayyib dimana tidak ada unsur riba didalamnya. Investasi yang haram dan 

khibbas (kotor) mungkin modal yang digunakan kotor atau hasil dari tindakan 

kejahatan. Yang terakhir yaitu investasi yang didalamnya tercampur unsur halal 

dan haram. Investasi ini dapat berupa investasi yang menggunakan modal yang 

halal namun kondisi mengharuskan adanya pembiayaan yang mengandung unsur 

riba pada sebagian proyek investasinya atau muamalah yang dilakukan terdapat 

akad dan transaksi yang rusak. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-

Baqarah ayat 207: 

 

 

 

Artinya : Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena 

mencari keridhaan Allah; dan Allah maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya 

(QS. Al-Baqarah, 2 :207 ). 

Dalam surat Al-Baqarah ayat 207 menerangkan bahwa segala apa yang 

kita lakukan dan harta yang diinvestasikan semata-mata bertujuan untuk mencari 
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ridha Allah. Tujuan dari investasi selain itu juga harus memperhatikan kehalalan. 

Kita di larang menginvestasikan harta bila hasil yang di peroleh tidak halal dan 

penuh dengan unsur yang haram hal ini dengan tegas di jelaskan dalam hadis Nabi 

yang diriwayatkan oleh Bukhari: 

 

 

 

 

 

 

Artinya : Nabi SAW bersabda : halal itu jelas,haram juga jelas, diantara keduanya 

adalah subhat, tidak banyak manusia yang mengetahui. Barang siapa menjaga diri 

dari subhat , maka ia telah bebas untuk agama dan harga dirinya, barang 

siapayang terjerumus dalam subhat maka dia diibaratkan pengembala di sekitar 

tanah yang dilarang yang dikhawatirkan terjerumus. Ingatlah, sesungguhnya 

setiap pemimpin punya bumi larangan. Larangan Allah adalah hal yang 

diharamkan oleh Allah, ingatlah bahwa sesungguhnya dalam jasad terdapat 

segumpal daging jika baik maka baiklah seluruhnya, jika jelek maka jeleklah 

seluruh tubuhnya, ingatlah daging itu hati. 

 

Dalam islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat 

dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produkitf dan 

juga mendatangkan manfaaat bagi orang lain. Al-Quran dengan tegas melarang 

aktivitas peninmbunan ( iktinaz) terhadap harta yang dimilki. Ini dijelaskan dalam 

Al-Quran surat At-Taubah ayat 33: 
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Artinya : Dialah yang Telah mengutus RasulNya (dengan membawa) petunjuk 

(AlQuran) dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama, 

walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai ( QS.At-Taubah 9 : 33 ). 

 

Untuk mengimplementasikan seruan investasi tersebut, maka harus 

diciptakan suatu sarana untuk berinvestasi. Banyak pilihan orang untuk 

menanamkan modalnya dalam bentuk investsi. Salah satu bentuk investasi adalah 

menanamkan hartanya dipasar modal. Pasar modal pada dasarnya merupakan 

pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau surat-surat berharga jangka 

panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk utang maupun modal 

sendiri .Institusi pasar modal syariah merupakan salah satu pengejawantahan dari 

seruan Allah tentang investasi tersebut. Penempatan investasi pada proses seleksi 

saham merupakan salah satu aspek paling utama, saham perusahaan yang 

melakkan usaha gharar atau maisir (spekulasi dan judi). 

Sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal 

(UUPM)  adalah  kegiatan yang bersangkutan dengan perdagangan umum dan 

perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 

Berdasarkan definisi dalam UUPM tersebut, pasar modal syariah dapat diartikan 

sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana diatur dalam UUPM yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah 

bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. 

Secara umum kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan 

pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar 

modal syariah yaitu tidak bertentangan denganprinsip-prinsip syariah. Beberapa 
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perusahaan yang tidak termasuk kedalam pasar modal syariah yaitu yang 

mengandung transaksi ribawi, transaksi yang meragukan (gharar), spekulatif, dan 

judi, saham perusahaan yang bergerak dalam bidang yang diharamkan (alkohol, 

rokok, judi, dll), serta  transaksi saham tidak boleh dilakukan secara langsung 

untuk menghindari manipulasi harga.  

