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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh 
pengumuman kabinet kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla terhadap abnormal 
return dan volume perdagangan saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta 
Islamic Index (JII). Secara umum pengumuman kabinet kerja Joko Widodo dan 
Jusuf Kalla akan berdampak pada keputusan para investor setelah mengetahui 
susunan menteri-menteri yang akan bekerja membantu Presiden dan Wakil 
Presiden selama 5 tahun yang berimbas pasa proyeksi analisis investor dalam 
mempengaruhi harga-harga sekuritas di pasar modal. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
peristiwa (event study) yang akan menganalisis perubahan abnormal return dan 
volume perdagangan saham di sekitar pengumuman kabinet kerja Joko Widodo 
dan Jusuf Kalla. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perubahan 
abnormal return  dan volume perdagangan saham yang signifikan di sekitar 
peristiwa pengumuman kabinet kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pengujian 
penelitian ini menggunakan uji t untuk observasi dengan tingkat signifikansi α:5% 
dan df:5. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan periode pengamatan 3 hari 
sebelum dan 3 hari sesudah pengumuman kabinet kerja Joko Widodo dan Jusuf 
Kalla. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 18 perusahaan yang tidak 
melakukan corporate action di sekitar peristiwa pengumuman atau pengamatan. 

 Hasil penelitian pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa tidak terdapat 
perubahan yang signifikan terhadap rata-rata abnormal return baik sebelum dan 
sesudah pengumuman kabinet kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Hal ini 
menunjukkan pengumuman kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki 
kandungan informasi yang cukup kuat, karena investor memiliki informasi yang 
sama dan direspon yang sama oleh para investor dalam menyerap informasinya, 
sehingga penelitian ini mendukung konsep pasar efisien setengah kuat dimana 
pada prinsipnya suatu pasar dinyatakan efisien dalam bentuk setengah kuat bila 
informasi terserap oleh pasar. Sedangkan hasil pengujian hipotesis kedua 
menunjukkan bahwa secara statistik tidak terdapat perubahan yang signifikan rata-
rata volume perdagangan sebelum dan sesudah pengumuman kabinet kerja Joko 
Widodo dan Jusuf Kalla. Hal ini menunjukkan bahwa pasar masih melakukan aksi 
wait and see sebagai langkah kehati-hatian dan menghindari risiko. 

 

Kata kunci: Kabinet kerja, event study, abnormal return dan volume perdagangan. 
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MOTTO 

 

“ Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jika Allah SWT 

menghendaki, masih banyak peluang untuk menggapai cita-cita, 

berbuat berjuta-juta kebaikan di dunia serta mensyukuri atas  

semua ”  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perekonomian suatu negara merupakan salah satu hal terpenting 

bagi kelangsungan suatu negara. Di negara  yang menganut sistem 

ekonomi pasar, pasar modal menjadi salah satu sumber kemajuan 

ekonomi. Pasar modal merupakan wadah penghimpun dan penyalur dana 

masyarakat, dimana terdapat pihak yang mempunyai beberapa 

kepentingan yaitu pemodal dan perusahaan. Secara klasik pasar modal 

adalah suatu sarana dimana surat berharga-surat berharga yang berjangka 

panjang yang diperjual belikan.
1
 

Apabila pasar modal di suatu negara mampu berkembang dengan 

baik dapat meningkatkan intermediasi dana dengan lebih efisien. Namun 

diperlukan dukungan dari lembaga keuangan yaitu perusahaan sekuritas 

dan reksa dana yang andal dan efisien. Pasar modal merupakan wadah 

bagi para investor untuk menanamkan modalnya agar terus berkembang. 

Namun investasi dalam saham selain memungkinkan investor untuk 

memperoleh keuntungan yang besar, juga memungkinkan investor untuk 

mengalami kerugian. Keberhasilan suatu investasi tidak terlepas dari 

pengetahuan dan kemampuan investor dalam mengolah informasi yang

                                                           
1
 Agus Sartono, Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi,Edisi 4 (Yogyakarta: BPFE-

Yogyakarta,2008), hlm. 23. 
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ada. Jadi suatu investasi yang sehat membutuhkan suatu rangkaian 

kegiatan yang sistematis mulai dari mengidentifikasi informasi, memilah 

informasi yang relevan sebagai pertimbangan sebelum memutuskan 

pilihan yang dianggap paling sesuai dengan sasaran yang diinginkan. 

