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Sumber: Data yang diolah, 2018. 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

   Gambaran umum obyek penelitian dapat dilihat menggunakan 

statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan metode pengumpulan data 

di dalam suatu penelitian untuk melihat kajian informasi secara menyeluruh 

terhadap obyek penelitian. Berikut ini terdapat tabel yang menunjukkan 

informasi mengenai return selama periode pengamatan : 

DAY DATE Mean Min Max Std. Dev N 

t-10 14/03/2016 0,0173 -0,0916 0,1765 0,0436 40 

t-9 15/03/2016 0,0002 -0,0980 0,0441 0,0293 40 

t-8 16/03/2016 0,0160 -0,0138 0,1582 0,0347 40 

t-7 17/03/2016 0,0122 -0,0173 0,1910 0,0322 40 

t-6 18/03/2016 0,0069 -0,0755 0,1624 0,0337 40 

t-5 21/03/2016 -0,0011 -0,0510 0,0842 0,0262 40 

t-4 22/03/2016 0,0122 -0,0500 0,2424 0,0567 40 

t-3 23/03/2016 0,0015 -0,0957 0,0722 0,0260 40 

t-2 24/03/2016 0,0014 -0,0462 0,1278 0,0318 40 

t-1 28/03/2016 -0,0090 -0,0789 0,0667 0,0268 40 

t0 29/03/2016 0,0032 -0,0849 0,1702 0,0356 40 

t+1 30/03/2016 0,0035 -0,0592 0,0579 0,0193 40 

t+2 31/03/2016 0,0015 -0,0551 0,0930 0,0241 40 

t+3 01/04/2016 -0,0079 -0,1000 0,0536 0,0269 40 

t+4 04/04/2016 0,0027 -0,1000 0,1696 0,0405 40 

t+5 05/04/2016 -0,0063 -0,0989 0,0674 0,0247 40 

t+6 06/04/2016 0,0085 -0,0816 0,0972 0,0313 40 

t+7 07/04/2016 -0,0021 -0,0606 0,0388 0,0174 40 

t+8 08/04/2016 0,0024 -0,0838 0,0690 0,0240 40 

t+9 11/04/2016 -0,0095 -0,0973 0,0261 0,0218 40 

t+10 12/04/2016 -0,0032 -0,0640 0,0458 0,0196 40 
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Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Return 

   Pada tabel 4.1, dapat dilihat nilai dari mean, min, max yang 

terdapat pada return perusahaan selama 21 hari pengamatan. Nilai return 

terendah pada 10 hari pengamatan sebelum pengumuman adalah -0,098 

yang terjadi pada t-9 (15 Maret 2016). Sedangkan nilai return tertinggi pada 

hari pengamatan yang periode pengamatan yang sama adalah 0,2424 yang 

terjadi pada t-4 (22 Maret 2016). Rata-rata return pada periode pengamatan 

yang sama adalah 0,0058. Sedangkan berdasarkan dari penghitungan jumlah 

variasi dengan menggunakan standar deviasi, seluruh nilai standar deviasi 

pada 10 hari sebelum pengamatan memiliki nilai yang lebih besar daripada 

rata-rata return sahamnya, sehingga nilai return pada 10 hari sebelum 

pengamatan dapat diartikan memiliki nilai yang bervariasi. Hal ini 

dikarenakan terdapat beberapa data return memiliki nilai yang ekstrim dan 

menyimpang dari rata-rata. Jadi dari data ini dapat diartikan bahwa 

penurunan return terbesar terjadi pada 15  Maret 2016 sebesar -9,8%. 

Sedangkan kenaikan return terbesar terjadi pada 22 Maret 2016 sebesar 

24,24%. Dan rata-rata return yang didapatkan investor 10 hari sebelum 

terjadinya pengumuman adalah 0,58%. 

   Sedangkan pada saat 10 hari pengamatan setelah pengumuman, 

nilai return terendah adalah -0,1000 yang terjadi pada t+3 dan t+4 (1 April 

2016 dan 4 April 2016). Nilai return tertinggi pada periode pengamatan 

yang sama adalah 0,1696 yang terjadi pada t+4 (4 April 2016). Rata-rata 

return pada periode pengamatan yang sama adalah 0,0010. Sedangkan 
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berdasarkan dari penghitungan jumlah variasi dengan menggunakan standar 

deviasi, seluruh nilai standar deviasi pada 10 hari setelah pengamatan 

memiliki nilai yang lebih besar daripada rata-rata return sahamnya, 

sehingga nilai return pada 10 hari setelah pengamatan dapat diartikan 

memiliki nilai yang bervariasi. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa data 

return memiliki nilai yang ekstrim dan menyimpang dari rata-ratanya. Jadi 

dari data ini dapat diartikan bahwa penurunan return terbesar terjadi pada 1 

April 2016 dan 4 April 2016 sebesar -10%. Sedangkan kenaikan return 

terbesar terjadi pada 4 April 2016 sebesar 16,96%. Dan rata-rata return yang 

didapatkan investor 10 hari setelah terjadinya pengumuman adalah 0,1%.  

