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   Penggabungan lembaga pasar modal Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek 
Surabaya (BES) menarik untuk dicermati mengingat kedua pasar modal yang dikenal di 
Indonesia tersebut dianggap sebagai pasar modal yang memiliki peranan penting dalam 
mempertemukan pemilik dana (investor) dengan pihak yang membutuhkan dana 
(perusahaan go public). Menurut Undang-undang No 8 (1995), pasar modal (bursa 
efek) menjadi lembaga keuangan strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah 
satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. 
Lubatkin dan O'Neill (1987) mengemukakan bahwa penggabungan merupakan suatu 
langkah strategis untuk kelangsungan usaha. Penggabungan (merger) antar perusahaan 
bukan sesuatu yang baru, akan tetapi pernah terjadi pada perusahaan emiten 
penerbangan dalam pasar modal (Gong dan Firth (2006)),  

   Perkembangan kelembagaan pasar modal di Indonesia pada Desember 2007 
menjadi momentum penting karena pada saat itu secara resmi dikeluarkan 
pengumuman penggabungan BEJ dengan BES dan berganti nama menjadi Bursa Efek 
Indonesia (BEI) sebagaimana dimuat dalam Buku Panduan Indeks Harga Saham Bursa 
Efek Indonesia (2010). Pengumuman penggabungan tersebut menjadi perhatian bagi 
regulator, perusahaan emiten, investor dan calon investor di Indonesia dan luar negeri. 
Penggabungan tersebut bukan suatu mekanisme memperbaiki sisi permintaan dan 
penawaran saham akan tetapi lebih pada memperbaiki kelembagaan dalam 
meningkatkan jasa pelayanan transaksi jual beli saham. Peristiwa tersebut lebih 
mendorong minat investor, akan tetapi tidak mempengaruhi turun naiknya IHSG dan 
permintaan dan penawaran. Namun demikian, dorongan minat untuk investasi melalui 
perbaikan jasa pelayanan akan memperlancar dan mempermudah bertransaksi sehingga 
baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan transaksi jual beli 
saham. Di sisi lain, turun naiknya IHSG sering disebabkan oleh faktor non 
kelembagaan dan ekonomi. Penggabungan tersebut memiliki implikasi terhadap 
likuiditas perdagangan saham, kinerja rasio keuangan dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi IHSG.  

   Penggabungan dalam dunia bisnis sering terjadi dan tidak asing lagi. Sehingga 
sering jadi objek penelitian (Bloom (2011), Sufian dan Majid (2007), Kropt dan 
Viswanathan (2004), Myers dan Majluf (1984)). Penggabungan tidak saja terjadi dalam 
dunia bisnis akan tetapi terjadi juga antar perusahaan di pasar modal, perusahaan bursa 
antar negara sebagaimana penggabungan antara Bursa Singapura (Singapora 
Exchange/SGX) dan Bursa Australia atau Australian stock Exchange (ASX) (Hariyani 
et al.  (2011)). 

Sejak berdiri pada Desember 1912, Bursa Efek di Indonesia mengalami pasang 
surut. Sempat ditutup selama Perang Dunia I dan vakum selama 1956-1977. Bergairah 
kembali pada 10 Agustus 1977, dijalankan di bawah Bapepam. Hingga sekarang 
aktifitas Bursa Efek Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat bahkan memiliki 
peran penting dan menjadi indikator kemajuan ekonomi Indonesia (Martalena dan 
Malinda (2011)). Dalam upaya untuk efektivitas jasa pelayanan pasar modal bagi para 
investor dan lembaga terkait maka dilakukan penggabungan BEJ dan BES menjadi 
BEI.  
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Di Amerika berkembang investasi pada lembaga Money Market Securities 
Instruments dalam bentuk; treasury bills, repurchase agreement, LIBOR, negotiable  
certificate  of   deposit,  bankers   acceptances,  commercial    paper  dan Eurodollars. 
Sedangkan pada capital market securities berkembang investasi treasury notes and 
bonds, federal agency securities and municipal securities, corporate bonds, preferred 
stock, mortgage backed securities, common stock dan derivative instruments (Elton et 
al, (2007)). Perubahan kelembagaan dan perkembangan aneka ragam wahana investasi 
perlu disikapi secara rasional oleh para investor (Myers dan Majluf (1984) dan Childsa 
et al. (2005)). Perubahan tersebut selalu disertai dengan munculnya peluang dan 
tantangan sehingga diperlukan suatu penganalisisan karena terkait dengan  pengambilan 
keputusan untuk investasi. Graver dan Graver (1991) dan Woolridge (1983) 
mengemukakan bahwa selalu ada hubungan antara keputusan perusahaan dan peluang 
investasi bagi investor. 

