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ABSTRAKSI 

Sabam, sebagai salah satu instrumen yang diperdagangkan di pasar modal, 
selalu mengalami perubahan barga. D81am konsep hipotesis pasar efisien 
(efficient market hypothesis), perubahan barga saham ini bersifat acak dan oleh 
karenanya perubaban harga di masa mendatang tidak dapat diprediksi berdasarkan 
perubahan harga di masa lampau. Namun dernikian, banyakpenelitian yang 
menyebutkan adanya beberapa fenomena yang tidak sesuai dengan hipotesis pasar 
efisien. S81ab satunya adalah fenomena pembalikan harga (price reversals). 
Pembalikan harga terjadi jika perubahan harga secara ekstrem dalam satu periode 
tertentu segera diikuti dengan perubahan harga ke arab yang berlawanan. 
Kenaikan harga secara ekstrem (kejadian positit) akan segera diikuti penurunan 
harga pada periode selanjutnya. Seb81iknya, penurunan harga secara ekstrem 
(kejadian negatit) pada satu periode tertentu diikuti oleh kenaikan harga pada 
periode selanjutnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pendapatan abnorma1 dan 
risiko saham setelab terjadi perubaban harga yang ekstrem di Bursa Efek Jakarta 
periode 1992-1997. Data yang digunakan adalab data harlan Indeks Harga Sabam 
Gabungan (lHSG). Definisi perubahan harga yang ekstrem dalam penelitian ini 
mengacu pada penelitian Ajayi dan Mebdian (1994). Tingkat pendapatan 
abnorm81 yang lebih besar daripada 0,025 digolongkan sebagai kejadian positif, 
dan tingkat pendapatan abnormal yang lebih kecil daripada -D,025 digolongkan 
sehagai kejadian negatif. Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi tingkat 
pendapatan abnormal kumulatif baik setelab kejadian positif maupun negatif. 
Untuk mengetahui signifikansi perbedaan risiko setelab kejadian positif dan 
setelab kejadian negam, digunakan uji F. 

Dalam penelitian ini, didapat 11 kejadian positif dan 11 kejadian negatif. 
Setelab kejadian positif terdapat tingkat peodapatan abnormal kumulatif yang 
positif (fhi~ = +6,15954). Setelab kejadian negatifterdapat tingkat pendapatan 
abnorm81 kumulatif yang positif (fhinmg = + 14,91567), dan setelab itu harga saham 
cenderung untuk turon. Dari pengujian pada kejadian positif dan kejadian negatif, 
tampak babwa investor menetapkan harga di "bawab' harga yang semestinya. 
Oleh karena itu, setelab kejadian positiftidakteJjadi pembaJikan harga, sedangkan 
setelab kejadian negatif terdapat pemhalikan harga. Uji F memmjukkan adanya 
perbedaan yang signifikan antara risiko setelah kejadian positif dan risiko setelab 
kejadian negam, dengan nilai Fhi~ sebesar +7,74211. 
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