
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum

3.1.1. Sejarah serta Perkembangan Pasar Modal Indonesia

Sejarah pasar modal Indonesia telah dikemukakan oleh banyak

pihak. Sejarah tersebut terbagi dalam beberapa periodesasi. Salah satu

periodesasi yang telah mencakup kondisi atauperiode krisis sekarang ini

adalah periodesasi yang diutarakan oleh Jogiyanto ( 2000 : 37-47) yang

menyatakan bahwa perkembangan pasar modal dapat dibagi menjadi

enam periode, periode pertama adalah periode jaman Belanda yang

dimulai tahun 1912 sampai dengan 1942, periode kedua adalah periode

orde lama, dimulai tahun 1952 sampai 1960. Kemudian periode ketiga

adalah periode orde bam, yang dimulai dari tahun 1977-1988. Periode

keempat yaim periode Bangun dari Tidur yang Panjang , dimulai dari

tahun 1988-1995. Periode kelima yang dimulai tahun 1995 yaim periode

Otomatisasi Jakarta Automated Trading System ( JATS) dan Surabaya

Market Information & Automated Remote Trading ( S-MART). Dan

periode yang terakhir, periode keenam yaitu periode Krisis moneter yang

dimulai bulan Agustus 1997.

Penjelasan keenamperiodetersebut sebagai berikut :

a. Periode Pertama (1912-1942): Periode Jaman Belanda

Tanggal 14 Desember taliun 1912 dibentuklah asosiasi 13 broker

di Jakarta yang diberi nama " Vereniging voor Effecttenhandel".
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Asosiasi ini merupakanawal dari pasar modal pertamaIndonesia.

Kemudian setelah perang dunia pertama, dibukalah pasarmodal

Surabaya yaitu pada tanggal 1 Januari 1925. kemudian pada

tanggal 1 Agustus tahun 1925 di Semarang didirikan pula pasar-

pasar modal yang icesemuanya dipelopori oleh Beianda, dimana

kebanyakan dari saliam yang diperdagangkan adalah saham

perusahaan Belandaserta afiliasinya yang tergabung dalam Dutch

East Indies Trading Acencies. Beberapa pasar modal tersebut

beroperasi liingga tahun 1942 dengan ditandainya kedatangan

bangsa Jepang ke Indonesia,

b. PeriodeKedua(1952-1960) : PeriodeOrdeLama

1 September 1951 dikeluarkan Undang-Undang Darurat No.12

yang kemudian dijadikan Undang-Undang No. 15/1952 tentang

pasar modal. Dan akhirnyapada tanggal 3 Juni 1953dibuka Bursa

mek Jakarta (BEJ; berdasar Keputusan Menteri Keuangan

No.289737/UU tanggal 1 November 1951.

Bursa tersebut dibuka dengan tujuan menampung obligasi

pemerintah yang telah dikeluarkan pada tahun-tahun sebelumnya

Selain itu dibukanya kembali bursa tersebut untuk mencegah

iarinya saham-saham perusaiiaan Beianda ke iuar negeri yang

dulunya diperdagangkan di pasar modal di Jakarta.

Mengenai kepengurusan bursa efek tersebut lambat laun

diserahkan kepada Persarukatan Perdagangan Uang dan Efek-efek
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(PPUE) yang terdiri dari tiga bank dengan Indonesia sebagai

anggota kehormatan. Bursa efek tersebut berkembang dengan baik

walaupun yang diperdagangkan pada umumnya adalah obligasi

perusahaan Belanda dan obligasi hidonesia melalui BPI (Bank

Fembangunan Indonesia). Dengan dikeiuarkannya obligasi

pemerintah Belanda melalui Bank Industri Negara tahun 1954,

1955 dan 1956 membuat penjualan obligasi semakin meningkat.

Semua perusahaan bisnis Belanda dinasionalisasikan melalui UU

Nasionahsasi No.86 taliun 1958. lial ini disebabkan adanya

sengkrta Irian Barat, dan akhirnya sengketa ini mengakibatkan

larinya modal Belanda dari Indonesia. Akibatnya mulai tahmi

1960 sekuritas-sekuritas perusahaan Belanda tidak

diperdagangkan lagi di BEJ dan sejak itu aktifitas BEJ semakin

menurun.

c. Periode Ketiga (1977-1988) : Periode Orde Baru

Pada tahun 1977 ini BEJ dikatakan lahir kembali dalam periode

Orde Baru sebagai hasil dari Keputusan Presiden No.52 tahun

1976. Keputusan ini menetapkan pendirian pasar modal,

pembentukan Badan Pembina Pasar Modai, pembentukan Badan

Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM), dan PT.Danareksa 10

Agustus 1977 Presiden Suharto meresmikan kembali BEJ dan PT.