    Fabozzi (2000) mengatakan pasar modal berkembang dari bentuk pasar domestik 
menjadi pasar modal global atau pasar modal dunia. Pasar modal dunia (global market) 
mengintegrasikan pasar modal domestik. Para pihak yang terkait dengan 
penyelenggaraan investasi di pasar modal adalah individu, pemerintah dan perusahaan 
dana pensiun (Brown dan Reilly (2009) dan Bodie et al. (2008)). Investor yang 
menginvestasikan dana pada wahana investasi digolongkan menjadi investor ritel yang 
terdiri dari individu-individu dan investor institutional yang terdiri dari perusahaan-
perusahaan (Fabozzi (2000)). 

   Perilaku seorang investor digambarkan sebagai seorang yang menempatkan uang 
dalam suatu portofolio investasi yang dilakukan setelah investor yang bersangkutan 
mengetahui benar informasi bisnis yang digeluti serta percaya bahwa suatu saat akan 
berhasil dalam investasinya (Sembel dan Sugiharto (2009)). Kemudian seorang investor 
bisa mendapatkan keuntungan yang berasal dari aktivitas perusahaan tersebut (dividen) 
maupun berasal dari harga saham itu sendiri (capital gain) (Hidayat (2010) dan Sembel 
dalam Dermawan (2010)). Dengan demikian imbalan merupakan konsekuensi dari 
penyerahan dana atau rate of return yang diartikan sebagai tingkat pemulihan.  

   Mengetahui informasi bisnis yang digeluti amat penting bagi investor, karena 
persoalan yang terjadi dalam dunia investasi menyangkut situasi di masa mendatang 
yang penuh ketidak pastian (Manurung (2010)). Ekspektasi dalam bentuk tingkat 
pemulihan bagi seorang investor terhadap dana yang dialokasikan merupakan bentuk 
keberhasilan dalam investasi. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Brown 
dan Reilly (2009) mengatakan bahwa setiap investor memilih investasi dengan harapan 
memberikan hasil atau tingkat pemulihan (rate of return). 

   Penggabungan pasar modal merupakan suatu kebijakan yang telah diperhitungkan 
secara komprehensif dan mendalam. Walaupun demikian, umumnya setiap 
implementasi kebijakan selalu menimbulkan implikasi. Oleh karena itu penggabungan 
BEJ dan BES memunculkan implikasi terhadap aktivitas investasi di Indonesia, yaitu: 
1). Berdampak secara tidak langsung terhadap likuiditas perdagangan saham (volume 
dan value), 2). Kinerja ratio keuangan BEI, dan 3). Faktor yang mempengaruhi IHSG. 
Ketiga dampak tersebut menjadi topik bahan penelitian dan pembahasan disertasi ini.  

   Likuiditas perdagangan saham baik dalam bentuk volume maupun value sering 
mengalami fluktuasi. Hal itu terjadi karena investor memiliki perilaku yang selalu 
mencari kesempatan mendapatkan keuntungan dengan cara melihat kecenderungan 
harga saham. Jika harga saham cenderung akan naik maka investor segera membeli 
saham dan sebaliknya, jika harga saham cenderung akan turun maka investor segera 
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menjual saham. Selama periode 2004 sampai 2012, likuiditas perdagangan tahunan 
dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini.  

