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ABSTRAK 

Bursa saham bereaksi terhadap merebaknya COVID-19 dengan terjadinya perubahan harga 

sekuritas. Akibatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) berada 

dilevel terendah pada 24 Maret (21 hari setelah pengumuman kasus pertama kali COVID-19 di 

Indonesia. IHSG terkoreksi 37,49% dibanding akhir tahun 2019. Reaksi pasar ini dapat diukur 

dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan 

abnormal return. Penggunaan Cummulativ Abnormal Return (CAR) menunjukan bahwa ketika 

terjadi pengumuman kasus COVID-19 pertama kali, saham-saham perusahaan F&B tidak 

mengalami abnormal return.    

 

METODOLOGI 

Perubahan harga yang terjadi akibat adanya reaksi pasar akibat kondisi tertentu yaitu 

pengumuman kasus COVID-19 pertama kali. 

1. Menghitung return pasar dan return masing – masing saham perusahaan kelompok food 

and beverage. 

 

 

2. Menghitung expected return 
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Rit = αi + βiRmt + uit 

3. Menghitung abnormal return masing – masing saham. 

 

 

4. Menghitung Cummulative Abnormal Return (CAR) atas portofolio saham tersebut. 

 

 

5. Membandingkan return abnormal rata-rata kelompok perusahaan food and beverage 

sebelum dan sesudah terjadinya pandemic COVID-19, menggunakan t-test paired sample. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Tabel 1. Return saham dan return pasar 

Secara umum return dari perusahaan F&B dalam masa pandemi COVID-19 ini masih menunjukan 

return yang positif dibandingkan nilai IHSG yang terkoreksi negatif.  Sedangkan sebagian kecil 

mengalami return negatif. 

 

 



 

Tabel 2. Expected Return (Market Adjusted Model) 

Tabel ini menunjukan bahwa expected return yang diharapkan tidak jauh berbeda dengan return 

yang diperoleh hal ini menunjukan bahwa pemilik saham tidak banyak berharap (realistis) dengan 

return yang diharapapkan ditengah pandemi COVID-19 saat ini.  

 

Tabel 3. Abnormal Return Saham 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Abnormal return pada hari tertentu 

 

Gambar 1. Pergerakan return saham F&B 

 

Berdasarkan tabel hasil retun saham yang diambil pada hari-hari tertentu setelah pengumuman 

kasus pertama COVID-19 terjadi penurunan return (negatif) dari hari ke-3 sampai hari ke-15  

namun kembali setelah 31 hari return kembali positif. Grafik secara umum memang terjadi 

volatilitas namun hanya berlangsung sesaat. Volatilitas kemudian kembali ke posisi normal. 

 

Hari Pengumuman COVID-19 3/2/2020 

CAR 3 Hari -0.01771053 

CAR 7 Hari -0.03830894 

CAR 15 Hari -0.01103809 

CAR 31 Hari 0.00452853 



 

Tabel 5. Uji beda rata – rata 

 

Hasil uji beda rata-rata dimana korelasi antara kondisi sebelum dan sesudah pengumuman tidak 

kuat hanya sebesar 4.4% dengan nilai p-value > α (0.05). Artinya tidak terdapat perbedaan 

signifikan abnormal return sebelum dan setelah pengumuman COVID-19.   

 

KESIMPULAN 

1. Korelasi antara kondisi sebelum dan sesudah pengumuman lemah sebesar 4.4% 

2. Uji beda diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan setelah 

pengumuman COVID-19, dimana diketahui nilai p-value > α (0.05). 

3. Pengumuman kasus pertama COVID-19 di Indonesia tidak membuat terjadinya abnormal 

return bagi perusahaan food and beverage 

 