   Pada saat hari pengumuman yang terjadi pada 29 Maret 2016, nilai 

return terendah adalah -0,0849. Sedangkan nilai return tertinggi adalah 

0,1702. Serta rata-rata return yang didapat adalah 0,0032. Dan berdasarkan 

penghitungan dari standar deviasi, nilai standar deviasi pada t0 adalah 

0,0356. Namun nilai standar deviasi ini bernilai lebih besar daripada rata-

rata return pada hari yang sama sehingga nilai return pada t0 dapat diartikan 

memiliki nilai yang bervariasi. Jadi pada saat pengumuman kebijakan 

ekonomi jilid XI tanggal 29 Maret 2016, telah terjadi penurunan return 

tertinggi sebesar -8,49% dan kenaikan return tertinggi sebesar 17,02%. 

Sedangkan rata-rata return yang didapatkan investor sebesar 0,32%. Namun 

bila dilihat secara keseluruhan periode pengamatan dari 14 Maret 2016 

sampai 12 April 2016, maka penurunan return tertinggi terjadi pada 1 April 

2016 dan 4 April sebesar -10% dan kenaikan return tertinggi terjadi pada 22 
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Maret 2016 sebesar 24,24%. Sedangkan rata-rata return yang didapatkan 

investor sebesar 0,24%.  

Tabel 4.2 Stastik Deskriptif Return Pasar 

DAY DATE IHSG R.Market 

t-10 14/03/2016 4.877,53 0,0132 

t-9 15/03/2016 4.849,78 -0,0057 

t-8 16/03/2016 4.861,44 0,0024 

t-7 17/03/2016 4.885,69 0,0050 

t-6 18/03/2016 4.885,71 0 

t-5 21/03/2016 4.885,16 -0,0001 

t-4 22/03/2016 4.856,11 -0,0059 

t-3 23/03/2016 4.854,18 -0,0004 

t-2 24/03/2016 4.827,09 -0,0056 

t-1 28/03/2016 4.773,63 -0,0111 

t0 29/03/2016 4.781,30 0,0016 

t+1 30/03/2016 4.816,66 0,0074 

t+2 31/03/2016 4.845,37 0,0060 

t+3 01/04/2016 4.843,19 -0,0005 

t+4 04/04/2016 4.850,18 0,0014 

t+5 05/04/2016 4.858,07 0,0016 

t+6 06/04/2016 4.868,23 0,0021 

t+7 07/04/2016 4.867,29 -0,0002 

t+8 08/04/2016 4.846,70 -0,0042 

t+9 11/04/2016 4.786,97 -0,0123 

t+10 12/04/2016 4.829,57 0,0089 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018. 

   Berdasarkan informasi pada tabel 4.2 pada periode 10 hari sebelum 

pengumuman, terdapat penurunan return market tertinggi yaitu sebesar  

-0,0111 (-1,11%) pada 28 Maret 2016. Sedangkan pada periode 10 hari 

setelah pengumuman, terdapat penurunan return market tertinggi yaitu 

sebesar -0,0123 (-1,23%) pada 11 April 2016. Dan pada saat pengumuman 
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kebijakan yang terjadi pada 29 Maret 2016, terdapat peningkatan return 

market sebesar 0,0016 (0,16%). 

   Selain informasi return realisasian dan return market, terdapat juga 

informasi mengenai abnormal return selama periode pengamatan. Berikut 

ini terdapat tabel yang menunjukkan informasi mengenai abnormal return 

selama periode pengamatan : 

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Abnormal Return 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018. 