 
Table 1. Likuiditas perdagangan saham BEI 

 
Tahun  

Perdagangan saham 
Volume  

(miliar lembar saham) 
Nilai  

(Rp triliun) 
Jumlah transaksi 

(ribuan kali) 
2004    411,77 247,01 3.723,95 
2005    401,87 406,01 4.011,92 
2006    436,94 445,71 4.810,90 
2007            1.039,54        1.050,15        11.861,06  
2008   787,85        1.064,53        13.417,14 
2009 1.467,66           975,14        20.976,60 
2010 1.330,87        1.176,24        25.918,56 
2011 1.203,55        1.223,44        28.023,05 
2012 1.053,76        1.116,11        29.941,04 

Sumber: Laporan BEI tahunan 2004-2012  

  
 IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan), merupakan rujukan bagi para perlaku 
pasar modal di Indonesia. Perubahan dan pergerakan harga saham tidak saja terjadi 
dalam hitungan hari, tetapi per jam dan bahkan per detik. Ada dua jenis harga yang 
perlu di cermati pergerakannya yaitu harga saham individual dan IHSG. Untuk 
keperluan transaksi, harga yang perlu diperhatikan adalah harga saham individual. 
Investor tetap harus memperhatikan pergerakan IHSG mengingat IHSG merupakan 
harga kolektif seluruh saham (composit) sehingga dapat dijadikan informasi sebagai 
dasar untuk mengambil keputusan. IHSG merupakan driven of stock price, bahkan 
dijadikan indikator perkembangan ekonomi nasional, regional dan internasional 
(Sumiyana (2007)). 
  Informasi tentang perubahan IHSG yang dianggap sebagai pergerakan IHSG 
sangat penting bagi investor mengingat IHSG dijadikan benchmark bagi harga-harga 
saham yang diperjual belikan di pasar modal. Sembel dalam Darmawan (2010) 
mengatakan IHSG sebagai indikator bagi seorang investor yang konsisten berinvestasi 
jangka panjang pada saham-saham di BEI. Kesenjangan informasi menjadikan harga 
saham tidak efisien. Semakin lengkap informasi tentang harga saham semakin 
mengurangi disparitas harga saham. Oleh karena itu, untuk menghindari gejala tersebut 
maka IHSG sebagai benchmark harga saham sangat penting bagi investor. Stein (2003) 
mengatakan informasi yang bersifat asymmetric mempengaruhi perilaku investasi. 
Informasi perubahan harga saham bagi investor sangat penting terutama bagi investor 
aktif yang selalu melakukan transaksi beli pagi-jual siang, atau bertransaksi setiap hari 
dalam bentuk kegiatan beli detik pertama kemudian beberapa detik atau menit 
kemudian melakukan jual atau sebaliknya. Nilai transaksi jual-beli saham sangat besar. 
Pada tahun 2007, rata-rata nilai transaksi telah mencapai angka di atas Rp 4,3 triliun per 
hari. Bahkan pada tahun 2008, sampai dengan semester pertama, rata-rata nilai 
transaksi harian meningkat menjadi Rp 5,6 triliun. Gambar 1 berikut ini dapat 
memberikan gambaran tentang pergerakan IHSG selama waktu 2007-2010, sebagai 
gambaran pergerakan IHSG. Terdapat fluktuasi turun-naik IHSG, baik sebelum 
maupun setelah penggabungan. 
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Sumber: BEI IHSG 2007-2010                     
                    Gambar 1. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan 2007-2010 
 