2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

No. Nama Peneliti Tahun Judul Penelitian Hasil penelitian 

1. Lulu Nurul 

Istanti 

2007 Analisis 

Perbedaan 

Abnormal Return 

Dan Trading 

Volume Activity 

Saham Sebelum 

dan Sesudah 

Gempa 

Yokyakarta 

Tanggal 27 Mei 

2006 

Hasil penelitian ini tidak 

menunjukkan adanya 

perubahan abnormal 

return yang signifikan 

sebelum dan sesudah 

peristiwa, begitu juga 

dengan trading volume 

activity. 

2. Melitina 

Tecualu dan 

Rianny Megge 

2010 Reaksi Pasar 

Modal Indonesia 

Terhadap 

Peristiwa Bom 

Kuningan Tahun 

2009 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

peristiwa bom kuningan 

2009 tidak 

menghasilkan abnormal 

return. Selain itu tidak 

ditemukannya 

perbedaan rata-rata 

abnormal return 

sebelum dan setelah 

peristiwa bom kuningan. 

3.  Wiwik 

Tiswiyanti dan 

Asrini 

2015 Reaksi Investor 

Atas 

Pengumuman 

Kenaikan Harga 

BBM Terhadap 

Abnormal 

Return, Security 

Return 

Variability, dan 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan tidak 

adanya perbedaan 

abnormal return, 

secutiry return 

variability, dan trading 

volume activity sebelum 

dan setelah 

pengumuman kenaikan 
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Trading Volume 

Activity Saham 

Perusahaan 

Transportasi Di 

Bursa Efek 

Indonesia2014 

harga BBM 2014. 

4. Andri Yuwono 2013 Reaksi Pasar 

Modal Bursa 

Efek Indonesia 

Terhadap 

Pengumuman 

Peristiwa 

Bencana Banjir 

Yang Melanda 

Daerah Khusus 

Ibu Kota Jakarta 

Tahun 2013 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan peristiwa 

ini memberikan 

abnormal return. Hasil 

analisis perbedaan 

menunjukkan adanya 

perbedaan rata-rata 

abnormal return yang 

signifikan sebelum dan 

setelah peristiwa banjir 

2013. 

5. Johana Indarti 2003 Analisis Perilaku 

Return Dan 

Aktivitas Volume 

Perdagangan Di 

Bursa Efek 

Indonesia (Event 

Study: Dampak 

Peristiwa Bom 

Bali Tanggan 12 

Oktober 2002 

Pada Saham LQ-

45) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan peristiwa 

bom bali 2002 

memberikan abnormal 

return yang sangat 

signifikan serta bernilai 

negatif. Peristiwa 

tersebut juga 

menunjukkan adanya 

perbedaan abnormal 

return dan trading 

volume activity sebelum 

dan setelah peristiwa 

bom bali 2002. 

6. Ika Yustina 

Rahmawati dan 

Tiara 

Pandansari 

2016 Reaksi Pasar 

Modal Dari 

Dampak 

Peristiwa Bom 

Plaza Sarinah 

Terhadap 

Abnormal Return 

Perusahaan LQ-

45 Yang 

Terdaftar Di BEI 

Hasil penelitian ini 

membuktikan tidak 

adanya perbedaan rata-

rata abnormal return 

pada saham-saham LQ-

45 saat dengan sebelum 

maupun saat dengan 

setelah. Namun terdapat 

perbedaan rata-rata 

abnormal return yang 

signifikan sebelum 

dengan sesudah 

peristiwa terjadi. 

7. Artiza Brilian 

Sari 

2011 Pengaruh Stock 

Split Terhadap 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya 
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Trading Volume 

Activity dan 

Abnormal Return 

Pada Perusahaan 

Yang Terdaftar 

Di BEI 

perbedaan abnormal 

return sebelum dan 

setelah stock split. 

Namun tidak adanya 

perbedaan yang terjadi 

pada trading volume 

activity. 

8. Lia 

Widyaningrum 

2014 Pengaruh 

Pengumuman 

Undang-Undang 

Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) 

Terhadap Return 

Abnormal Dan 

Volume 

Perdagangan 

Saham 

Hasil penelitian ini 

membuktikan tidak 

adanya pengaruh yang 

diberikan oleh 

pengumuman UU OJK 

terhadap abnormal 

return sekitar 

pengumuman UU OJK. 

Namun terdapat 

perbedaan trading 

volume activity yang 

signifikan sekitar 

tanggal pengumuman. 