DAY DATE Mean Min Max Std. Dev N 

t-10 14/03/2016 0,0041 -0,1049 0,1632 0,0436 40 

t-9 15/03/2016 0,0059 -0,0923 0,0498 0,0293 40 

t-8 16/03/2016 0,0136 -0,0162 0,1558 0,0347 40 

t-7 17/03/2016 0,0072 -0,0223 0,1860 0,0321 40 

t-6 18/03/2016 0,0069 -0,0755 0,1624 0,0337 40 

t-5 21/03/2016 -0,0010 -0,0509 0,0843 0,0262 40 

t-4 22/03/2016 0,0181 -0,0441 0,2484 0,0567 40 

t-3 23/03/2016 0,0018 -0,0953 0,0726 0,0260 40 

t-2 24/03/2016 0,0070 -0,0406 0,1334 0,0318 40 

t-1 28/03/2016 0,0020 -0,0679 0,0777 0,0268 40 

t0 29/03/2016 0,0016 -0,0865 0,1686 0,0356 40 

t+1 30/03/2016 -0,0039 -0,0666 0,0505 0,0193 40 

t+2 31/03/2016 -0,0044 -0,0611 0,0871 0,0241 40 

t+3 01/04/2016 -0,0075 -0,0995 0,0540 0,0269 40 

t+4 04/04/2016 0,0013 -0,1014 0,1682 0,0405 40 

t+5 05/04/2016 -0,0079 -0,1005 0,0658 0,0247 40 

t+6 06/04/2016 0,0064 -0,0837 0,0951 0,0313 40 

t+7 07/04/2016 -0,0019 -0,0604 0,0390 0,0174 40 

t+8 08/04/2016 0,0066 -0,0796 0,0732 0,0240 40 

t+9 11/04/2016 0,0028 -0,0850 0,0385 0,0218 40 

t+10 12/04/2016 -0,0121 -0,0729 0,0369 0,0196 40 
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   Pada tabel 4.3, dapat dilihat nilai dari mean, min, max yang 

terdapat pada data abnormal return perusahaan selama 21 hari pengamatan. 

Nilai abnormal return terendah pada 10 hari pengamatan sebelum 

pengumuman adalah -0,1049 yang terjadi pada t-10 (14 Maret 2016). 

Sedangkan nilai abnormal return tertinggi pada hari pengamatan yang 

periode pengamatan yang sama adalah 0,2484 yang terjadi pada t-4 (22 

Maret 2016). Rata-rata abnormal return pada periode pengamatan yang 

sama adalah 0,0065. Sedangkan berdasarkan dari penghitungan jumlah 

variasi dengan menggunakan standar deviasi, seluruh nilai standar deviasi 

pada 10 hari sebelum pengamatan memiliki nilai yang lebih besar daripada 

nilai rata-rata abnormal return, sehingga nilai abnormal return pada 10 hari 

sebelum pengamatan dapat diartikan memiliki nilai yang bervariasi. Hal ini 

dikarenakan terdapat beberapa data return memiliki nilai yang ekstrim dan 

menyimpang dari rata-rata. Jadi dari data ini dapat diartikan bahwa 

penurunan abnormal return terbesar terjadi pada 14  Maret 2016 sebesar -

10,49%. Sedangkan kenaikan abnormal return terbesar terjadi pada 22 

Maret 2016 sebesar 24,84%. Dan rata-rata abnormal return yang didapatkan 

investor 10 hari sebelum terjadinya pengumuman adalah 0,65%.  

   Sedangkan pada saat 10 hari pengamatan setelah pengumuman, 

nilai abnormal return terendah adalah -0,1014 yang terjadi pada t+4 (4 

April 2016). Nilai abnormal return tertinggi pada periode pengamatan yang 

sama adalah 0,1682 yang terjadi pada t+4 (4 April 2016). Rata-rata 

abnormal return pada periode pengamatan yang sama adalah 0,0021. Selain 
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itu berdasarkan dari penghitungan jumlah variasi dengan menggunakan 

standar deviasi, seluruh nilai standar deviasi pada 10 hari setelah 

pengamatan memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai rata-rata 

abnormal return, sehingga nilai abnormal return pada 10 hari setelah 

pengamatan dapat diartikan memiliki nilai yang bervariasi. Hal ini 

dikarenakan terdapat beberapa data return memiliki nilai yang ekstrim dan 

menyimpang dari rata-rata. Jadi dari data ini dapat diartikan bahwa 

penurunan abnormal return terbesar terjadi pada 4 April 2016 sebesar -

10,14%. Sedangkan kenaikan abnormal return terbesar terjadi pada 4 April 

2016 sebesar 16,82%. Dan rata-rata abnormal return yang didapatkan 

investor 10 hari setelah terjadinya pengumuman adalah 0,21%. Sedangkan 

berdasarkan penghitungan dari standar deviasi, nilai standar deviasi 0,0174 

pada t+7 menggambarkan bahwa abnormal return keseluruhan pada hari 

tersebut bersifat homogen karena mendekati nilai nol. Sedangkan nilai 

standar deviasi 0,0405 pada t+4 menggambarkan bahwa abnormal return 

keseluruhan pada hari tersebut semakin menyebar atau bervariasi dari rata-

ratanya. 

   Pada saat hari pengumuman yang terjadi pada 29 Maret 2016, nilai 

abnormal return terendah adalah -0,0865. Sedangkan nilai abnormal return 

tertinggi adalah 0,1686. Dan rata-rata return yang didapat adalah 0,0016. 

Dan berdasarkan penghitungan dari standar deviasi, nilai standar deviasi 

pada t0 memiliki nilai yang lebih besar daripada rata-rata return pada hari 

yang sama sehingga nilai return pada t0 dapat diartikan memiliki nilai yang 
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bervariasi. Jadi pada saat pengumuman kebijakan ekonomi jilid XI tanggal 

29 Maret 2016, telah terjadi penurunan abnormal return tertinggi sebesar -

8,65% dan kenaikan abnormal return tertinggi sebesar 16,86%. Sedangkan 

rata-rata abnormal return yang didapatkan investor sebesar 0,16%. Dan 

nilai standar deviasi 0,0356 menandakan bahwa abnormal return 

keseluruhan pada hari tersebut semakin menyebar atau bervariasi dari rata-

ratanya. Namun bila dilihat secara keseluruhan periode pengamatan dari 14 

Maret 2016 sampai 12 April 2016, rata-rata abnormal return yang 

didapatkan investor sebesar 0,22%. 

