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ABSTRAK 

Kcputusan investasi saham di pasar modal sangat ditentukan o!eh infonnasi 
yang diterima investor selaku pengambil keputusao, Suatu IOfonnasi dapat 
menimbulkan perubahan pada harga saham, Hal ini disebabkan karena investor 
rnelakukan peniialan saham berdasarkan infonnasl yang dlterima, Persaingan dalam 
pasar modal menyebabkan dapat memberikan tmgkat keuntungan normal, yaltu 
tingkat keuntungan yang sesuai uengan resiko pemilikan saham dan' dapar 
mcmberikan tmgkat keuntungan diatas normal, yang disebut dengan abnormal 
return. Aturan tfck si:::e ditetapkan pasar modal, oleh karenanya pasar modal dapat 
menguoahnya. Pada ranggal 3 Juli 2000. Bursa Efek Jakarta(BEJ) melakukan 
perubahan dengan menurunkan ilck see dari Rp 25,00 menjadi Rp 5,00 berdasarkan 
Keputusan Djreksi PT.Bursa Efek Jakarta Nemor Kep-314/BEJ!06-2000 tanggaJ 27 
Juni 2000. Motivasi BEl melakukan perubahan tide see tercermin dalam keputusan 
direksi dan berita persnya. 

Tujuan penelitian im bermaksud untuk mengetahui pendapatan abnormal rata
(ata (A.A.R) djsekitar tanggal pengumuman perubahan tick sce secara smgle system 
di BEl. Sampel yang diperJukan dalam 'j)Cnelitian mi ditetapkan dengan metodc 
purposive samplmg. Metode im digunakan untuk memperolen batasan-batasan dan 
kesesuaian dengan tujuan dati penelitian ini. Batasan yang dlgunakan untuk 
menetapkan sampet datam penelitian tnt adalan: Perusahaan LQ45 yang telah listing 
di BE] pada periode penelitian yaltu sejak awal periode estimasi sampa! akhir penooe 
uJi. Perusahaan yang tidak melakukan COr;'X1mt~ actIOn sepeni right /S,'lue, stock spit! 

dan dividen saham selama periode estimasi dan period;: jendela Periodt: estimasi 
selama 110 hari dan periode jendela selama:± 10 han 

Setelah diIakukan pengujlan, maka diperoleh bahwa rata-rata pendapatan 
abnormal perusahaan sebelum pengumurnan perubahan tfck si::e lehih kecil 
dibandingkan dengan rata-rata pendapatan abnonnal setelah pengumurnan pcrubahan 
tick see. Berdasarkan hasH pengujian terhhat bahwa pada han sebeium pengumuman 
perubahan lick 8::;e terdapat 2 han yang menghasilkan t-observasl Y'dng negatif yaitu 
t-8 dan l- t" Untuk periode setelah pengumuman penurunan tIck .\f::e tidak terdapat t~ 
hitung yang negattf Stgnifikansi terjadi pada t-9 dan r-O. 
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