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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Perusahaan pertambangan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan 

produksi dengan cara penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 

penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengakutan dan penjualan, serta pasca 

tambang. Perusahaan pertambangan merupakan salah satu penyumbang devisa bagi 

Indonesia. 

Perusahaan tambang di Indonesia di bagi menjadi lima sektor yaitu 

pertambangan batu bara, pertambangan minyak dan gas, pertambangan logam dan 

mineral, dan pertambangan batu batuan. Dalam melakukan penelitian ini sampel 

yang di ambil adalah tiga subsektor yaitu pertambangan batu bara, pertambangan 

logam dan mineral, dan pertambangan batu batuan. 

4.2 Analisis Deskriptif 

4.2.1 Abnormal Return 

Pengujian ini dimulai dengan menghitung rata rata abnormal return 

(RART) untuk 25 perusahaan, selanjutnya kita memisahkan menjadi 2 kelompok, 

yaitu RART sebelum peristiwa dan RART sesudah peristiwa. Data ini yang akan 

diuji di dalam progam SPSS. 

Table 4.1 Statistic Deskriptif Variabel Abnormal Return 

 Kondisi  N Mean  Minimum  Maximum 

Abnormal 

Return 

Sebelum 

Sesudah  

10 

10 

-0.001060 

0.001580 

-0.0122 

-0.0093 

0.0138 

0.0147 

Sumber: Data diolah 2018 

Dari table 4.1 di atas kita dapat rata-rata (mean), nilai terendah (minimum), 

dan nilai tertinggi maximum dari abnormal return, antara sebelum dan sesudah 

Dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM No 5 Tahun 2017.Rata rata abnormal 
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return sebelum Dikeluarkannya peraturan adalah -0.001060, sedangkan rata rata 

abnormal return sesudah Dikeluarkannya peraturanadalah 0.001580, yang artinya 

bahwa reaksi pelaku pasar positif terhadap Dikeluarkannya peraturan. Hal tersebut 

dapat kita lihat dari peningkatan abnormal returnsebesar 0.00264. 

Untuk nilai terendah dari abnormal return sebelum Dikeluarkannya 

peraturan adalah -0.0122 terjadi pada H-5, dan nilai terendah dari abnormal return 

sesudah Dikeluarkannya peraturan adalah -0.0093 terjadi pada H+3. Sedangkan 

untuk nilai tertinggi dari abnormal return sebelum Dikeluarkannya peraturan 

adalah 0.0138 terjadi pada H-4, dan nilai tertinggi dari abnormal return sesudah 

Dikeluarkannya peraturanadalah 0.0147 terjadi pada H+7. 

4.2.2 Volume Perdagangan Saham (TVA) 

Pengujian ini dimulai dengan menghitung TVA untuk masing masing 

perusahaan dengan cara membandngkan jumlah saham perusahaan yang di 

perdagangan pada hari tersebut dengan jumlah saham perusahaan yang beredar 

pada hari tersebut. Setelah mendapatkan TVA tiap perusahaan yang di jadikan 

sampel langkah selanjutnya adalah mencari rata rata TVA semua sampel perhari. 

Data ini yang akan diuji di dalam progam SPSS. 

Table 4.2 Statistic Deskriptif Variabel Volume Perdagangan Saham (TVA) 

 N Kondisi  Mean  Minimum  Maximum 

TVA 10 

10 

Sebelum 

Sesudah  

0.0015970 

0.0037750 

0.00065 

0.00178 

0.00338 

0.00763 

Sumber: Data diolah 2018 

Dari table 4.2 di atas memperlihatkan reta rata (mean), nilai terendah 

(minimum), dan nilai tertinggi maximum dari TVA, antara sebelum dan sesudah 

Dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM No 5 Tahun 2017.Rata rata TVA 

sebelum Dikeluarkannya peraturan adalah 0.0015970, sedangkan, rata rata TVA 

sesusah Dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM No 5 Tahun 2017 adalah 

0.0037750, yang artinya bahwa reaksi pelaku pasar positif terhadap Dikeluarkannya 
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Peraturan Menteri ESDM No 5 Tahun 2017. Hal tersebut di dasari dari peningkatan 

TVA sebesar 0,002178.  