    

4.2 Uji Normalitas 

   Sebelum melakukan pengujian hipotesis, perlu dilakukan uji 

normalitas untuk melihat apakah data-data yang digunakan di dalam 

penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Ada beberapa cara uji 

normalitas, namun uji normalitas yang dipakai dalam penelitian ini 

menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov, karena uji One Sample 

Kolmogorov Smirnov dapat dipakai untuk sampel yang rendah (dibawah 50 

sampel) dan juga sampel yang cukup banyak ( sampai dengan 100 sampel). 

Data yang dipakai dalam uji ini adalah nilai rata-rata abnormal return 40 

sampel perusahaan sektor property dan real estate pada periode sebelum 

pengumuman berlangsung, dan setelah pengumuman kebijakan ekonomi 

jilid XI dirilis. Sebelum dilakukan uji normalitas One sample Kolmogorov 

Smirnov, perlu ditentukan terlebih dahulu hipotesis pengujiannya, yaitu: 
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 H0: Data terdistribusi secara normal 

 Ha: Data tidak terdistribusi secara normal 

  Dari hipotesis pengujian di atas, jika hasil pengolahan data uji 

Kolmogorov Smirnov memperoleh hasil signifikansi dibawah 0,05 maka 

hipotesis nol ditolak yang mengartikan bahwa data tidak terdistribusi secara 

normal dan jika hasil signifikansi diatas 0,05 maka hipotesis alternatifnya 

ditolak yang mengartikan bahwa data terdistribusi secara normal. Berikut 

adalah hasil dari uji normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov data 

abnormal return sektor property dan real estate sebelum dan sesudah 

pengumuman kebijakan ekonomi ekonomi jilid XI. 

Tabel 4.4 Uji Normalitas Data One Sample Kolmogorov Smirnov Rata-

Rata Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Pengumuman 

Kebijakan Ekonomi Jilid XI 

 

 

 

 

Sumber: Data yang diolah, 2018. 

  Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa data rata-rata abnormal 

return saham sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan ekonomi jilid 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Sebelum Sesudah 

N 40 40 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,006570 -,002068 

Std. Deviation ,0100952 ,0081541 

Most Extreme Differences Absolute ,177 ,144 

Positive ,177 ,105 

Negative -,118 -,144 

Test Statistic ,177 ,144 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,003
c
 ,036

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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XI memperoleh hasil signifikansi sebesar 0,003 dan 0,036. Dari hasil 

tersebut maka uji hipotesis pengujian h0 ditolak dan dapat diartikan bahwa 

data rata-rata abnormal return antara saham sebelum pengumuman dan 

sesudah pengumuman tidak terdistribusi secara normal karena nilainya 

dibawah 0,05. 

 

4.3 Pengujian Hipotesis 

   Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perbedaan 

abnormal return antara sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan 

ekonomi jilid XI. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat ada 

tidaknya perubahan abnormal return sebelum, dan sesudah pengumuman, 

serta mengetahui ada tidaknya nilai average abnormal return yang 

signifikan peristiwa kebijakan ekonomi jilid XI yang terjadi pada 29 Maret 

2016.  

  Untuk mengetahui adanya perbedaan abnormal return sebelum dan 

sesudah pengumuman, uji spss yang cocok adalah dengan menggunakan 

paired sample t-test. Namun dikarenakan data rata-rata abnormal return 

sebelum dan sesudah pengumuman tidak terdistribusi dengan normal, maka 

uji spss dengan paired sample t-test tidak memenuhi syarat.  

  Oleh karena itu statistik non parametrik dapat digunakan untuk 

melengkapi metode statistik parametrik agar tidak terjadi kesalahan dalam 

melakukan kegiatan inferensi pada pemilihan metode statistik (Muniarti et 

al., 2013). Sehingga untuk menguji h1, penelitian ini menggunakan 
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alternatif uji spss lainnya dengan metode penghitungan Wilcoxon signed-

rank test dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% untuk 

mengetahui perbedaan rata-rata abnormal return antara sebelum dan 

sesudah pengumuman kebijakan ekonomi jilid XI. Jika nilai signifikansi 

Wilcoxon signed-rank test  lebih kecil dari α = 0,05, maka H1 diterima 

sehingga dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan rata-rata abnormal 

return antara sebelum pengumuman dengan sesudah pengumuman 

kebijakan ekonomi jilid XI. Berikut ini terdapat tabel hasil pengujian 

hipotesis H1. 

