
BAB III

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian tentang berbagai faktor yang mempengaruhi harga

saham telah dilakukan oleh berbagai kalangan akademisi dan praktisi ekonomi

khususnya pasar modal. Dari berbagai peneliti diantaranya antara lain :

Daryono Soebagio dan Endah Heni Prasetyowati, Gita Danuprata dan Edy

Wahyono. Adapun kesimpulan dari penelitian yang telah mereka lakukan

masing-masing adalah:

1. Daryono Soebagio dan Endah Heni Prasetyowati (2003) "Anaiisis faktor-

faktor yang mempengaruhi indeks harga saham di Indonesia". Penelitian

ini menggunakan alat anaiisis model harapan adaptif yaitu model

rasionalisasi sebagai model penyesuain stok atau penyesuaian persial PAM

dalam menentukan tingkat signifikan antar variabel.

Hasil analisisnya adalah:

Berdasarkan anaiisis regresi dengan metode PAM, ada empat

variabel dalam model yang berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham

Gabungan yaitu; variabel inflasi, jumlah uang beredar, suku bunga dan

indeks harga saham gabungan bulan sebelumnya. Keempat variabel

varabel tersebut bepengaruh pada a = 0,05. Sedangkan untuk varabel kurs

tidak berpengaruh. Untuk nilai penyesuaian adalah (8) 0,4799. Berarti jika

terjadi perubahan setiap variabel yaitu; inflasi, suku bunga, kurs valuta

asing, jumlah uang beredar, indeks harga saham gabungan bulan
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sebelumnya sebesar satu persen maka indeks harga saham gabungan akan

cenderung berubah positif. Hal ini dikarenakan arah parameter nilai

penyesuaian positif kurang dari 1 (satu).

2. Gita Danuprata dan Edy Wahyono (2004) "Reaksi Harga dan Volume

Perdagangan Saham di Bursa Efek Jakarta terhadap Peristiwa Peledakan

Bom di JW Marriott 5 Agustus 2003". Penelitian yang dilakukan lebih

mengarah pada pengaruh suatu peristiwa politik dan keamanan baik di

dalam maupun luar negeri dan mengaitkan pada harga saham, reaksi pasar

dan aktifitas ekonomi pada umumnya. Pada penelitian ini peneliti

mencoba menguji dengan metode even study mengenai kaitan antara

perubahan harga saham dan aktifitas volume perdagangan (excess trading

volume) di Bursa Efek Jakarta dengan adanya peristiwa peledakan bom di

JW Marriott tanggal 5 Agustus 2003. penelitian ini mencoba menguji

kekuatan sinyal informasi dari suatu peristiwa politik dan keamanan

terhadap aktivitas di lantai bursa.

Hasil analisisnya antara lain :

Dari hasil uji t-test dengan taraf signifikansi 5, diperoleh hasil pada

kurun waktu saat terjadi peristiwa peledakan bom di JW Marriott 5 agustus

2003 tidak ada return abnormal yang signifikan. Mean return abnormal

sebelum peristiwa tidak berbeda dengan mean return abnormal sesudah

peristiwa. Dan aktifitas volume perdangan tidak berbeda dengan sesudah

peristiwa. Sehingga dari hasil penelitian secara umum diambil kesimpulan

bahwa informasi peledakan bom di JW Marriott pada tanggal 5 Agustus
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2003 tidak mempengaruhi harga saham di Bursa Efek Jakarta dan volume

perdagangan saham secara keseluruhan.
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