Untuk nilai terendah dari TVAsebelum Dikeluarkannya peraturan adalah 

0.00065 terjadi pada H-6, dan nilai terendah dari TVAsesudah Dikeluarkannya 

peraturan adalah 0.00178 terjadi pada H+4. Sedangkan untuknilai tertinggi dari 

TVAsebelum Dikeluarkannya peraturan adalah 0.00388 terjadi pada H-3, dan nilai 

tertinggi dari TVAsesudah Dikeluarkannya peraturan adalah 0.00763 terjadi pada 

H+10. 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Normalitas Abnormal Return 

Pengujian normalitas variabel abnormal return sebelum dan sesudah 

Dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM No 5 Tahun 2017 mengunakan formula 

Z-test dari Kolmogorov-smirnov, dengan syarat sebagagi berikut : 

1. Jika sig ≤ 0,05, maka data berdistribusi tidak normal 

2. Jika sig > 0,05, maka data berdistibusi normal 

Tabel 4.3 Uji Normalitas Data Variabel Abnormal Return 

 RART sebelum 

peristiwa 

RART 

setelah 

peristiwa 

N 

Normal Parametersa.b              Mean 

                                                Std. Deviation 

Most Extreme Differences      Absolute 

                                                Positive 

                                                Negative 

Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

10 

-0.001060 

0.0097096 

0.175 

0.159 

-0.175 

0.533 

0.920 

10 

0.001580 

0.0078106 

0.140 

0.130 

-0.140 

0.442 

0.990 

Sumber: Data diolah 2018 
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Dari table 4.3 di atas menunjukan nilai Z-value dari masing masing 

abnormal return. Nilai Z-value untuk variabel abnormal return sebelum 

Dikeluarkannya peraturan sebesar 0.533 dan nilai signifikansi sebesar 0.920. Karna 

signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data abnormal return sebelun 

Dikeluarkannya peraturan berdistribusi normal. 

Sedangkan untuk nilai Z-value untuk variabel abnormal retun setelah 

Dikeluarkannya peraturan sebesar 0.442 den nilai signifikansi sebesar 0.990. Karna 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data abnormal return setelah 

Dikeluarkannya peraturan berdistribusi normal. 

Dari pengujian Z-test dengan Kolmogorov-Smirnov diperoleh inferensi 

bahwa kedua variabel memiliki distribusi data yang normal, sehingga dapat 

diteruskan analisisnya ke dalam statistik parametrik, yang dalam hal ini alat ukur 

statistik yang relevan adalah dengan rumus paired sample t-test. 
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4.3.2 Uji Normalitas TVA 

Pengujian normalitas variabel TVA sebelum dan sesudah Dikeluarkannya 

Peraturan Menteri ESDM No 5 Tahun 2017 mengunakan formula Z-test dari 

Kolmogorov-smirnov, dengan syarat sebagagi berikut: 

1. Jika sig ≤ 0,05, maka data berdistribusi tidak normal 

2. Jika sig > 0,05, maka data berdistibusi normal 

Table 4.4 Uji Normalitas Data Volume Perdagangan 

 ATVA sebelum 

peristiwa 

ATVA setelah 

peristiwa 

N 

Normal Parametersa.b              Mean 

                                                Std. 

Deviation 

Most Extreme Differences      Absolute 

                                                Positive 

                                                Negative 

Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

10 

0.001580 

0.00096572 

0.225 

0.225 

-0.163 

0.711 

0.693 

10 

0.0037750 

0.00220583 

0.227 

0.227 

-0.183 

0.719 

0.679 

Sumber: Data diolah 2018 

Dari table 4.4 di atas menunjukan nilai Z-value dari masing masing TVA. 

