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Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan judul “Respon Pasar Modal Pasca 

Tragedi Ledakan Bom Bali II dan Pengumuman Kenaikan Harga BBM Terhadap Harga Saham” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji tingkat signifikansi abnormal return saham pasca 

pengumuman kenaikan harga BBM dan terjadinya ledakan Bom Bali II dan menguji apakah 

terjadi perubahan rata-rata abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman kenaikan 

harga BBM dan terjadinya ledakan Bom Bali II 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi abnormal return saham pasca 

pengumuman kenaikan harga BBM dan terjadinya ledakan Bom Bali II dengan menggunakan 

standar deviasi didasarkan pada deviasi standar return-return tidak normal dari masing-masing 

sekuritas secara cross-section. Sedangkan untuk menguji apakah terjadi perubahan rata-rata 

abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman kenaikan harga BBM dan terjadinya 

ledakan Bom Bali II dengan menggunakan uji-t.  

Hasil penelitian menunjukkan dilihat dari Average Abnormal return bahwa ada reaksi pasar di 

sekitar ledakan bom Bali II dan tanggal pengumuman kenaikan BBM. Sedangkan cummulative 

Average Abnormal return mengindikasikan bahwa pasar bereaksi negatif terhadap ledakan bom 

Bali II dan tanggal pengumuman kenaikan BBM. Untuk pengujian Ho tidak terdapat signifikansi 

abnormal return disekitar peristiwa ledakan bom Bali II dan pengumuman kenaikan harga BBM 

karena t-hitung (1.6860) lebih kecil dari t-tabel (2.000). Dalam Ho tidak terdapat perubahan rata-

rata abnormal return saham sebelum dan sesudah ledakan bom Bali II dan tanggal pengumuman 

kenaikan BBM karena t-hitung (-1.144) lebih kecil dari t-tabel (2.776). 

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka penulis dapat memberikan saran bahwa sebaiknya 

investor diharapkan untuk peka terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku 

pergerakan harga saham, untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan event lainnya selain 

event peristiwa ledakan bom Bali II dan pengumuman kenaikan harga BBM dan  

 


