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ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Penentuan periode Pengamatan dan Periode Estimasi

Tanggal yang dianggap penting sebagai event publikasi anahsis anahs

keuangan adalah tanggal saat hasil analisis analis keiuuigan terliadap

pemsahaan tertentu yang dipubhkasikan oleh suatu media massa. Dalam

penelitian ini media yang dipilih adalah berita mingguan ekonomi dan bisnis

Kontan (Edisi : Mei 2002 - April 2003). Pemilihan tanggal publikasi

dilatarbelakangi pengertian bahwa dalam event study penentuan tanggal

pengimimiian haraslah tanggal yang dianggap bisa memberikan kejutan pada

para investor untuk pertainakalinya. Tanggal ini selanjutnya ditetapkan

sebagai t-0. Berdasarkan tanggal tersebut kemudian ditetapkan kisaran 5 hari

sebelum dan sesudah tanggal publikasi (t-5 sampai t+5) sebagai tanggal event

study. Penentuan periode pengamatan selama 11 hari didasari pengertian

bahwa dalam periode tersebut investor sudah dapat memberikan reaksi

terhadap hasil analisis yang dipublikasikan tersebut. Sedangkan untuk periode

estimasi ditetapkan satu bulan (30 hari) sebelum periode pengamatan,yaitu t-

36 sampai t-6. Periode estimasi selama 30 hari ini dirasa cukup untuk

menentukan return ekspektasi yang sesuai.

Berdasarkan' event study yang telah dilakukan pada penelitian ini maka

jumlah pemsahaan yang menjadi sampel terdapat 72 perusahaan. Untuk

pemilihan anahsis adalah hanya analisis yang mengandimg "sinyal beli" dan
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memberikan reaksi positif terliadap investor. Ada beberapa lial yang

mendasari pemilihan hasil analisis yaitu analisis yang memberikan uifonnasi

bahwa kinerja perusahaan baik dan mendapat rekomendasi beli dari analis.

Adapun tanggal publikasi dan isi dan anahsis analis keuangan perasahaan-

perusahaan tersebut dapat dililiat pada halaman lampiran (hal 44).

4.2 Pengujian Abnormal Return

Pengujian statistik terhadap abnomial return adalah untuk mengetahui

apakah publikasi analisis analis keuangan berpengaruli signifikan terhadap

abnomial retum tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan mengamati ada atau

tidaknya abnomuil return yang signifikan pada sekitar tanggal publikasi

analisis analis keuangan. Dengan pengamatan tersebut diliarapkan bahwa

abnormal return dapat dijadikan sebagai indikasi adanya pengamli dari

publikasi tersebut. Teknik yang digunakan untuk mengestimasi expected

return adalah menggunakan metode market model. Berdasarkan periiitungan

yang dilakukan, terdapat 72 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian dan

hasil dan abnomial return masing-masing perusahaan dapat dililiat pada

halaman lampiran (hal49).

Dalam periiitungan cumulative abnormal return (CAR) dilakukan dengan

menjumlahkan masing-masing abnomial return pada masing-masing

pemsahaan pada hari sebelmmiya. Besamya cumulative abnormal return

(CAR) dapt dilihat pada halaman lampiran. Setelah CAR diketahui maka

periiitungan selanjutnya adalah mencari cumulative average abnormal return
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(CAAR). Dalam mencari CAAR ini terlebih daliulu dilakukan perliitmigan

imtuk mencari rata-rata abnomial return. Diinana untuk mencari rata-rata

abnomial retum ini, pengujian adanya abnomial return tidak dilakukan untuk

tiap-tiap sekuntas tetapi dilakukan secara agregat dengan menguji rata-rata

selumh sekuritas untuk tiap-tiap hari di periode peristiwa.

Berdasarkan hasil periiitungan masing-masing abnomial return pada

periode jendela (dari t-5 sampai t+5) maka dickipat rata-rata abnomial return

sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rata-Rata Abnomial Return

Periode Jendela Rata-Rata Abnomial Return

i t-5 0.020833847

! t-4 -0.022013847

i t-3 -0.012989028

t-2 -0.001253472

I t-1 0.041934444

i t=0 0.049491681

1 t+1 -0.006190778

t+2 -0.014170597

j t+3 -0.002307389

1 t+4 0.002953528

i t+5 -0.015560819

Dari tabel diatas dapat dililiat bahwa rata-rata abnomial return pada saat

publikasi analisis analis keuangan (t=0) adalah 0.049491681. Untuk melihat

pola pergerakan rata-rata abnomial return selama periode pengamatan dapar

dililiat pada grafik berikut ini :
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Gratik4.1

Rata-Rata Abnomial Return

periode

Dari tabel diatas menunjukan bahwa terjadi kenaikan rata-rata abnomial

return mulai dari t-3 hingga pack pimcaknya t=0. Rata-rata abnomial retimi

menunjukkan nilai positif pada hari -1 dan hari 0. Hal tersebut menunjukan

adanya reaksi positif terliadap abnomial return. Akan tetapi menunit

periiitungan statistik pengujian abnomial return kenaikan tersebut tidak

signifikan (liliat tabel 4.3).

