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JUDUL  : 

 Reaksi Pasar Saham terhadap Pengumuman PBI Nomor 18/16/PBI/2016 

Tentang Rasio Loan to Value KPR (Studi pada Perusahaan Property dan Real 

Estate yang Terdaftar di ISSI) 

ISI :  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan event study. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis reaksi investor di pasar modal syariah sebelum dan 

sesudah pengumuman PBI nomor 18/16/PBI/2016 dengan menggunakan indikator 

abnormal return dan trading volume activity. Abnormal return dihitung dengan 

metode market model. Periode penelitian ini terdiri dari 60 hari periode estimasi, 

10 hari sebelum dan 10 hari sesudah peristiwa. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 35 perusahaan sektor property dan real estate yang 

terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode penelitian dan 

ditentukan berdasarkan metode purposive sampling. Analisis dalam penelitian ini 

menggunakan paired sample t-test untuk variabel abnormal return dan wilcoxon 

sign-rank test untuk variabel trading volume activity dengan tingkat signifikansi 

5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang tidak 

signifikan pada rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Hal ini 

sejalan dengan teori pasar modal efisien yang menyatakan bahwa dalam pasar 

yang efisien akan sangat sulit bagi investor untuk dapat memperoleh abnormal 

return. Sedangkan pada rata-rata trading volume activity, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan 

sesudah peristiwa. Artinya investor menganggap bahwa pengumuman PBI nomor 

18/16/PBI/2016 memiliki kandungan informasi yang baik (good news) sehingga 

muncul reaksi pasar yang positif dan memicu terjadinya peningkatan volume 

perdagangan saham yang signifikan sesudah peristiwa tersebut. 

Kata Kunci : Rasio Loan to Value, abnormal return, trading volume activity, 

studi peristiwa     
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