Dalam pasar modal yang efisien, pasar akan bereaksi secara cepat 

terhadap semua informasi yang relevan, dan biasanya informasi ini 

bersumber dari berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam maupun 

di luar perusahaan. Peristiwa (event) yang terjadi dalam lingkungan 

perusahaan emiten akan mempengaruhi harga saham dan dapat 

menghasilkan return tidak normal (abnormal return), misalnya kebijakan 

merger dan divestasi, pengumuman dividen, insider trading, dan 

pengumuman laba. Selain itu event yang berkaitan dengan lingkungan 

eksternal seperti perubahan suku bunga tabungan dan deposito, kurs valuta 

asing, perubahan Undang-Undang, serta berbagai peristiwa penting lain 

pun turut berpengaruh pada fluktuasi harga dan volume perdagangan pada 

pasar modal yang efisien.
2
 

Pengaruh lingkungan ekonomi mikro maupun perubahan 

lingkungan ekonomi makro yang terjadi akan mempengaruhi fluktuasi 

harga dan volume perdagangan di pasar modal. Walaupun tidak terkait 

secara langsung dengan dinamika yang terjadi di pasar modal, namun 

                                                           
2 Rica Syafitri Sirait, Wiwik Tiswiyanti, Fitrini Mansur, “Dampak Pergantian Menteri 

Keuangan RI Tahun 2010 terhadap Abnormal Return Perusahaan Perbankan yang terdaftar di 

BEI”, Jurnal, Vol. 1 No. 1, (September 2012), hlm. 14. 
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pengaruh lingkungan non ekonomi tidak dapat dipisahkan dari aktivitas 

pasar modal.
3
 

Setiap adanya gejolak nasional yang terjadi akan berpengaruh 

terhadap kelangsungan pasar maka menjadi informasi penting bagi 

investor. Informasi yang mengandung berita baik (good news) ataupun 

buruk (bad news) akan langsung diserap oleh investor guna menentukan 

keputusannya di pasar modal. Dan akan memberikan dampak positif jika 

informasi tersebut bersifat good news begitu pula sebaliknya akan 

berdampak negatif jika informasi tersebut bersifat bad news. 

Di Indonesia informasi yang dipublikasikan melalui media adalah 

suatu yang kini menjadi hal cepat yang direspon oleh pasar. Salah satunya 

yang berkaitan dengan politik. Gejolak politik yang memiliki nilai negatif 

untuk negara juga akan direspon negatif di pasar saham. Di negara 

Indonesia pada tahun 2014 menjadi tahun politik dimana adanya pemilu 

legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden yang menyebabkan pasar 

saham di Indonesia berfluktuasi. Dengan pemimpin negara yang baru 

maka akan menentukan arah penentuan perekonomian suatu negara yang 

baru pula. 

Salah satu yang ditunggu-tunggu sebagai tugas pertama presiden 

dan wakilnya adalah membentuk kabinet yang akan membantunya dalam 

menjalankan tugasnya sebagai presiden dan wakil presiden. Dan susunan 

                                                           
3
 Suryawijaya dan Setiawan dikutip Imam Subekti, “Asosiasi antara Pengumuman 

Kabinet Baru Tanggal 23 Agustus 2000 dengan Stock Price dan Trading Volume Activity di PT 

Bursa Efek Jakarta”, Jurnal, Volume III, Nomor 1, (Maret 2002), hlm. 60. 
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kabinet yang dibentuk secara tertutup oleh pemerintahan Joko Widodo dan 

Jusuf Kalla menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh investor karena 

pengumuman kabinet merupakan informasi eksternal yang akan 

mempengaruhi kinerja pasar modal Indonesia khususnya para investornya 

di pasar saham Indonesia apakah akan menarik atau tetap berinvestasi. 

Karena pengumuman kabinet yang disusun dan siapa yang akan 

menduduki posisi tersebut ikut mempengaruhi keputusan investor. Kabinet 

menteri menjadi penting karena sikap atau kebijakan yang dibuat menteri-

menteri khususnya di bidang perekonomian akan mempengaruhi ekonomi 

secara makro, mikro dan juga di pasar saham. 