Berdasarkan perhitungan masing-masing rata-rata abnormal return selama

periode jendela maka dapat diketahui cumulative average abnormal return

sebagai berikut:



Tabel 4.2

Cumulative Average Abnomial Retimi

Periode

Jendela Cumulative Average Abnormal Return
t-5 0.020833847

t-4 -0.001180000

t-3 -0.014169028

t-2 -0.015422500

t-1 0.026511944

t=0 0.076003625

t+1 0.069812847

t+2 0.055642250

t+3 0.053334861

t+4 0.056288389

t+5 0.040727569
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa CAAR pack saat pubhkasi sebesar

0,076003625. Adapun pola pergerakan CAAR selama periode jendela dapat

dililiat pada grafik berikut ini:

Grafik4.2
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Dari grafik tersebut dapat diamati bahwa setelah t-2 terjadi kenaikan

CAAR yang pada mulanya minus kemudian naik positif pada saat t-l dan

puncaknya pada t=0. Adanya kemungkinan investordapat mengantisipasi dan

bereaksi lebili cepat sebelum adanya publikasi.

Dalam pengujian abnomial retum dilakukan dengan membandingkan

antara t-hitung dengan t-tabel atau membandingkan nilai probabilitas dengan

a sebesar 5% untuk mengetahui tingkat signifikaiisi dari pengaruh publikasi

anahsis analiskeuangan. Berdasarkan olah data statistik untuk mengetahui uji-

t (t-test for one samples) pada peristiwa 5 hari sebelumdan sesudah publikasi

dapat diketahui hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.3

T-hitung dan Probabilitas

Harike- RRTN | T-hitung Probabilitas Keterangan !
t-5 0.0208338472 | 1.8617341681 0.0667795932 Signifikan j
t-4 -0.0220138472 -2.1271111914 0.0368861972 Tidak signifikan j
t-3 -0.0129890278 -1.6372456412 0.1060042290 Tidak signifikan !
t-2 , -0.0012534722 -0.2570377830 0.7978930366 Tidak signifikan
t-l 0.0419344444 1.3429111468 0.1835781443 Tidak signifikan j
t=0 0.0494916806 0.7519025817 0.4545950492 Tidak signifikan i
t+1 -0.0061907778 -1.1806208947 0.2416934676 Tidak signifikan i
t+2 ; -0.0141705972 -1.2421678246 0.2182620343 Tidak signifikan !
t+3 ., -0.0023073889 -0.5367487088 0.5931192021 Tidak signifikan
t+4 0.0029535278 0.7049784232 0.4831299935 Tidak signifikan 1
t+5 : -0.0155608194 -0.6285756525 0.5316438997 Tidak signifikan j

Keterangan:

Signifikaiisi pada level a sebesar 5% (t > 1,666 untukt-hitung atau

nilai probabilitas < a)
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Pack tabel diatas disajikan pengujian hipotesis pengamli publikasi analisis

anahs keuangan dengan uji-t mulai dari liari -5 sampai dengan hari +5.

Berdasarkan hasil perhitungan, abnormal return muncul pada 11 hari

perdagangan selama went period. Dari hasil pengujian pack liari pengamatan

t-5 diperoleh t-hitung =1,8617341681 lebilibesar dari pack t-tabel =1,666. Hal

ini menunjukkan bahwa pada hari t-5 terdapat rata-rata abnomial retimi

(sebesar 0,0208338472) yang signifikan secara statistik. Pengamatan rata-rata

abnormal return pada hari setelah t-5 kesemuanya menunjukkan hasil yang

tickik signifikan. Adapun hasil olah data lebih rinci dapat dilihat pada hakman

lampiran (hal 57).

Berdasarkan hasil olah data uji-t tersebut maka hipotesis yag menyatakan

bahwa publikasi analisis analis keuangan berpengaruli positif secara signifikan

terhadap abnormal return dinyatakan diterima. Hal ini berarti Ho ditolak. Ini

berarti bahwa publikasi analisis analis keuangan memberikan pengamli

terhadap abnomial return.

