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ABSTRAKSI 

Obligasi konversi merupakan salah satu jenis obligasi yang diperdagangkan 
dibursa. Obligasi konversi memungkinkan pemegang obligasi untuk memilih apakah 
ingin dikonversikan menjadi saham biasa atau tetap mcmegang obligasi tersebut. 
Pengkonversian obligasi konversi dilakukan pada sant niIai konversi lebih tinggi dari 
nilai obligasi atau harga pasar saham lebih tinggi dari harga konversi. 

Pengumuman pengkonversian obligasi konversi merupakan informasi yang 
akan diterima oleh investor sebagai isyarat positif maupun negatif. Isyarat-isyarat 
tersebut mendorong investor untuk mengambiI keputusan membeli atau menjual 
saham yang dimiliki sehingga akan mempengaruhi permintaan dan penawaran saham, 
dan selanjutnya akan menyebabkan teIjadinya kenaikan atau penurunan pada harga 
saham. 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah event study dengan maksud untuk 
mengetahui reaksi harga saham di sekitar pengumuman pengkonversian obligasi 
konversi yang ditunjukkan oleh adanya pendapatan abnormal yang bermakna 
disekitar pengumuman tersebut. Variabel yang digunakan adaIah rata-rata pendapatan 
abnormal (AAR) dan rata-rata kumulatif pendapatan abnormal (CAAR). Sampel 
terdiri dari 18 event perusahaan yang mengumumkan pengkonversian obligasi 
konversi selarna periode 1997 - 2003. Periode penelitian ini terdiri dari periode 
estimasi selama 90 hari, mulai hari (t-100) sampai dengan hari (t-11) dan periode uji 
selarna 21 hari, mulai hari (t-IO) sampai dengan hari (t+10) kemudian dilakukan 
pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t satu rata-rata. 

Berdasarkan HasH uji statistik dengan tingkat kepercayaan 95% (a = 5%) 
ditemukan AAR signiftkan negatif pada t+ 2 dan AAR signifikan positif pada 
t+3.Hasil ini menunjukkan bahwa pasar gangat bereaksi terhadap informasi 
pengumuman pengkonversian tersebut. CAAR signifikan negatifteIjadi pada t-4, hal 
ini herarti dimungkinkan adanya keboeoran informasi mengenai pengumuman 
pengkonversian tetapi tidak terlalu direspon oleh para investor sehlngga hanya 
tercermin pada pergerakan CAAR. Adanya nilai AAR yang signifikan pada t+2 dan 
t+3 dapat dicermati bahwa pasar dengan cepat merespon informasi yang terkandung 
dalam pengumuman tersebut dan membawa harga saham pada tingkat keseimbangan 
barn sehingga dapat disimpulkan pasar efisien dalam bentuk setengah kunt. 
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