Tabel 4.5 Wilcoxon Signed-Rank Test 

 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Sesudah – Sebelum Negative Ranks 28
a
 23,80 666,50 

Positive Ranks 12
b
 12,79 153,50 

Ties 0
c
   

Total 40   

a. Sesudah < Sebelum 

b. Sesudah > Sebelum 

c. Sesudah = Sebelum 

 

 
 

 

 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018. 

  Berdasarkan tabel 4.5 pada bagian ranks dapat dilihat bahwa 

terdapat 28 data saham yang masuk ke dalam kelompok Negative Ranks dan 

Test Statistics
a
 

 

Sesudah - 

Sebelum 

Z -3,448
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
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12 saham lainnya yang masuk kelompok Positive Ranks. Hal ini dapat 

diinterpretasikan bahwa 28 saham mengalami penurunan rata-rata abnormal 

return dari nilai rata-rata sebelum pengumaman ke sesudah pengumuman. 

Rata-rata penurunan nilai tersebut sebesar 23,8, sedangkan jumlah rangking 

negatif adalah sebesar 666,5. Sedangkan 12 saham lainnya mengalami 

peningkatan rata-rata abnormal return dari nilai rata-rata sebelum 

pengumuman ke sesudah pengumuman. Rata-rata peningkatan nilai tersebut 

adalah sebesar 12,79, sedangkan jumlah rangking positifnya adalah sebesar 

153,5. Dan hasil pada ties yaitu nol menandakan bahwa tidak ada nilai yang 

sama antara sebelum dan sesudah pengumuman. 

  Berdasarkan tabel rangking di atas, perubahan terbesar average 

abnormal return berasal dari negative ranks 28 saham pada periode sebelum 

dan sesudah pengumuman. Perubahan ini ditunjukkan dari tabel 4.3 statistik 

deskriptif abnormal return. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa sebagian besar 

average abnormal return pada periode setelah pengumuman mengalami 

penurunan. Penurunan ini berkaitan juga dengan jumlah negative ranks 

yang besar, yaitu 666,5. Hal ini menandakan bahwa banyaknya rangking 

saham yang negatif akan membawa dampak yang besar juga bagi perubahan 

average abnormal return. Jadi berdasarkan tabel rangking di atas, 

pergerakan saham dari 28 perusahaan membawa dampak yang lebih besar 

bagi dibandingkan dengan positive ranks pada 12 saham lainnya. Sehingga 

dapat disimpulkan  bahwa perbedaan abnormal return yang signifikan dapat 
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dilihat dari penurunan average abnormal return pada periode setelah 

pengumuman. 

  Selain itu bila dilihat dari tabel test statistiknya, diperoleh hasil 

tingkat signifikansi yang dibawah 0,005, yaitu sebesar 0,001. Sehingga dari 

hasil diatas dapat disimpulkan bahwa  ada perbedaan rata-rata abnormal 

return yang signifikan antara sebelum  pengumuman dengan sesudah 

pengumuman kebijakan ekonomi jilid XI sehingga H1 diterima. 

   Sedangkan pada pengujian hipotesis H2, H3, dan H4 pada 

penelitian ini menggunakan uji-t. Pengujian dengan uji-t ini dilakukan 

dengan membandingkan besarnya nilai t-hitung dengan t-tabel. Pengujian 

akan dilakukan selama periode pengamatan penelitian yaitu dari tanggal 14 

Maret 2016 sampai 12 April 2016. Berikut ini terdapat tabel hasil pengujian 

hipotesis dengan menggunakan uji-t. 

DAY DATE KSE T-hitung T-tabel Signifikansi 

t-10 14/03/2016 0,0069 0,5903 2,0229 - 

t-9 15/03/2016 0,0046 1,2699 2,0229 - 

t-8 16/03/2016 0,0055 2,4686 2,0229 Signifikan 

t-7 17/03/2016 0,0051 1,4226 2,0229 - 

t-6 18/03/2016 0,0053 1,2914 2,0229 - 

t-5 21/03/2016 0,0041 - 0,2352 2,0229 - 

t-4 22/03/2016 0,0090 2,0231 2,0229 Signifikan 

t-3 23/03/2016 0,0041 0,4490 2,0229 - 

t-2 24/03/2016 0,0050 1,3846 2,0229 - 

t-1 28/03/2016 0,0042 0,4830 2,0229 - 

t0 29/03/2016 0,0056 0,2791 2,0229 - 

t+1 30/03/2016 0,0031 - 1,2686 2,0229 - 

t+2 31/03/2016 0,0038 - 1,1628 2,0229 - 

t+3 01/04/2016 0,0043 - 1,7566 2,0229 - 



 

47 
 

Tabel 4.6 Pengujian Hipotesis 

 Sumber: Data yang diolah , 2018. 