 Kabinet yang merupakan suatu badan yang terdiri dari pejabat 

pemerintah senior/level tinggi, biasanya mewakili cabang eksekutif yang 

memiliki tugas untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam hal 

melayani rakyat. Kabinet dapat pula disebut sebagai Dewan Menteri, 

Dewan Eksekutif, atau Komite Eksekutif, penyebutan ini tergantung pada 

sistem pemerintahan oleh presiden tersebut sebagai pimpinan kabinet.
4
 

Pengumuman  kabinet yang disusun oleh Presiden yang menjadi 

hak prerogratifnya tersebut jika sesuai dengan ekspektasi pasar maka 

perdagangan dan return saham diharapkan akan melonjak naik. Menurut 

pengamat ekonomi Bank Mandiri, Destry Damayanti menuturkan 

bahwasanya market berharap semuanya bisa tercermin dari tim yang 

                                                           
4
 “Pengertian kabinet”, http://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_(pemerintahan), akses 27 

Oktober 2014. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
http://id.wikipedia.org/wiki/Eksekutif
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dewan_Eksekutif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komite_Eksekutif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Presiden
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_(pemerintahan)
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dibentuk Jokowi-JK. Komposisi kalangan profesional dalam kabinet 

Jokowi lebih disukai rakyat.
5
 

Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk 

periode 2014 sampai dengan 2019 telah diumumkan pada 26 Oktober 

2014. Dari tanggapan masyarakat yang beragam tentang penempatan 

orang-orang yang menjadi kabinet Joko Widodo itulah, penelitian ini 

berusaha mengetahui dampak langsung peristiwa pengumuman Kabinet 

Kerja Joko Widodo terhadap aktivitas perdagangan saham pada pasar 

modal Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui reaksi pasar 

atau respon dari pelaku pasar modal terhadap sebuah peristiwa politik. 

Reaksi pengumuman kabinet terhadap sekuritas di dalam pasar 

dapat diuji dengan menggunakan studi peristiwa (event study). Jika  

pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan 

bereaksi setelah pengumuman tersebut. Reaksi pasar atas pengumuman 

kabinet tersebut akan mengakibatkan terjadinya abnormal return dan juga 

suatu peristiwa politik dapat mengaitkan perubahan pada aktivitas volume 

perdagangan saham. Penggunaan variabel tersebut untuk diteliti karena 

abnormal return dan volume perdagangan saham relatif lebih sensitif 

untuk mendeteksi reaksi terhadap adanya peristiwa. Penelitian mengenai 

peristiwa politik terhadap reaksi pasar telah banyak dilakukan diantaranya 

Imam Subekti, Rica Syafitri Sirait dkk, Suryawijaya dan Setiawan, Diany 

Ayudiana Anggarani, dan Suryo Luhur. Perbedaan penelitian ini dengan 

                                                           
5
 “Susunan Kabinet Jokowi Bakal Pengaruhi Pasar”http://www.tempo.co/read/news/ 

2014/09/25/090609530/Susunan-Kabinet-Jokowi-Bakal-Pengaruhi-Pasar, akses 15 oktober 2014. 

http://www.tempo.co/read/news/%202014/09/25/090609530/Susunan-Kabinet-Jokowi-Bakal-Pengaruhi-Pasar
http://www.tempo.co/read/news/%202014/09/25/090609530/Susunan-Kabinet-Jokowi-Bakal-Pengaruhi-Pasar
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penelitian sebelumnya terletak pada peristiwa yang mempengaruhi pasar 

yakni peristiwa politik yang memberikan dampak pada reaksi pasar yaitu 

pengumuman kabinet kerja  Joko Widodo-Jusuf Kalla, waktu penelitian 

serta sampel penelitian yang digunakan yaitu saham-saham yang terdaftar 

di Jakarta Islamic Index. 