   Data perubahan IHSG pada masa transisi BEI terjadi sepanjang waktu sebelum 
dan setelah BEI. Pada masa transisi ini dapat disoroti perubahan IHSG harian, 
mingguan, bulanan dan tahunan. Tabel 2 menjelaskan perkembangan IHSG bulanan 
sebelum dan sesudah BEI. Sebelum penggabungan, terdapat dua harga saham 
benchmark yaitu harga saham BEJ dan BES. Dalam penyajian harga saham 
ditampilkan tiga jenis harga yaitu harga tertingi, harga terendah dan harga akhir.  Baik 
harga tertinggi, harga terendah maupun harga akhir di BEJ dan BES selama Januari 
sampai dengan Desember 2007 mengalami fluktuasi. Memasuki akhir November dan 
awal Desember yang dianggap masa transisi penggabungan BEJ dan BES, harga saham 
menaik. Dilanjutkan pada hari-hari pertama setelah penggabungan, IHSG terus 
mengalami kenaikan. Keadaan tersebut ditunjukkan oleh pergerakan IHSG BEJ akhir  
pada Oktober naik 12,04% dan November naik 1,696%, sedangkan IHSG BES akhir 
pada Oktober naik 11,13% dan November naik 1,26%, sehingga menjelang 
penggabungan kecenderungan IHSG terus naik. Perkembangan ini dapat dilihat tabel 2 
berikut ini. 

 
Tabel 2. IHSG menjelang penggabungan tahun 2007  

 
Bulan 

 
Bursa Efek Jakarta 

 
Bursa Efek Surabaya 

Tertinggi Terendah Akhir Tertinggi Terendah Akhir 
Januari  1.836,52 1.678,04 1.757,26    955,75   877,04     918,23 
Pebruari  1.816,57 1.727,36 1.740,97    937,10   893,46     898,43 
Maret  1.830,92 1.698,82 1.830,92    937,92    904,43     937,92 
April  2.019,68 1.849,38 1.999,17 1.042,89    945,62 1.023,63 
Mei  2.104,25 2.001,18 2.084,32 1.065,73 1.025,02 1.054,47 
Juni  2.161,07 2.054,45 2.139,28 1.090,53 1.042,73 1.078,36 
Juli  2.401,14 2.167,82 2.348,67 1.206,47 1.092,04 1.179,49 
Agustus  2.270,85 1.908,64 2.194,34 1.139,54     969,15 1.108,99 
September  2.378,83 2.209,64 2.359,21 1.191,73 1.110,61 1.183,61 
Oktober  2.667,53 2.399,46 2.643,49 1.335,16 1.203,91 1.315,37 
November  2.713,98 2.563,62 2.688,33 1.347,37 1.269,77 1.331,96 

Sumber: Statistik Pasar Modal BAPEPAM 2007 
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  Tanggal 30 November 2007, dilakukan penggabungan antara BES dan BEJ 
menjadi BEI (Bursa Efek Indonesia) sehingga perkembangan IHSG menjadi sebagai 
berikut lihat tabel 3 berikut ini. 

 
Table 3. IHSG bulan pertama setelah BEI 

 Tertinggi Terendah Akhir Naik/Turun Persentase 
Desember, 2007.      

3 - 7 2.795,40 2.726,93 2.778,95 90,62 3,37 
3 - - 2.726,93 38,59 1,44 
4 - - 2.752,94 26,02 0,95 
5 - - 2.768,06 15,11 0,55 
6 - - 2.795,40 27,34 0,99 
7 - - 2.778,95 -16,45     -0,59 

Sumber: Statistik Pasar Modal BAPEPAM 2007 
 
Selama Desember setelah merger IHSG BEI akhir harian pada pekan pertama  

mengalami penurunan secara konsisten mulai dari hari ke-3 sampai dengan hari ke-7, 
bahkan pada hari ke-7 mengalami penurunan -0,59% (lihat tabel 3).  Selanjutnya, 
perubahan IHSG tahunan sebelum-sesudah BEI dari tahun 2004 sampai 2012 
mengalami fluktuasi. Sampai 2007 IHSG naik dan setelah 2007 sampai 2008 
mengalami penurunan, namun 2009-2012 mengalami kenaikan. Hal ini dijelaskan 
dengan data IHSG tabel 4 berikut. 

