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Keberadaan Taksi Online adalah salah satu bagian dari fenomena modern 
yang terjadi di dunia. Dengan adanya fenomena tersebut dapat berimbas pada
taksi-taksi konvensional yang telah ada sebelum fenomena terjadi. Dampak yang 
terjadi adalah harga saham taksi konvensional menjadi terpengaruh dengan
adanya taksi online. Hal ini kemudian yang mempengaruhi keputusan investor.
Investor sering mendasarkan keputusan investasi yang diambilnya pada suatu
kejadian. Kejadian tersebut dapat menyebabkan perubahan permintaan dan
penawaran saham. Perubahan permintaan dan penawaran saham tersebut
kemudian menyebabkan naik turunnya return saham. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui reaksi pasar modal syariah atas keberadaan taksi Online yang 
ditunjukkan dengan adanya perbedaan return saham pada sebelum dan sesudah
adanya taksi online.

Penelitian ini menggunakan pendekatan event study, dilakukan pada emiten 
yang masuk dalam penghitungan indeks ISSI selama periode Mei 2014 –
November 2014. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan 7 bulan yaitu t-
3 (tiga bulan sebelum keberadaan taksi online), t-0 (event date), dan t+3 (tiga
bulan sesudah keberadaan taksi online). Pengujian hipotesis menggunakan paired 
sample t-test.

Hasil penelitian ini berdasarkan uji statistic dengan tingkat signifikansi (α) = 
5% menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,489 yang berarti terdapat perbedaan
return saham yang tidak signifikan pada sebelum dan sesudah keberadaan taksi
Online.

Kata kunci : Event study, Taksi Online, Return saham, Indeks Saham Syariah 
Indonesia (ISSI)

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

       

               SKRIPSI                     DAMPAK TAKSI ONLINE……                       PRIKA MUZKANTAMA 


	COVER
	LEMBAR PENGESAHAN
	PERNYATAAN ORISINALITAS
	ORIGINALITY THESIS STATEMENT
	KATA PENGANTAR
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	خلاصة
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB 1 PENDAHULUAN
	BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
	BAB 3 METODE PENELITIAN
	BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
	BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN