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan indeks yang berisi 30 saham 

perusahaan yang memenuhi kriteria investasi berdasarkan Syari’ah.
6
 

Sebagai negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, berdiri 

lembaga keuangan syariah di Indonesia sangat diharapkan kehadirannya 

untuk menghilangkan praktik yang tidak benar. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, menarik untuk 

dicermati lebih lanjut mengenai besarnya pengaruh pengumuman kabinet 

pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terhadap reaksi perusahaan yang 

ada di pasar modal, sehingga dipandang perlu untuk mengadakan sebuah 

penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka 

penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dijawab dalam 

penelitian ini sebagai berikut :  

                                                           
6
 Jogianto Hartono, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi Tujuh (Yogyakarta: 

BPFE-Yogyakarta, 2010), hlm. 107. 
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1. Apakah terdapat perubahan rata-rata abnormal return yang signifikan  

di sekitar pengumuman kabinet kerja pada perusahaan-perusahaan 

yang listing di Jakarta Islamic Index? 

2. Apakah terdapat perubahan rata-rata volume perdagangan yang 

signifikan di sekitar pengumuman kabinet kerja pada perusahaan-

perusahaan yang listing di Jakarta Islamic Index? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasar pada pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk menjelaskan adakah terdapat perubahan rata-rata abnormal 

return yang signifikan di sekitar pengumuman kabinet kerja 

pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada perusahaan-

perusahaan yang listing di Jakarta Islamic Index. 

b. Untuk menjelaskan adakah terdapat perubahan rata-rata aktivitas 

volume perdagangan saham yang signifikan di sekitar 

pengumuman kabinet kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla 

pada perusahaan-perusahaan yang listing di Jakarta Islamic Index. 

2. Manfaat Penelitian 

Dari aspek manfaat dan secara praktis, dari hasil penelitian ini baik 

secara langsung maupun tidak langsung dapat berguna bagi berbagai 

pihak antara lain : 
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a. Bagi Investor  

1) Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada 

investor maupun calon investor mengenai tingkat abnormal 

return dan volume perdagangan saham yang diperjualbelikan di 

pasar modal di sekitar hari pengumuman sehingga dapat 

digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan analisis 

investasi di pasar modal. 

2) Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran 

sebagai bahan pertimbangan kepada investor maupun calon 

investor tentang perilaku di pasar modal terkait dengan 

peristiwa politik yaitu pengumuman kabinet pemerintahan Joko 

Widodo dan Jusuf Kalla.  

b. Bagi Perusahaan (Emiten)  

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, informasi 

dan masukan yang berguna dalam menetapkan kebijakan dan 

langkah-langkah yang akan diambil oleh perusahaan-perusahaan 

terkait dengan adanya pengumuman kabinet pemerintahan Joko 

Widodo dan Jusuf Kalla. 

c. Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat 

dalam menganalisis dan mengevalusi keputusan investasinya di 

pasar modal. 
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d. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, 

pengetahuan dan pengalaman penulis terkait dengan aktivitas di 

pasar modal, khususnya mengenai pengaruh pengumuman kabinet 

pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terhadap abnormal 

return dan volume perdagangan saham. 

e. Bagi Akademisi 

1) Menjadi salah satu referensi untuk pengembangkan 

keilmuannya. 

2) Menjadi motivasi dan inspirasi untuk melakukan penelitian 

selanjutnya. 

 

D. Sistematika Pembahasan 

Penyusunan skripsi ini disajikan secara sistematis, dengan 

menggunakan lima bab pembahasan yang didalamnya terdiri dari sub-sub 

bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah 

sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi gambaran 

awal dari apa yang akan dilakukan oleh peneliti. Bab ini terdiri dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta 

sistematika pembahasan. 
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Bab kedua membahas mengenai tinjauan teoritis tentang informasi-

informasi mengenai variabel penelitian yang berisi tentang telaah pustaka, 

pasar modal, pasar modal syariah, investasi saham, investasi saham 

menurut syariah, Jakarta Islamic Index, pasar modal efisien, information 

content di pasar modal, pengumuman kabinet, abnormal return, volume 

perdagangan saham dan event study. Selain tinjauan teoritis, bab ini juga 

membahas pengembangan hipotesis yang dirumuskan dari landasan teori 

dan telaah pustaka pada penelitian terdahulu dan merupakan jawaban 

sementara terhadap permasalahan yang akan diteliti. 

Bab ketiga berisi penjelasan mengenai jenis dan sifat penelitian, 

sumber data, populasi dan sampel penelitian, periode pengamatan, definisi 

operasional variabel penelitian, pengujian variabel penelitian dan teknik 

analisis data. 