 
Tabel 4. IHSG tahunan (2004-2012) 

Bulan, tahun IHSG 
Akhir Desember 2004 1.000 
Akhir Desember 2005 1.162 
Akhir Desember 2006 1.813 
Akhir Desember 2007 2.745 
Akhir Desember 2008 1.355 
Akhir Desember 2009 2.534 
Akhir Desember 2010 3.703 
Akhir Desember 2011 3.821 
Akhir Desember 2012 4.316 

                           Sumber: Diolah dari Laporan BEI. 

 
   Data IHSG bulanan dapat pula menjadi rujukan bagi investor, karena sifat data 

yang lebih tajam untuk pengamatan IHSG, sehingga lebih akurat dari data tahunan. 
Disertasi ini, menggunakan data bulanan IHSG untuk mengamati dampak 
penggabungan pasar modal sebelum dan setelah BEI dikaitkan dengan faktor 
lingkungan yang mempengaruhi IHSG yaitu inflasi, PDB, harga emas dan SBI. Data 
faktor lingkungan tersebut disesuaikan pula dengan kebutuhan data analisis IHSG yang 
bersifat bulanan. Pada tabel 5 berikut ini disajikan data IHSG pembukaan, tertinggi, 
terendah dan penutup rata-rata per bulan. Data tabel 5 menggambarkan gerakkan IHSG 
BEJ setiap bulan selama satu tahun sebelum penggabungan dan IHSG BEI satu tahun 
setelah penggabungan pasar modal.  
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Tabel 5. IHSG bulanan (2007-2008) 
Periode  Pembukaan Tertinggi Terendah Tutup  Avg Vol 
2007, sebelum BEI      
Januari  1.813,45 1.843,35 1.627,76 1.757,26 327.844.100 
Pebruari  1.765,87 1.824,99 1.664,20 1.740,97 228.070.800 
Maret  1.752,11 1.833,42 1.692,22 1.830,92 215.927.200 
April  1.837,18 2.021,01 1.837,18 1.999,17 262.589.300 
Mei  1.995,17 2.111,83 1.987,89 2.084,32 394.505.300 
Juni  2.100,68 2.167,45 2.045,58 2.139,28 394.676.800 
Juli 2.140,62 2.405,96 2.140,62 2.348,67 246.756.600 
Agustus 2.318,70 2.322,80 1.863,36 2.194,34 266.673.500 
September  2.194,43 2.385,24 2.192,79 2.359,21 1.589.492.100 
Oktober  2.366,61 2.689,92 2.366,61 2.643,49 370.644.300 
November  2.692,51 2.737,81 2.526,95 2.688,33 485.623.600 
Desember  2.703,72 2.818,53 2.629,07 2.745,83 472.095.200 
2008, setelah BEI      
Januari  2.739,59 2.838,48 2.229,82 2.627,25 1.050.029.300 
Pebruari  2.657,16 2.773,43 2.573,41 2.721,94 606.519.900 
Maret  2.651,88 2.689,66 2.239,73 2.447,30 384.152.600 
April  2.463,74 2.465,82 2.167,65 2.304,52 433.096.200 
Mei  2.333,56 2.516,26 2.322,19 2.444,35 691.045.000 
Juni  2.447,63 2.461,05 2.316,43 2.349,10 332.752.700 
Juli 2.361,48 2.394,17 2.129,40 2.304,51 266.418.800 
Agustus 2.283,02 2.283,02 2.035,59 2.165,94 716.255.500 
September  2.157,02 2.168,80 1.592,24 1.832,51 310.863.800 
Oktober  1.766,94 1.766,94 1.089,34 1.256,70 199.721.600 
November  1.281,51 1.430,72 1.102,67 1.241,54 336.466.400 
Desember  1.240,85 1.376,10 1.177,86 1.355,41 172.534.500 

          Sumber: Laporan BEI 2008 
 
Gambar 2 memberikan informasi mengenai fluktuasi IHSG dalam bentuk kurva. 