Semen Cibinong merupakan perusahaan pertama yang tercatat di
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BEJ. Periode ketiga ini disebut juga periode tidur panjang karena

bingga tahun 1988 hanya 24 perusahaan saja yang tercatat di BEJ.

d. Periode Keempat (1988-1995) : Periode Bangun dari Tidur

Panjang

Seteiah diakttJcan Kembali tahun iy/7 sampai dengan tahun iy»8,

Bursa Efek Jakarta dikatakan dalam keadaan tidur panjang yaitu

selama 11 tahun. Sebelum tahun 1988 hanya terdapat 24

perusahaan yang terdaftar di BEJ. Kemudian setelah tahun 1988,

hanya dalam jangka waktu 3 bulan jumlah perusaliaan yang

tercatat sudah mencapai ill fungga tahun lyyu. pada akhirnya

terdapat 238 perusaliaan yang terdaftar di BEJ sampai dengan

tahun 19%. Pada periode ini, Initial Public Offering (IPO)

menjadi peristiwa nasional dan juga merupakan awal kebangkitan

Bursa Efek Surabaya.

e. Periode Ketima (muiai tahun 1995; : Periode Otomatisasi

Dikarenakan adanya peningkatan transaksi yang dirasa telah

meiampaui kapasitas manual, maka dari itu BEJ memutuskan

untuk mengoptimalisasikan transaksi di bursa.

1). Jakarta Automated Trading System ( JATS)

Sistem ini dapat menangani 50.000 transaksi per hari muiai

dioperasikan pada 22 Mei 1995 dengan rata-rata volume

perdagangan tiap harinya sebesar 18 juta lembar dalam

2.286 transaksi dengan nilai Rp. 58 milyar untuk transaksi
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reguler. Sedangkan unhik transaksi non reguler rata-rata

volume perdagangan sebesar 24,7 juta lembar dalam 222

transaksi dengan nilai Rp. 82 milyar (Jakarta Stock

Exchange Fact Book, 1995 : 10 )

Table dibawah ini menunjukkan kinerja sebelum dan sesudah

adanya JATS

Table 3.1

Kinerja sebelum dan sesudah JATS

Keterangan Sebelum JATS Sesudah JATS Perubahan

Transaksi

reguler

Volume (lembar) 14.778.231 18.092.814 22,43%

Nilai (Rp) 46.041.599.194 58.271.771.250 26,56%

Junilah Transaksi 1.606 2.268 41,22%

Transaksi Non-

Reguler

Volumeflembar) 19.268.097 24.735.488 28,38%

Nilai(Rp) 61.082.164.255 81.919.215.763 34,11%

Jumlah Transaksi 174 222 27,59%

Total

Volume(lembar) 34.046.328 42.828.302 25,79%

Nilai(Rp) 107.123.763.448 140.190.987.013 30,87%

Jumlah Transaksi 1.780 2.490 39,89%

Sumber: Jakarta Stock Exchage Fact Book, 1995 :10
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2). Surabaya Market informationAnd AutomatedRemote Trading

(SMART)

Untuk menanggulangi peningkatan jumlah transaksi yang

meningkat di BES, maka tanggal 19 September 1996

diumumkan secar terouka pada tanggal 1U Maret IW/) BES

menerapkan system otomatisasi yang disebut S-MART.

System im diintegrasikan dengan system JATS di BEJ dan

system di KDEI (Kiriman Deposit Efek Indonesia) untuk

menyelesaikan transasksi.

r*enodeKeenam (muiai Agustus iyy/): Krisis Moneter

Bulanagustus 1997, krisis telahmelanda negara-negara di wilayah

Asia termasuk hidonesia, Malaysia, Thailand, Kore Selatan dan

Singapura. Jatuhnya nilai rupiah dan tingginya suku bunga

deposito yang mengakibatkan berbagai inacam hal negatif bagi

pasar modai. Sehingga harga-harga saham mengaiami penurunan

secara drastis . Muiai bulan Agustus sampai akhir tahun 1997

DHSG selalumenurun. Olehkarena itu, pada tanggal 3 September

1997 pemerintah tidak memberlakukan lagi pembatasan 49%

pemilikan asing demi mengurangi kelesuan. Namun, peraturan

pemerintah ini tidak membawa hasil, yaitu dengan kenyatan

jumlah pemilikan asing yang hanya 27 % (Junial Pasar Model,

September 1997). Penurunan pasar modal ditunjukkan dengan

menurunnya indeksharga saham yang sangattajam. Terbukti pada
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tanggal 8 Juni 1997 tercatat 750,83 pom kemudian turun sebesar

194,14 poin (25,86%) dan di akhir bulan yaim tanggal 30

September 1997 menjadi 546,69 pom. Demi memperbaiki

perekonomian yang semakin bergejolak pada tanggal 1November

iyy/ pemerintah meiikuidasi 16 bank swasta nasionai. lernyata

hal inipun tidak membantu memperbaiki kelesuan pasar saham.