Bab keempat berisi hasil analisis dari pengolahan data, baik 

analisis data secara deskriptif maupun analisis hasil pengujian hipotesis 

yang telah dilakukan. Selanjutnya, dilakukan pembahasan mengenai 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti. 

Bab kelima yaitu penutup yang di dalamnya memaparkan 

kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang berkaitan dengan 

penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab 

sebelumnya maka penelitian yang bertujuan untuk menganalisis perbedaan 

average abnormal return dan aktivitas volume perdagangan (TVA) pada 

periode sebelum dan setelah peristiwa pengumuman kabinet kerja Joko 

Widodo-Jusuf Kalla menghasilkan kesimpulan : 

1. Berdasarkan uji statistik terhadap rata-rata abnormal return saham 

selama periode peristiwa, ditemukan bahwa tidak terdapat perubahan 

rata-rata abnormal return yang signifikan di sekitar peristiwa 

pengumuman kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal ini 

ditunjukkan pada hasil uji-t  dengan nilai  t-hitung < t-tabel serta 

ditunjukkan adanya kenaikan rata-rata abnormal return setelah 

pengumuman kabinet yang nilainya cukup kecil sebesar 0.001638. Ini 

mengindikasi bahwa peristiwa pengumuman kabinet kerja Joko 

Widodo-Jusuf Kalla direspon cepat oleh para investor dalam menyerap 

informasi, sehingga penelitian ini mendukung konsep pasar efisien 

setengah kuat dimana pada prinsipnya suatu pasar dinyatakan efisien 

dalam bentuk setengah kuat bila informasi terserap oleh pasar. 

2. Berdasarkan hasil menggunakan uji-t terhadap rata-rata TVA di sekitar 

pengumuman kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla, menunjukkan 
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bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap rata-rata TVA 

3 hari sebelum dan 3 hari sesudah peristiwa atau di sekitar pengumuman 

kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal ini berarti bahwa tidak ada 

permintaan dan penawaran saham secara besar-besaran oleh investor dan 

investor melakukan aksi wait and see sebagai langkah kehati-hatian 

selama waktu pengamatan. Selain itu kemungkinan lain investor masih 

menunggu kinerja para menteri. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang ada, maka 

saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah: 

1. Pemilihan objek penelitian ini hanya menggunakan perusahaan yang 

sudah terdaftar di Jakarta Islamic Index. Untuk itu peneliti di masa 

yang datang agar mencoba mengganti kategori sampel yang digunakan, 

saran tersebut penting untuk menambah jumlah sampel syariah lainnya 

yang terdaftar di BEI. Serta untuk meningkatkan akurasi hasil penelitian 

yang diperoleh di masa mendatang. 

2. Penelitian ini menggunakan market adjusted model dalam mencari 

average abnormal return, yang mungkin saja kurang akurat dalam 

menaksir average abnormal return yang sesungguhnya. Masih ada 

metode lainnnya seperti mean adjusted model dan market model. Oleh 

sebab itu penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lainnya. 



82 

 

3. Penelitian ini juga hanya menggunakan jendela penelitian 3 hari 

sebelum dan 3 hari sesudah. Mungkin untuk penelitian selanjutnya 

dapat menambah jendela penelitian pada penelitian studi peristiwa 

lainnya di masa mendatang. 
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Lampiran 1 

Terjemahan Teks Arab 

 

No Halaman Footnote Surat dan Ayat Terjemah 

1. 23 19 Al-Baqarah (2) : 275. Padahal Allah telah menghalalkan jual 
beli dan mengharamkan riba. 