Tampak kecenderungan fluktuasi pergerakan IHSG bulanan pada 2007-2008. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  Sumber: Laporan BEI 2008        

    Gambar 2: Pergerakan IHSG 2007-2008 
 

Pada gambar 2, tampak pergerakan IHSG satu tahun sebelum BEI. IHSG 
mengalami kenaikan secara landai sampai akhir Desember 2007, akan tetapi setelah 
BEI, pada bulan Januari 2008 IHSG mengalami penurunan sampai akhir tahun 2008. 

                               Sebelum           BEI         Setelah        
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Tampak dalam jangka pendek setelah terbentuk BEI, IHSG mengalami penurunan. Hal 
ini menarik dianalisis. Perlu diketahui bahwa pada 2008 terjadi krisis keuangan 
internasional, dapat diduga bahwa ada transmisi dampak krisis keuangan internasional 
tersebut terhadap IHSG. Namun demikian ekonomi dalam negeri juga mengalami 
kenaikan inflasi, tingkat Sertifikat Bank Indonesia (SBI) meningkat dan Produk 
Domestik Bruto (PDB) bergerak stabil sementara  pajak diberlakukan secara progresif.  
 Earning Per Share BEI sebelum dan setelah penggabungan menarik pula untuk 
dicermati mengingat hal ini termasuk yang terkena dampak dari penggabungan pasar 
modal, masalah ini pernah dilakukan penelitian oleh Maryati (2010). 
 

                                       Tabel 6: Earning Per Share BEI 
           Tahun  
EPS 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

Laba Usaha  
Operating 
Income (Rp) 

 
(22) 

 
263 

 
464 

 
796 

 
2.937 

 
2.542 

 
2.068 

 
2.316 

 
1.820 

 
2.458 

Laba Bersih   
Net Income 
(Rp) 

 
86 

 
231 

 
283 

 
817 

 
2.423 

 
1.860 

 
2.748 

 
2.878 

 
2.413 

 
1.764 

Sumber: Laporan Keuangan BEI 2003-2012 
 
 Pada Tabel 6, disajikan dua jenis Earning Per Share (EPS) BEI yaitu; EPS 
berbasis laba usaha dan EPS berbasis laba bersih. EPS laba usaha pada momentum 
penggabungan mengalami penurunan. Tahun 2007 EPS laba usaha sebesar 2.937 
sedangkan tahun 2008 sebesar 2.542, jadi mengalami penurunan sebesar 0,395. EPS 
laba bersih juga mengalami penurunan, tahun 2007 EPS sebesar 2.423 sedangkan tahun 
2008 sebesar 1.860. Jadi mengalami penurunan sebesar 0,563. Pada momentum 
penggabungan pasar modal Indonesia tampak  EPS BEI mengalami penurunan. Hal ini 
menjadi indikasi dampak dari penggabungan sehingga penting dilakukan penelitian.  
 Kinerja rasio keuangan BEI menjadi menarik untuk dilakukan penelitian karena 
bidang keuangan merupakan salah satu faktor yang menjadi latar belakang mengapa 
pengabungan pasar modal dilakukan. Kinerja keuangan dapat dijadikan ukuran yang 
terkena dampak dari penggabungan. Rasio keuangan yang digunakan adalah current 
ratio (CR), operating income to operating revenues (OIOR), operating expenses to 
operating revenues (OEOR), net profit margin (NPM), return on assets (ROA), return 
on equity (ROE) dan total assets turn over (TATO). Kinerja keuangan BEI selama 
2005 sampai 2010 disajikan sebagai berikut. 
 