Bahkan pada bulan November 1997 IHSG juga merosot tajam,

yaitu mencapai titik terendah sebesar 391,26 poin pada 21

November 1997 yang berarti menurun 155,43 poin ( 28,43%)

dan 3U September iyy/ atau sebesar 3W,y/ poin (47,sy%)muiai

tanggal 8 Juli 1997.

3.1.2 Organisasi Bursa Efek

Telah ada sejumlah 300 perusahaan efek yang terdaftar di BEJ.

Oleh karena itu sangatlah tidak mungkin untuk meneliti kesemua

perusahaan tersebut. Bursa Efek Jakarta sendiri merupakan perusahaan

swasxa yang menyediakan jasa iasihtas perdagangan sekuritas r^eroeiiiuk

perseroan. Dalam lial ini pemegang saham bursa efek adalah penisahaan

efek yang telah mendapatkan ijin usaha untuk menjadi perantara

perdagangan efek.

Dalam PT.BEJ, pengambilan keputusan tertinggi ada di tangan

Kapat Umum femegang Sanam (KUrt>;. fresiden Direlctur maupun

divisi-divisi dibawahnya liarus tuiiduk pada RUPS tersebut.
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3.1.3 Bentuk - bentuk Pasar Dalam Bursa Efek Jakarta

Terdapat tiga bentukpasar dalam BEJ, yaim :

a. Pasar Reguler

Pasar ini didasarkan padamekanisme pasaratau dapat dikatakan

bahwa system penawaran dan permintaan beriaku. Untuk jumlah

saham yang diperdagangakan minimal sebanyak 500 saham.

Kemudian, terjadinya transaksi berdasarkan prioritas harga dan

prioritas waktu dimana pergerakan harga kelipatan Rp.25,00 dari

tiap pergerakan maximal Rp. 200,00.

b. .Fasar Non-Keguier

Dalam bentuk pasar ini, terdapat sistem negosiasi. Ada 4 jenis

system negosiasi tersebut, antara lain :

• Perdagangan block sale yang biasanya nienyangkut

transaksi dalam skala besar dengan perdagangan rriininial

200.000 saham.

• Perdagangan add lot dimana transaksi didalamnya di

bawah standar unit perdagangan BEJ yaitu dibawah 500

saliam.

• Perdagangan tutup sendiri yang dilaksanakan bagi satu

pialang selaku pembeli dan penjual terhadap harga saham

dan sejumlahlembar saham yang sama.
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• Yang terakhir adalah perdagangan porsi asing,

Perdagangan ini dilaksanakan oleh pihak asing yang porsi

asingnya telah mencapai lebih dari 49 %.

c Perdagangan Pasar Tunai

Perdagangan mi sama seperti perdagangan di pasar non-reguler

yaitu berdasarkan negosiasi. Hanya saja transaksi dilaksanakan

secara langsung dan pembayarannya secara tunai. Selain im

biasanya pasar ini dipenmtukkan bagi pialang yang gagal

memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan transaksi pada kedua

bentuk pasar diatas yaitu pasar reguler dan non-reguier.

3.1.4 Proses Penawaran Umum Serta Pencatatan Efek di Bursa Efek

Jakarta

Proses penewaran umum ( Emisi Efek ) adalah suatu proses yang

melibatkan lembaga penunjang pasar modal dalam rangka penjualan

saham dan obligasi suatu perusahaan kepada khaiayak umum. Prosesnya

sebagai berikut:

1. perusahaan hendaknya menyampaikan pernyataan maksud ( letter

of intent ) kepada Bapepam.

2. emiten hendaknya menghubngi dan menunjuk penjamin emisi

serta lembaga penunjang emisi iainnya.
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3. emiten dan penjamin emisis menyiapkan peniyataan pendaftaran

emisis efek dengan disertai lampiran dan dokumen emisi yang

lam.