Nilai Z-value untuk variabel TVA sebelum Dikeluarkannya peraturan sebesar 0.711 

dan nilai signifikansi sebesar 0.693. Karna signifikansi lebih besar dari 0,05, maka 

data TVA sebelun Dikeluarkannya peraturan berdistribusi normal. 

Sedangkan untuk nilai Z-value untuk variabel TVA setelah di 

Dikeluarkannya peraturan sebesar 0.719 dan nilai signifikansi sebesar 0.679. Karna 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data TVA setelah Dikeluarkannya peraturan 

berdistribusi normal. 

Dari pengujian Z-test dengan Kolmogorov-Smirnov diperoleh inferensi 

bahwa kedua variabel memiliki distribusi data yang normal, sehingga dapat 
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diteruskan analisisnya ke dalam statistik parametrik, yang dalam hal ini alat ukur 

statistik yang relevan adalah dengan rumus paired sample t-test. 

4.4 Pengujian Hipotesis 

4.4.1 Hipotesis 1 

Hipotesis pertama di dalam penelitian ini adalah “Terdapat perbedaan 

return saham pada periode sebelum dan sesudah Dikeluarkannya peraturan Menteri 

ESDM No 5 tahun 2017”. Berikut adalah hasil paired sample t-test dari variable 

Abnormal Return. 

Table 4.5 Paired Sample T-Test Variabel Abnormal Return 

 Pair 1 

RART sebelum peristiwa- 

RART setelah peristiwa 

Paired Differences      Mean 

Std. Deviation 

Std. Eror Mean 

95% Confidence      Lower 

interval of the          Upper 

difference 

t 

df 

Sig. (2-tailed) 

-0.0026400 

0.0135312 

0.0042789 

-0.0123196 

0.0070396 

 

-0.617 

9 

0.553 

Sumber: Data diolah 2018 

Uji paired sample t-test di atas mempperlihatkan nilai signifikansi sebesar 

0.533 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pada return 

sahamantara sebelum dan sesudah Dikeluarkannya peraturan Menteri ESDM No 5 

tahun 2017 Tidak terdapat perbedaan abnormal return. Rata rata dari pengujian 

paired sample t-test bernilai negative sebesar -0,0026400yang artinya nilai 

abnormal return sebelumDikeluarkannya peraturan lebih rendah dari nilai 

abnormal return sesudah Dikeluarkannya peraturan. Walaupun terjadi peningkatan 



 
 

28 
Progam Studi Manajemen FEB UNIKA 

abnormal returnpeningkatan tersebut hanya sedikit, sehinga tidak terjadi perubahan 

yang signifikan pada abnormal return.  

4.4.2 Hipotesis II 

Hipotesis kedua di dalam penelitian ini adalah “Terdapat perbedaan volume 

perdagangan saham pada periode sebelum dan sesudah Dikeluarkannya peraturan 

Menteri ESDM No 5 tahun 2017”. Berikut adalah hasil paired sample t-test dari 

variable TVA. 

Table 4.6 Paired Sample T-Test Variabel Volume Perdagangan 

 Pair 1 

ATVA sebelum peristiwa- 

ATVA setelah per`istiwa 

Paired Differences      Mean 

Std. Deviation 

Std. Eror Mean 

95% Confidence      Lower 

interval of the          Upper 

difference 

t 

df 

Sig. (2-tailed) 

-0.00217800 

0.00275203 

0.00087027 

-0.00414669 

-0.00020931 

 

-2.503 

9 

0.034 

Sumber: Data diolah 2018 

Uji paired sample t-test di atas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,034 

lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pada TVA antara sebelum dan 

sesudah Dikeluarkannya peraturan Menteri ESDM No 5 tahun 2017 terdapat 

perbedaan. Nilai rata-rata TVA dari pengujian paired sample t-test didapatkan nilai 

sebesar -0.00217800 hal ini memperlihatkan bahwa rata-rata TVA sebelum 

Dikeluarkannya peraturan lebih rendah dari pada rata rata TVA sesudah 

Dikeluarkannya peraturan, yang menggambarkan bahwa terdapat pingkatan TVA 

setelah di keluarkanya peraturan tersebut. 
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4.5 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini kita melihat reaksi pasar saham terhadap 

Dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM No 5 Tahun 2017 Tentang Peningkatan 

Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pemurnian Mineral Didalam 

Negeri. Dengan pengujian paired sample t-test atau uji beda berpasangan. Adapun 

hasil perhitungan dari variable return saham pada periode 10 hari sebelum dan 

sesudah Dikeluarkannya peraturan tersebut didapatkan nilai signifikansi sebesar 

0,553 lebih besar dari pada 0,05. Berdasarkan tabel 4.6 itu menunjukan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara return saham 10 hari sebelum dan 10 hari 

sesudah Dikeluarkannya peraturan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini tidak berhasil menunjukkan perbedaan yang signifikan antara 

variabel return saham dengan Dikeluarkannya peraturan tersebut. 

Hal ini menunjukkan bahwa dengan Dikeluarkannya peraturan tersebut 

tidak terjadi perbedaan pada return saham, yang dikarenakan  pemerintah  belum  

mengimplementasikan peraturan menteri dengan sempurna sehingga 

mengakibatkan perusahaan masih dapat menjual mineral mentah keluar negeri 

maupun kedalam negri dengan cara merubah izin usahanya menjadi IUPK (Izin 

Usaha Pertambangan Khusus) dan IUP (Izin Usaha Pertambangan Operasi 

Produksi) atau menjual ke perusahaan lain yang sudah memliki smelter atau yang 

sudah memiliki IUP dengan izin 3 tahun. Selain itu juga terdapat peraturan terkait 

yang mempermudah perusahaan pertambangan untuk melakukan penyesuaian 

dengan berbagai persyaratan. Menurut (Weston dan Brigham didalaam Audina, 

2018) saat tidak terjadi peningkatan penjualan pada perusahaan investor tidak akan 

tertarik untuk melakukan pembelian saham dari perusahaan tersebut, karna sedikit 

investor yang melakukan pembelian saham pada perusahaan harga saham akan 

tetap sehingga return yang diterima investor akan tetap sama. Sehingga dengan 

Dikeluarkannya peraturan tersebut tidak merubah penjualan dari perusahaan 

subsektor pertambangan, yeng menyebabkan penjualan dari perusahaan tetap sama 

sehingga harga saham tidak berubah sehingga return yang didapatkan investor juga 

tidak ikut berubah. 
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Dalam pengujian paired sample t-test pada variabel volume 

perdaganganpada periode 10 hari sebelum dan sesudah Dikeluarkannya peraturan 

tersebut didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,034 lebih kecil dari pada 0,05. 

Berdasarkan hasil uji t berpasangan tersebut bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan pada Volume Perdagangan Saham 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah 

Dikeluarkannya peraturan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini berhasil menunjukkan perbedaan yang signifikan antara variabel 

volume perdagangan saham dengan Dikeluarkannya peraturan tersebut. 

Terjadinya perbedaan pada TVA disebabkan adanya perubahan volume 

perdagangan saham di pasar modal pada perusahaan subsektor pertambangan. 

Perbedaan TVA ini terjadi karna dengan Dikeluarkannya peraturan tersebut 

perusahaan wajib memenuhi batasan minimum pemurnian yang sudah ditetapkan 

didalam peraturan tersebut. Dengan adanya informasi yang relevan diatas bahwa 

adanya dampak Peraturan Menteri ESDM No 5 Tahun 2017 Tentang Peningkatan 

Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pemurnian Mineral Didalam 

Negeri atas aktivitas volume perdagangan saham subsektor pertambangan di pasar 

modal yang mengakibatkan volume perdagangan justru meningkat dari sebelumnya 

adanya peraturan menteri tersebut yang dilihat dari hasil analisis diatas. 
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