2. 24 20 Al-Maidah(5) : 90. Hai orang-orang yang beriman, 
sesungguhnya (meminum) khamar, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, 
mengundi nasib dengan panah, adalah 
perbutan keji termasuk perbuatan 
syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   II 
 

LAMPIRAN 2 

 

LAMPIRAN AAR, CAAR, KSE DAN T-HITUNG 
HARI BMTR BSDE CPIN ICBP INCO INDF INTP KLBF LPKR LSIP MNCN 

t-3 -0.019360 0.010165 0.007368 -0.022189 -0.003509 -0.012620 0.000550 -0.017767 0.025710 0.008199 -0.020571 
t-2 0.012667 -0.005754 -0.002051 0.012143 -0.007106 -0.009445 -0.013069 0.003148 -0.000970 0.008290 -0.024242 
t-1 -0.004369 -0.003409 0.014577 0.008164 0.007320 -0.008848 0.011230 0.005966 0.010728 0.028127 -0.029992 
t+1 0.001783 -0.028239 0.040103 -0.016700 -0.007952 -0.016700 0.009615 -0.013914 0.000137 -0.001225 -0.004594 
t+2 0.004576 0.001297 -0.020276 -0.013442 -0.018808 -0.007007 -0.006943 0.016624 -0.000209 -0.006383 0.013585 
t+3 0.006504 0.015057 0.014578 -0.000787 0.002353 0.012796 0.003460 0.000333 0.004683 0.027003 -0.007405 

            
            
            
            
HARI MPPA PGAS PTBA SILO SMGR UNTR WIKA AAR CAAR KSE T- Hitung 

t-3 0.052723 -0.000133 0.026253 -0.010827 0.016534 0.004100 -0.005501 0.002174 0.002174 0.009483 0.229226 
t-2 -0.019883 0.007346 -0.009754 0.007453 -0.005754 0.019997 -0.005754 -0.001819 0.000355 0.005683 -0.320049 
t-1 -0.001995 0.005966 -0.008090 -0.001482 -0.006456 -0.009375 -0.000895 0.000954 0.001308 0.006039 0.157923 
t+1 0.052954 0.013926 0.013689 0.020873 0.003326 -0.030045 0.009615 0.002592 0.003900 0.010429 0.248508 
t+2 0.018422 0.008868 -0.031935 0.019418 -0.009665 0.010475 -0.009241 -0.001702 0.002198 0.007083 -0.240362 
t+3 -0.034275 -0.001728 0.042294 -0.007236 0.014344 0.022109 0.001214 0.006405 0.008603 0.007851 0.815850 

 

 



   III 
 

LAMPIRAN 3 

LAMPIRAN ATVA, CATVA, KSE DAN T-HITUNG 

HARI BMTR BSDE CPIN ICBP INCO INDF INTP KLBF LPKR LSIP MNCN 
t-3 0.000523 0.000811 0.000327 0.000241 0.000711 0.000467 0.000872 0.000528 0.009403 0.001101 0.000330 
t-2 0.001157 0.000722 0.000531 0.000455 0.000370 0.000996 0.000746 0.000751 0.003735 0.001748 0.000453 
t-1 0.000459 0.000847 0.000339 0.000206 0.000159 0.000877 0.000519 0.000430 0.002406 0.004758 0.000793 
t+1 0.000598 0.001018 0.000628 0.000904 0.000307 0.001555 0.000459 0.000533 0.002364 0.001066 0.000431 
t+2 0.000545 0.000726 0.000324 0.000455 0.000642 0.000964 0.001322 0.000503 0.003410 0.001079 0.000591 
t+3 0.000619 0.000619 0.000336 0.000452 0.000883 0.001384 0.000819 0.000855 0.005297 0.004788 0.000584 

            
            HARI MPPA PGAS PTBA SILO SMGR UNTR WIKA ATVA CATVA KSE T- Hitung 

t-3 0.008599 0.000840 0.000747 0.004533 0.001155 0.001405 0.001241 0.001880 0.001880 0.001341 1.402098 
t-2 0.006810 0.000603 0.000778 0.001293 0.000494 0.001729 0.001631 0.001389 0.003269 0.000763 1.820483 
t-1 0.001376 0.000585 0.000230 0.000699 0.000718 0.001032 0.001374 0.000989 0.002378 0.000527 1.877738 
t+1 0.005424 0.000466 0.000734 0.001958 0.000689 0.001032 0.001620 0.001210 0.002200 0.000581 2.083788 
t+2 0.005208 0.000428 0.000486 0.003773 0.000568 0.001332 0.002461 0.001379 0.002589 0.000680 2.028018 
t+3 0.001493 0.000805 0.000801 0.003679 0.000503 0.001416 0.002564 0.001550 0.002929 0.000737 2.103512 
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