Penjelasan yang ckpat dikemukakan pada hasil penelitian ini adalah rata-

rata abnonnal return yang signifikan pada hari -5 menunjukkan bahwa 5 hari

sebelum peristiwa diumumkan, infonnasi tersebut sudah bocor ke publik yang

ditunjukkanoleh reaksi pasar yang signifikan pack hari -5 tersebut. Jadi ckpat

dikatakan bahwa reaksi pasar hanya terjadi pada 5 hari sebelum tanggal

publikasi. Setelah itu tidak terdapat rata-rata abnonnal return yang signifikan.

Adanya reaksi ini menunjukkan bahwa publikasi analisis anahs keuangan
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mempakan peristiwa yang mengandung infonnasi. Dengan demikian pasar

bereaksi cepat imtuk dapat menyerap uifonnasi yang dipublikasikan tersebut.

4.3 Pengujian Volume Perdagangan Saham

Analisis ini ditujukan untuk melihat ada tidaknya lonjakan aktivitas

volume perdagangan saliamsetelah adanya publikasi analisis analis keuangan.

Aktivitas volume perdagangan disekitar publikasi mempakan indikasi apakah

rekomendasi analisis terhadap suatu perusahaan menyebabkan daya tarik yang

lebili tinggi untuk memiliki saham. Dalam pengujian ini data yang digunakan

ackdah ckta aktivitas volume perdagangan (Trading Volume Activity) 5 hari

sebelum dan 5 hari sesudah pubhkasi. Untuk melihat perliitmigan aktivitas

volume perdagangan saliam dan rata-rata kumulatif aktivitas volume

perdagangan saliam ckpat dilihat pack halaman lampiran (hal 59).

Dari hasil periiitungan TVA ckm rata-rata kumulatif TVA 5 hari sebelum

dan 5 hari sesudah publikasi kemudian diadakan uji beda rata-rata untuk

mengetahui apakah terjadi perbedaaan aktivitas volume perdagangan saliam

sebelum dan sesudah publikasi dengan tingkat signifikan pack level a 5%

dengan df=71. Berikut ini disajikan hasil uji beck rata-rata ( t-test for paired

samples):



Tabel 4.4

Hasil Uji Beck Rata-Rata TVA
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Rata-Rata

Perbedaan Std.

Rata-Rata Deviation t-hitung
CimiTVA

sebelum

CimiTVA

setelah

2,0426808

2,2841718

-0,2414910 8>12168846
10,06492814

-1,047

Keterangan:

Signifikaiisipack level a sebesar 5% (— 1,994 £ t-hitung < + 1,994)

Menurat tabel tersebut dapat dililiat bahwa - 1,994 < -1,047 < + 1,994.

Dari perliitmigan tersebut ckpat dilihat bahwa nilai statistik t-hitung terdapat

pada daerali peneriniaan Ho. Dengan demikian hasil dari uji beda rata-rata ini

menunjukkan hasil yang tickk signifikan. Walaupun terdapat kenaikkan rata-

rata kumulatif TVA sebelmii dan sesudah publikasi sebesar 0,2414910 naniun

perbedaan itu tickk signilikan. Untuk periiitimgan uji beda rata-rata lebili

jelasnya dapat dilihat pada halaman lampiran (hal 63).

Dari hasil uji beda rata-rata terhadap aktivitas volmne perdagangan saham

tersebut ckpat diketahui bahwa tidak ack perbedaan yang signifikan baik

sebelmii atau sesudah publikasi. Hal ini berarti Ho diterima. Dengan kata lam

tickk ack lonjakan aktivitas volmne perdagangan salumi sebelum maupun

sesudah publikasi.

Penjelasan dari hasil pengujian tersebut adalah bahwa investor tidak

menjadikan rekomendasi dari para analis sebagai dasar penentuan

pengalokasian saham. Keputusan dari investor tidak tergantung pada
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rekomendasi yang diajiikan oleh para analis. Rekomendasi "beli" ckm

kesimpulan penilaian dari paraanaUs tentang kinerja atauprospek pemsahaan

tidak berpengaruh terhadap keputusan para investor. Hal tersebut mmigkin

dikarenakan investor lebili bersifat inclependen untuk ineniutuskan kapan

haras membeli maupuii menjual saham atau ack pengamli kepercayaan

mvestor terhadap analis tertentu yang lebili terpercaya.