   Berdasarkan tabel pengujian hipotesis diatas, dapat dilihat 

perubahan abnormal return yang mengalami fluktuasi setiap harinya. Dari 

21 hari pengamatan, terdapat 4 hari yang ternyata menunjukkan perubahan 

abnormal return yang signifikan yaitu pada t-8, t-4, t+5, dan t+10. Bila 

dilihat dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa sebelum terjadinya 

peristiwa kebijakan ekonomi jilid XI, pasar merespon positif pengumuman 

yang akan segera dirilis yang ditandai dengan adanya perubahan abnormal 

return yang signifikan positif pada t-8 dan t-4. S Namun setelah 

pengumuman kebijakan ekonomi jilid XI dirilis, pasar kemudian merespon 

negatif pengumuman tersebut yang ditandai dengan adanya perubahan 

abnormal return yang signifikan negatif pada t+5, dan t+10. Sedangkan 

pada saat pengumuman berlangsung tidak terdapat perubahan abnormal 

return yang signifikan. 

   Jadi dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat  

Average Abnormal Return yang signifikan pada saat pengumuman 

berlangsung sehingga H3 ditolak. Namun untuk hasil hipotesis H2, dan H4 

belum dapat disimpulkan karena hanya terdapat dua hari pada masing-

t+4 04/04/2016 0,0064 0,1953 2,0229 - 

t+5 05/04/2016 0,0039 - 2,0253 2,0229 Signifikan 

t+6 06/04/2016 0,0049 1,2868 2,0229 - 

t+7 07/04/2016 0,0028 - 0,6944 2,0229 - 

t+8 08/04/2016 0,0038 1,7503 2,0229 - 

t+9 11/04/2016 0,0035 0,8044 2,0229 - 

t+10 12/04/2016 0,0031 - 3,9213 2,0229 Signifikan 
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masing periode pengamatan yang signifikan. Oleh karena itu perlu 

dilakukan pengujian lanjutan dengan menggunakan spss dengan uji spss. 

  Untuk melihat ada tidaknya perubahan abnormal return periode 

sebelum pengumuman, dan setelah pengumuman, uji spss non parametrik 

yang dapat dipakai pada penelitian ini adalah dengan menggunakan uji 

Friedman’s Two Way ANOVA untuk melihat ada tidaknya perubahan 

abnormal return pada 10 hari sebelum pengumuman, dan 10 hari setelah 

pengumuman. Uji spss Friedman’s Two Way ANOVA ini memakai tingkat 

signifikansi 5% untuk mengetahui ada tidaknya perubahan abnormal return  

sebelum pengumuman, dan sesudah pengumuman kebijakan ekonomi jilid 

XI. Jika nilai signifikansi Friedman’s Two Way ANOVA lebih kecil dari α = 

0,05, maka H2 dan H4 diterima yang artinya terdapat perubahan abnormal 

return yang signifikan sebelum, dan sesudah pengumuman kebijakan 

ekonomi jilid XI. Berikut ini adalah hasil dari pengujian spss Friedman’s 

Two Way ANOVA sebelum pengumuman kebijakan ekonomi jilid XI. 
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Tabel 4.7 Friedman's Two Way ANOVA Sebelum Pengumuman Kebijakan 

Ekonomi Jilid XI 

Ranks 

 Mean Rank 

t-10 4,71 

t-9 6,70 

t-8 5,60 

t-7 5,26 

t-6 5,38 

t-5 4,75 

t-4 6,11 

t-3 5,53 

t-2 5,31 

t-1 5,65 

 

Test Statistics
a
 

N 40 

Chi-Square 13,702 

df 9 

Asymp. Sig. ,133 

a. Friedman Test 

Sumber: Data yang diolah, 2018. 

 

  Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 

perolehan rata-rata selama periode pengamatan t-10 hingga t-1. Dan dari ke-

10 hari diatas, rata-rata perolehan nilai abnormal return yang paling tinggi 

adalah pada t-9, yaitu sebesar 6,70. Sedangkan pada tabel statistiknya, dapat 

dilihat bahwa dari kesepuluh hari pengamatan sebelum pengumuman 

kebijakan ekonomi jilid XI, ternyata  tidak terdapat perubahan abnormal 

return yang signifikan karena nilai signifikansinya diatas dari 0,05, yaitu 

sebesar 0,133. Dan dari nilai hitung Chi-Square sebesar 13,702 ternyata 
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lebih kecil dari nilai tabel Chi-Square dengan df 9 sebesar 16,92. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. 

  Berikut ini terdapat hasil dari pengujian spss Friedman’s Two Way 

ANOVA setelah pengumuman kebijakan ekonomi jilid XI. 

Tabel 4.8 Friedman's Two Way ANOVA Sesudah Pengumuman 

Kebijakan Ekonomi Jilid XI 

Ranks 

 Mean Rank 

t+1 4,68 

t+2 5,05 

t+3 4,90 

t+4 5,98 

t+5 4,80 

t+6 6,43 

t+7 5,73 

t+8 6,94 

t+9 6,99 

t+10 3,53 

 

Test Statistics
a
 

N 40 

Chi-Square 48,210 

df 9 

Asymp. Sig. ,000 

a. Friedman Test 

Sumber: Data yang diolah, 2018. 