9. Yusnia 

Febriana Sari 

2016 Pengaruh 

Perombakan 

(Reshufle) 

Kabinet Kerja 

Terhadap Reaksi 

Pasar Modal 

Indonesia 

Hasil penelitian ini 

membuktikan adanya 

perbedaan rata-rata 

abnormal return dan 

rata-rata trading volume 

activity yang signifikan 

sebelum dan sesudah 

pengumuman reshufle 

kabinet kerja. 

10. Tri Adi 

Setyawan 

2006 Analisis Reaksi 

Pasar Modal 

Terhadap 

Kenaikan Harga 

BBM 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan tidak 

adanya perbedaan 

abnormal return pada 

saat pengumuman 

kenaikan harga BBM. 

Namun terdapat 

perbedaan abnormal 

return signifikan 

disekitar tanggal 

pengumuman. Pada  

kenaikan harga BBM 1 

maret 2005 terdapat 

abnormal return pada 

H-2, H-1 dan H+1 dan 

H+3. Sedangkan pada 

kenaikan BBM 1 
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oktober 2005 abnormal 

return signifikan pada 

H-1, H-2 dan H+2 dan 

H+4. 

11. Lawrence 

Harris dan 

Eitan Gurel  

1986 Price and 

Volume Effects 

Associated with 

Changes in the 

S&P 500 List: 

New Evidence for 

the Existence of 

Price Pressures 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya 

peningkatan harga dan 

volume perdagangan 

saham yang signifikan 

sampai 2 minggu setelah 

tanggal pengumuman. 

12. Andrew H. 

Chen dan 

Thomas F. 

Siems  

2004 The effects of 

terrorism on 

global capital 

markets 

Hasil penelitian ini 

menunjukan adanya 

abnormal return yan 

terjadi sekitar 

pengumuman peristiwa. 

13. Listiana Sri 

Mulatsih  

2009 Analisis Reaksi 

Pasar Modal 

Terhadap 

Pengumuman 

Right Issue Di 

Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) 

(Pengamatan 

Terhadap Return, 

Abnormal 

Return, Security 

Return 

Variability, Dan 

Trading Volume 

Activity) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan perbedaan 

retrun sebelum dan saat 

peristiwa. Sedangkan 

untuk abnormal return 

dan security return 

variability tidak adanya 

perbedaan yang 

signifikan dan trading 

volume activity 

menunjukkan perbedaan 

sebelum dengan saat 

peristiwa dan sebelum 

dengan setelah 

peristiwa. 
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2.4 Desain Penelitian 

 Gambar 2.1  

Desain penelitian 
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2.5 Hipotesis  

2.5.1 Abnormal return 

Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari 

suatu pengumuman. Jika suatu pengumuman mengandung informasi (information 

content), maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut 

diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga 

dari sekuritas bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return 

sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return saham. 

jika digunakan abnormal return, maka dapat dikatakan suatu pengumuman yang 

mempunyai kandungan informasi akan memberikan abnormal return kepada 

pasar. Sebaliknya yang tidak memiliki kandungan informasi tidak memberikan 

abnormal return kepada pasar (Jogiyanto, 2015: hal 624). 

Hasil penelitian event study yang dilakukan terhadap berbagai peristiwa 

beragam yang terjadi di Indonesia membuktikan adanya reaksi yang berbeda yang 

diberikan oleh pasar modal. Peristiwa serta informasi yang terjadi baik itu 

peristiwa ekonomi, sosial, maupun politik tentunya memberikan dampak terhadap 

kinerja perusahaan. Jika informasi bersifat positif tentunya akan memberikan 

dampak baik terhadap ekonomi dalam negeri serta kinerja perusahaan dan 

tentunya akan menjamin kesejahteraan pemegang saham. Sebaliknya, jika 

informasi yang didapat membawa isu negatif maka value perusahaan juga akan 

menurun. 

Beberapa penelitian mengenai event study yang menggunakan indikator 

abnormal return diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yuwono 
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(2013), Indarti (2003), Brilian Sari (2015), Setyawan (2006), dan Febriana Sari 

(2016) yang memberikan kesimpulan yang hampir sama yaitu terdapatnya 

perbedaan rata-rata abnormal return yang yang signifikan. Artinya pasar bereaksi 

terhadap berbagai peristiwa. Akan tetapi hasil berbeda ditunjukkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Lulu Nurul Istanti (2007), Tecualu dan Megge 

(2010), dan Tiswiyanti dan Asrini (2015) yang menunjukkan tidak adanya 

perbedaan rata-rata abnormal return yang signifikan terhadap peristiwa yang 

diteliti. 