4. emiten melalui penjamin emisis menyampaikan peniyataan

pendaftaran emisiseteic kepada Bapepam.

5. kemudian Bapepam melakukan pengkajiaii kesesuaian dokumen

dengan aturan yang telah berlaku.

6. ijm emisis diberikan oleh pihak Bapepam apabila seluruh

dokumen emisis telah lengkap dan memenuliiketentuan.

/. pengumuman dan pendistnbusian prospectus.

Langkah lainnya yang perlu ditempuli yaitu Pencatatan efek di

BEJ melalui proses sebagai berikut:

1. emiten mengisi dan menyerahkan aplikasi sebagai permintaan

untuk meiicantumkan saliamnya di Bursa Efek dimana

fonnuiiniya teiah disediakan oleh BEJ

2. BEJ kemudian mengevaluasi aplikasi tersebut berdasar ketentuan

yang telah ada

3. apabila aplikasi ini telah memenuhi criteria yang telah disyaratkan,

maka BEJ akan menyetujumya.

4. seteiah itu emiten melakukanpembayaranbiayajasa pencantuman

baikim pencantuman awal maupun biaya pencantuman tahunan.

5. BEJakan mengumumkan pancantuman dari sekuritas tersebut.

6. sekuritas tersebut telah siap diperdagangkan
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3.2 Variabel - variabel Penelitian

Variabel - variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

3.2.1 Risiko

3.2.2 Tingkat Keuntungan

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Risiko

Risiko adalah kemungkiiiaii penyimpangan hasilyang terjadi dari

liasil yang diharapkan. Risiko disisni diukur dengan menggunakan

beta (P).

3.3.2 Tingkat Keuntungan

Tingkat keuntungan dalam penelitian ini menggiuiakan capital

gain. Mengingat sampel pada penelitian ini adalah saham-saham

yang terdaftar dalam hideks LQ 45 maka harga saham yang

digunakan adaiaii Indeks harga saham LQ 45 yang menunjukkan

penibahan harga-harga saliam hideks LQ 45 pada saat tertenm

dalamperbandingaimya dengan sebuah tanggal dasar.

3.3.3 Tingkat Keuntungan Individu (Ri)

Dalam penelitian ini tingkat keuntungan individu sebagai variable

dependen. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

P-PR =_J i±
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keterangan:

Rit : tingkatkeuntungan saham individual

Pt : harga saliam pada waktu t

Pt-1 : harga saham pada waktu t-1

3.3.4 1inglcat Keuntungan Pasar ( Km )

Dalam penelitian ini tingkat keuntixngan pasar sebagai variable

independen. Dapatdinimuskan sebagai berikut:

IHSLQ45, - IHSLQ45,.!
/?*-

IHSLQ45,.

keterangan:

Rm : tingkat keuntungan pasar

IHSLQ45t : indeks harga saham LQ45 pada waktu ke t

IHSLQ45t.] : indekshargasaliam LQ45 padawaktuke t-1

3.4 Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder

dengan metode dokumentasi dari data yang relevan di pojok BEJ

Universitas Islam hidonesia, yang meliputi:

i. nama saham atau nama perusahaan beserta kodenya

2. liarga penutupaii saham harian selama tahun 2003 iintuk masing-

masing perusahaan

3. indeks harga saliam LQ 45 selama tahun 2003 yang diambil dari

liarga penutupannya
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3.5 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penehtian ini meliputi saham-saham yang

terdaftar dalam LQ 45 pada tahun 2003 yaim sebanyak 45 saham.

Penentuan sample pada penehtian ini menggunakan Purposive

Samplingyaitu suam teknik dimana peneliti menetapkan beberapa batasan

berdasar ciri — ciri subyek yang akan dijadikan sample penelitian

( SupardL1993 : 117). Sample dalam penelitian ini diambil dengan

batasan sebagai berikut:

3.5.1 terdaftar aktifdi BEJ selama periode penelitian

3.5.2 saham tersebut selalu aktif dan terdaftar dalam LQ 45 selama dua

periode berrurut-turut pada tahun 2003

Dengan menggunakan dua batasan diatas maka dihasilkan 39 perusahaan

yang dijadikan sampel selanjutnya 39 perusahaan tersebut dapat dilihat

dalam table 3.1 berikut ini :

Tabel 3.2

Daftar Perusahaan Tahun 2003

No Kode Nama Perusahaan

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk
2 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk
3 APEX Apexindo Pratama Duta Tbk
4 ASGR Astra Graphia Tbk
5 ASH Astra Internasional Tbk