 

  Dari tabel 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perolehan rata-

rata  selama periode pengamatan t+1 hingga t+10. Dan dari kesepuluh hari 

diatas, rata-rata perolehan nilai abnormal return yang paling tinggi adalah 

pada t+9, yaitu sebesar 6,99. Sedangkan pada tabel statistiknya, dapat dilihat 

bahwa dari kesepuluh hari pengamatan setelah pengumuman kebijakan 
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ekonomi jilid XI, ternyata terdapat perubahan abnormal return yang 

signifikan karena nilai signifikansinya dibawah dari 0,05 yaitu 0,000. Dan 

dari nilai hitung Chi-Square sebesar 48,210 ternyata lebih besar dari nilai 

tabel Chi-Square dengan df 9 sebesar 16,92. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa H4 diterima. 

   Berikut ini terdapat pula grafik tentang kondisi rata-rata abnormal 

return ( ) saham perusahaan yang tergabung dalam indeks IHSG pada 

periode 14 Maret 2016 - 12 April 2016. 

Grafik 4.1 Kondisi Rata-Rata Abnormal Return, dan Return Market (IHSG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018. 

   Berdasarkan pada grafik 4.1, dapat dilihat bahwa kenaikan RAR 

tertinggi terjadi pada t-4 sebelum pengumuman yaitu pada tanggal 22 Maret 

2016 sebesar 0,0181 (1,81%). Peningkatan RAR yang terjadi sebelum 

pengumuman menandakan pasar masih optimis menjelang kebijakan 
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ekonomi jilid XI yang akan dirilis. Sedangkan penurunan RAR terbesar 

terjadi pada t+10 setelah pengumuman yaitu pada tanggal 12 April 2016 

sebesar -0,0121 (-1,21%). Hal ini menandakan bahwa investor yang 

mempunyai saham pada perusahaan sektor property dan real estate 

mengalami kerugian pada saat 10 hari setelah pengumuman. Dan pada saat 

pengumuman berlangsung, RAR mengalami penurunan dari hari 

sebelumnya 0,002 (0,2%) menjadi 0,0016 (0,16%). Penurunan yang terjadi 

dari t0 sampai kepada t+10 menunjukkan bahwa pasar merespon negatif 

terhadap pengumuman  kebijakan ekonomi jilid XI. Hal ini bisa saja terjadi 

karena tidak sesuai dengan prediksi sebelumnya. 

   Selain menggunakan RAR, kondisi return pasar (IHSG) selama 

periode pengamatan dapat juga digunakan untuk melihat respon pasar 

saham secara keseluruhan tentang ada tidaknya pengaruh dari kebijakan 

ekonomi jilid XI ini. Dari grafik diatas, kenaikan return pasar tertinggi 

terjadi pada t-10 sebelum pengumuman  yaitu pada tanggal 14 Maret 2016 

sebesar 0,0132 (1,32%). Hal ini menandakan bahwa pasar optimis jauh 

sebelum pengumuman kebijakan ekonomi jilid XI dirilis. Sedangkan 

penurunan return pasar tertinggi terjadi pada t+9 setelah pengumuman yaitu 

pada tanggal 11 April 2016 sebesar -0,0123 (-1,23%). Hal ini menandakan 

bahwa investor yang mempunyai saham di kelompok IHSG mengalami 

kerugian. Dan pada saat pengumuman berlangsung, return pasar mengalami 

peningkatan dari hari sebelumnya -0,0111 (-0,11%) menjadi 0,0016 

(0,16%). Return pasar pada  
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t-1 dan t+1 merupakan informasi yang bersifat sensitif terhadap isu 

kebijakan ekonomi jilid XI. Dan return pasar yang terjadi pada t-1 

menandakan bahwa pasar bisa saja sudah mengetahui akan ada perilisan 

kebijakan ekonomi jilid XI dan direspon negatif olehnya. Sedangkan pada 

saat pengumuman kebijakan itu dirilis, terjadi peningkatan return pasar 

yang menandakan bahwa informasi yang sebelumnya dianggap negatif 

ternyata berbeda dari prediksi pasar pada saat pengumuman kebijakan itu 

dirilis  sehingga respon yang diberikan pasar berubah menjadi positif 

dengan adanya kebijakan tersebut. 

   Selain melihat kondisi rata-rata abnormal return dan return pasar, 

perubahan return juga dapat dilihat dengan menggunakan cumulative 

abnormal return ( ). Berikut ini adalah kondisi kumulatif abnormal 

return selama periode pengamatan. 

Grafik 4.2 Kondisi Cumulative Abnormal Return 
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Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018. 