Berdasaran hal yang telah dijelaskan tersebut, sehingga diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1,1 : Terdapat perbedaan average abnormal return (AAR) sebelum 

  dan saat peristiwa aksi damai 411 

H1,2 : Terdapat perbedaan average abnormal return (AAR) saat dan 

  setelah aksi damai 411 

H1,3 : Terdapat perbedaan average abnormal return (AAR) sebelum 

  dan setelah aksi damai 411 

2.5.2 Security return variability 

Security return variability merupakan salah satu indikator yang digunakan 

untuk melihat reaksi pasar atas suatu peristiwa yang dilihat dari reaksi harga 

saham. Dengan kata lain harga saham dapat dikatakan memiliki reaksi apabila 

terdapat perbedaan security return variability (SRV). 

Salah satu penelitian yang meneliti mengenai reaksi pasar menggunakan 

indikator security retrun variability adalah penelitian yang dilakukan oleh Wiwik 



34 
 

 
 

Tiswiyanti dan Asrini (2015) yang meneliti mengenai reaksi investor atas 

pengumuman kenaikan harga BBM terhadap abnormal return, security return 

variability, dan trading volume activity saham perusahaan transportasi di bursa 

efek indonesia2014. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tidak adanya 

perbedaan terhadap security return variability akibat dari kenaikan harga BBM. 

Hal tersebut bisa disebabkan oleh peristiwa yang tidak mengandung informasi 

bagi investor ataupun pengaruh faktor lainnya. 

Pada penelitian ini peneliti tertarik dalam meneliti reaksi yang diberikan 

pasar modal terhadap peristiwa aksi damai 411. Sebagaimana kita ketahui aksi 

ataupun demostrasi besar yang terjadi pada suatu negara tentu akan 

mempengaruhi kestabilan dari suatu negara. Tentunya keadaan negara yang tidak 

stabil secara tidak langsung juga akan berdampak terhadap harga saham yang ada 

di Indonesia, sehingga diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H2,1 : Terdapat perbedaan security return variability (SRV) sebelum 

  dan saat peristiwa aksi damai 411 

H2,2 : Terdapat perbedaan security return variability (SRV) saat dan 

  setelah aksi damai 411 

H2,3 : Terdapat perbedaan security return variability (SRV) sebelum 

  dan setelah aksi damai 411 

2.5.3 Trading Volume Activity 

Trading volume activity merupakan gambaran likuiditas suatu saham. 

Volume perdagangan yang semakin meningkat berarti jumlah suatu saham yang 

diperdagangkan juga meningkat. Saham yang aktif diperdagangkan dipasar 
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membuat saham tersebut menjadi likuid. Menurut Suryawijaya (1998) dalam Lulu 

(2007) trading volume activity merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk 

melihat reaksi pasar modal terhadap informasi melalui pergerakan aktifitas 

volume perdagangan saham dipasar modal. 

Terdapat beberapa penelitian yang event study terhadap berbagai peristiwa 

yang menggunakan indikator trading volume activity. Diantaranya yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Lawrence Harris dan Eitan Gurel (1986), Febriana Sari 

(2016), Widyaningrum (2014), dan Johana Indarti (2003) yang menunjukkan hasil 

penelitan yang sama yaitu terdapat reaksi pasar berupa trading volume activity 

terhadap berbagai peristiwa yang terjadi.  

Hasil berbeda justru ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Lulu 

Nurul Istanti (2007) dan penelitian Wiwik Tiswiyanti dan Asrini (2015). 

Penelitian tersebut menunjukkan tidak adanya reaksi pasar berupa perbedaan 

trading volume activity terhadap peristiwa yang diteliti. 

Berdasarkan beberapa hal yang telah dijabarkan tersebut, sehingga 

diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H3,1 : Terdapat perbedaan trading volume activity (TVA) sebelum dan 

  saat peristiwa aksi damai 411 

H3,2 : Terdapat perbedaan trading volume activity (TVA) saat dan 

  setelah peristiwa aksi damai 411 

H3,3 : Terdapat perbedaan trading volume activity (TVA) sebelum dan 

  setelah peristiwa aksi damai 411 

 