6 AUTO Astra Otoparts Tbk
7 BBCA Bank Central Asia Tbk

8 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk
9 BMTR Bimantara Citra Tbk

10 DNKS Dankos Laboratories Tbk



Lanjutan Tabel 3.2

Daftar Perusahaan

No Kode Nama Perusahaan

11 DYNA Dynaplast Tbk
12 GGRM Gudang Garam Tbk
13 GJTL Gajah Tunggal Tbk
14 HMSP H M Sampuma Tbk
15 IDSR Indosiar Visual Mandiri Tbk

16 INAF Indofarma Tbk

17 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk

18 INDR Indorama Syntetics Tbk
19 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
20 INTP Indocement Tunggal Perkasa Tbk
21 ISAT Indosat Tbk

22 JIHD Jakarta International Hotel & Dev. Tbk

23 KAEF Kimia Farma Tbk

24 KLBF Kalbe Farma Tbk

25 LMAS Limas Sthokhomindo Tbk

26 MEDC Medco Energi Corporation Tbk
27 MLPL Multipolar Tbk
28 MPPA Matahari Putra Prima Tbk

29 PNBN Panin Bank Tbk

30 RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk
31 RMBA Rimba Niaga Idola Tbk
32 SCMA Surya Citra Media Tbk
33 SMCB Semen Cibinong Tbk

Semen Gresik Tbk34 SMGR

35 TINS Tambang Timah ( Persero ) Tbk
36 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk

37 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk
38 UNTR United Tractors Tbk

39 UNVR Unilever Indonesia Tbk
Sumber; Fact Book
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3.6 Teknik Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yaim analisis

regresi dengan langkah sebagai berikut:



1. Menghitung Keuntungan Individual

Pt-Pt-i

Pt-i

Keterangan:

Rit : tingkat keuntungan saham individual

Pt : harga saham pada waktu t

Pt-1 : harga saham pada waktu t-1

2. Menghitung Keuntungan Pasar

fflSLQ45t-IHSLQ45t.I
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fflSLQ45t_,

Keterangan:

Rm : tingkat keuntungan pasar

IHSLQ45t : indeksharga sahamLQ 45 pada waktuke t

IHSLQ45t-i : indeks harga saham LQ 45 pada waktu ke t-1

3.Dalam penehtian ini model CAPM yang digunakan adalah :

Rh = ai + piRM + eit

Keterangan:

Rit : tingkat keuntungan saham i

as : bagian dari tingkat keuntungan saham i yang tidak

dipengaruhi oleh perubahan pasar. Variable ini

merupakan variable acak.

Pi : parameter yangmengukur perubahan padaRijika terjadi

perubahan Rm

Rm : tingkat keuntungan pasar
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en : menunjukkan elemen acak dan mempunyai pengharapan

sebesar nol.

Kita ketahui bahwa pengukur risiko dalam CAPM adalah beta

Maka untukmenaksirbeta menggunakan time series regression, sebagai

berikut:

n(SXY>0:X)(ZY)
Pi=

n(EX2)-(EX)

untuk Y = Rj

X— Km

4. Menghitung Korelasi antara Keuntungan Saham Individual dengan

beta saham unmk mengetahui hubungan antara resiko dengan tingkat

keuntungan tersebut.

nEXY-EX.EY

{(n EX2- (EX)2 (nEY2 - (EY)2}

dimana: X = Pi = beta saham i

Y = Ri = keuntungan saham I

5. Membuat formulasi uji hipotesis

Ho : r = 0, maka terdapat hubungan yang negatif antara

resiko dengan tingkat keuntungan

Ha : r 4- 0, maka terdapat hubungan. yang positif antara

resiko dengan tingkat keuntungan
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6. Membuat kriteria pengujian hipotesis

r\n^2
thitung

thhung = thitung

r = koefisien korelasi

n = banyaknya perusahaan sample

sedangkan untukttabei menggunakan rumus sebagai berikut:

ttebe, = t(a/2;df)

1^1 : t table

a : taraf signifikansi, menggunakan tarafsignifikansi 5%

df : derajat kebebasan (degree offreedom) = n - 1

n : jumlah perusahaan sampel

8. Kesimpulan Uji Kedua Hipotesa

Jika -Wi < t hitung < t tabel, maka Ho diterima

Jika thtamg > -t tabei atau t hitung> t bbei, maka Ho ditolak

9. Mengingat data yang digunakan cukup banyak, unmk memudahkan

dalam menganalisis peneliti menggunakan program komputer yaim

SPSS 10.0 for Windows dan Microsoft Excel.