   Berdasarkan grafik 4.2, dapat dilihat bahwa CAR selama periode 

pengamatan mengalami fluktuasi. Peningkatan CAR tertinggi terjadi pada 

saat t-4 sebelum pengumuman yaitu pada tanggal 22 Maret 2016 sebesar 

0,7249. Sedangkan penurunan CAR tertinggi terjadi pada t+10 setelah 

pengumuman yaitu pada tanggal 12 April 2014 sebesar -0,4853. Dan pada 

saat hari pengumuman, CAR mengalami penurunan dari hari sebelumnya 

0,082 menjadi 0,0629. Secara garis besar, nilai  sejalan dengan nilai 

. Jadi kandungan informasi yang terdapat pada kedua kondisi ini bisa 

dikatakan sama.  

   Grafik kondisi CAR ini juga sekaligus dapat menggambarkan tabel 

4.6 tentang pengujian uji t. Dapat dilihat bahwa terdapat pergerakan 

abnormal return yang fluktuatif namun cenderung menurun dari t-10 hingga 

t-1. Meskipun pada pengujian uji t menunjukkan reaksi signifikan pada t-8 

dan t-4 yang menggambarkan peningkatan abnormal return, namun kedua 

hasil ini tidak dapat menggambarkan kondisi sebenarnya dari abnormal 

return selama kesepuluh hari sebelum pengumuman. Berbeda halnya 

dengan periode setelah pengumuman yang menunjukkan perubahan 

signifikan pada t+5 dan t+10. Pada periode ini, grafik CAR juga cenderung 

menurun, dan kedua reaksi penurunan abnormal return pada t+5 dan t+10 

menggambarkan kondisi selama periode setelah pengumuman. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil yang signifikan pada perubahan abnormal return 

periode setelah pengamatan melalui pengujian hipotesis h4. 
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   Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai cumulative 

abnormal return tidak stabil dan selalu mengalami fluktuasi selama periode 

pengamatan. Akan tetapi bila dilihat dri awal periode pengamatan sampai 

akhir periode pengamatan, nilai CAR mengalami penurunan yang 

menandakan bahwa prediksi pasar yang semula positif sebelum peristiwa 

berubah responnya menjadi negatif setelah terjadinya peristiwa tersebut. 

 

4.4 Pembahasan 

  Dari pengujian hipotesis yang sudah dilakukan sebelumnya, 

didapati hasil bahwa terdapat adanya perbedaan rata-rata abnormal return 

antara sebelum pengumuman dan sesudah pengumuman, serta adanya 

perubahaan abnormal return yang signifikan sesudah pengumuman 

kebijakan ekonomi jilid XI. Bila dilihat dari tabel penghitungan t-hitung, 

munculnya rata-rata abnormal return yang signifikan positif pada saat t-8 

dan t-4 menandakan bahwa terdapat kemungkinan adanya kebocoran 

informasi mengenai perilisan kebijakan ekonomi jilid XI. Hal ini didukung 

dengan data pada tabel 4.4, dimana nilai t-hitung bernilai positif pada 

sebagian besar hari pada periode sebelum pengumuman. Namun dari kedua 

waktu pengamatan tersebut ternyata tidak muncul adanya perubahan 

abnormal return yang signifikan pada periode sebelum pengumuman. 

Sedangkan perubahan abnormal return yang signifikan negatif pada saat t+5 

dan t+10 menandakan bahwa pasar merespon negatif akan adanya kebijakan 

tersebut. Adanya kebijakan luar negeri yang membebaskan pajak untuk 
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menerbitkan REIT memungkinkan pasar merespon negatif kebijakan 

ekonomi tersebut. Namun hal ini masih belum bisa dipastikan karena untuk 

menilai keberhasilan kebijakan ekonomi ini, haruslah terlebih dahulu 

berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Dan dari kedua waktu 

pengamatan di atas ternyata dapat mewakili kesepuluh hari periode setelah 

pengumuman karena terdapat perubahan abnormal return yang signifikan. 

  Sedangkan pada saat pengumuman kebijakan ekonomi jilid XI, 

nilai Average Abnormal Return tidak menunjukkan nilai yang signifikan. 

Hal ini menandakan bahwa respon pasar  terhadap suatu kebijakan 

khususnya untuk sektor property dan real estate tidak ditanggapi dengan 

cepat. Selain itu hal ini juga bisa dimungkinkan dari adanya kebocoran 

informasi sebelum peristiwa pengumuman sehingga informasi yang 

harusnya tersampaikan pada saat pengumuman ternyata sudah diprediksi 

oleh pasar.  

   Meskipun pada penelitian ini terdapat hasil yang signifikan pada 

saat setelah pengumuman kebijakan, reaksi investor dalam menilai suatu 

kebijakan masih bersifat sementara sehingga investor masih perlu melihat 

implikasi jangka panjang tentang kebijakan ekonomi jilid XI. 

 

 

 

 

 