Tabel 7: Kinerja rasio keuangan BEI 
Kinerja Rasio 
Keuangan 

Sebelum BEI Setelah BEI 
2005 

(persen) 
2006 

(persen) 
2007 

(persen) 
2008 

(persen) 
2009 

(persen) 
2010 

(persen) 
CR 138,38   125,09   120,98   197,53   164,77   166,43 
OIOR   30,32     33,39     61,97     54,19     47,15     43,81 
OEOR   69,68     66,61     38,03     45,81     52,85     56,19 
NPM   25,01     34,27     51,14     39,64     62,66     54,45 
ROA     7,67     28,42       9,08     14,39     12,17     10,12 
ROE   24,30     28,42     45,71     26,14     27,36     22,29 
TATO   30,69     19,34     17,75     36,30     19,42     18,58 

    Sumber: Laporan Keuangan BEI 2005-2010 
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       Implikasi lain dari penggabungan BEJ dan BES menjadi BEI bisa terjadi pada 
faktor-faktor yang mempengaruhi IHSG. Pergerakan turun dan naik IHSG banyak 
menjadi perhatian bagi investor dan calon investor karena IHSG merupakan harga 
saham rujukan. Sebelum Desember 2007, terdapat dua IHSG yaitu IHSG BEJ dan 
IHSG BES, tetapi setelah penggabungan hanya ada satu IHSG rujukan yaitu IHSG BEI.  

   Dengan latar belakang tersebut sangat menarik untuk diadakan penelitian dengan 
judul disertasi ”Analisis Dampak Penggabungan BEJ dan BES terhadap Likuiditas 
Perdagangan Saham, Rasio Keuangan dan Faktor yang Mempengaruhi IHSG”. Dengan judul 
tersebut maka fokus penelitian diharapkan menemukan suatu novelty (kebaruan) 
tentang dampak penggabungan pasar modal BEJ dan BES menjadi BEI. Setelah 
penggabungan pasar modal ini menarik dilakukan penelitian karena selama ini ada dua 
pasar modal di Indonesia. Tetapi setelah penggabungan hanya ada satu pasar modal 
yaitu BEI. Dampak penggabungan tersebut mencakup likuiditas perdagangan saham, 
kinerja keuangan dan faktor yang mempengaruhi IHSG.  

   Investor tertarik pada kinerja perusahaan emiten dan perusahaan pengelola pasar 
modal yang dapat memberi manfaat langsung dan tidak langsung seperti dikemukakan 
Gaver dan Gaver (1992), Braton (2005), Mahajan dan Tartaroglu (2007) dan Childsa et 
al. (2005). Kebijakan penggabungan pasar modal Indonesia dimaksudkan dapat 
memberikan manfaat bagi investor, emiten, BEI dan Pemerintah. Kondisi BEI sebelum 
dan setelah penggabungan digambarkan sebagai beirikut. 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kondisi sebelum dan setelah BEI 
 

 Gambar 3 menjelaskan kondisi umum sebelum dan setelah BEI. Dampak 
penggabungan pasar modal di Indonesia menjadi BEI mencakup kelembagaan, IHSG 
tunggal dan kebijakan. Penelitian disertasi ini lebih fokus pada dampak penggabungan 
terhadap: likuiditas perdagangan saham, kinerja rasio keuangan dan faktor yang 
mempengaruhi IHSG. Kemungkinan keadaan yang terjadi dari dampak tersebut adalah 
kenaikan, penurunan atau stabil. Sebagai kebijakan strategis, penggabungan tersebut 
diharapkan dapat mencapai target pemerintah dalam penataan pasar modal sehingga 
dapat mengefektifkan kerja BEI untuk meningkatkan jasa pelayanan publik pasar 
modal. Berikut ini tabel 8 menjelaskan tentang dampak kebijakan penggabungan pasar 
modal. 

SEBELUM BEI 
 
• Terdapat dua kelembagaan pasar 

modal BEJ dab BES 
 
• Dua manajemen dalam mengelola 

BEJ dan BES 
 
• Terdapat dua indeks harga saham 

di Indonesia yaitu indeks harga 
saham BEJ dan indeks harga saham 
BES 

 
• Dualisme pasar modal 
 
• Keterpisahaan kebijakan pasar 

modal 

SETELAH BEI 
 
• Terdapat satu kelembagaan pasar 

modal BEI 
 
• Satu Manajemen BEI 
 
 
• Hanya ada satu indeks harga saham 

yaitu IHSG 
 
 
 
• Pasar modal tunggal di indonesia 
 
• Kebijakan pasar modal integratif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desember 
2007 

kebijakan 
penggabungan 
pasar modal 
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Tabel 8. Dampak kebijakan penggabungan pasar modal Indonesia 

 
Katagori 
dampak 

 
 

Fokus dampak 

Dampak penggabungan BEJ dan BES 
menjadi BEI 

Meningkat Menurun  Stabil 
Investor  Likuiditas 

perdagangan 
baik tidak baik normal 

Keuangan  BEI Kinerja ratio keuangan baik tidak baik kurang baik 
Pemilik equitas EPS baik tidak baik normal 
Faktor yang 
mempengaruhi IHSG 

IHSG baik situasional situasional 

 
 Berikut ini adalah kronologis beberapa kebijakan penting pasar modal di 
Indonesia selama 20 tahun terakhir, sejak 1989-2010. Kebijakan yang monumental 
terjadi pada Desember 2007 yaitu penggabungan BEJ dan BES menjadi BEI. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber: laporan tahunan BEI 2010 

Gambar 4. Kebijakan penting pasar modal sebelum dan setelah BEI 

 

Perumusan Masalah 
 

 Dengan memperhatikan latar belakang tersebut maka tampak bahwa betapa 
pentingnya mengetahui kinerja Bursa Efek pada saat sebelum dan setelah 
penggabungan Bursa Efek menjadi Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian 
permasalah penelitian dapat dirumuskan dalam dua hal, yaitu; masalah umum dan 
masalah khusus. Masalah umum dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak 
penggabungan BEJ dan BES terhadap kinerja Bursa Efek Indonesia. Sedangkan 

SEBELUM BEI 
2006 :  
• Implementasi prosedur Business Contingency Plan. 
2005:  
• Pengoperasian fasilitas Disaster Recovery Center 

Sertifikasi ISO 9001:2000. 
2004:  
• Peluncuran Kontrak Opsi Saham. 
2002: 
• Penerapan Remote Trading System. 
• Perubahan penyelesaian transaksi dari T+4 ke T+3. 
2000: 
• Penerapan Scripless Trading System dimulai 

(proses selesai pd bulan Agt 2002). 
1997: 
• Didirikannya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 

(KSEI). 
1996:  
• Didirikannya PT Kliring Penjaminan Efek 

Indonesia (KPEI). 
1995: 
• BEJ menerapkan Jakarta Automated Trading 

System (JATS). Dan UU no 8,1995 
1992:  
• Swastanisasi Bursa Efek Jakarta. 
1989:  
• Berdirinya BES. 

SETELAH BEI 
2010:  
• IHSG menyentuh rekor level baru, yaitu 

3.786,097 pada tanggal 9 Desember 2010. 
• Sertifikasi ISO 9001:2008. 
• Penghargaan “The Best Stock Exchange of the 

Year 2010 in S.E.A” dari Alpha Southeast 
Asia Magazine. 

 
2009:  
• Penerapan JATS-NextG.  
• Penghargaan “The Best Stock Exchange of the 

Year 2009 in S.E.A” dari Alpha Southeast 
Asia Magazine. 

2008: 
• Penghentian sementara perdagangan di BEI 

(8-10 Oktober 2008).  
• Sertifikasi ISO 9001:2000 untuk fungsi 

Perdagangan, Pencatatan dan Manajemen 
Keuangan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Desember 
 2007 

Penggabungan 
BEJ+BES=BEI 
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masalah khusus dirumuskan dalam bentuk investigasi riset guna mendalami lebih rinci 
tentang dampak penggabungan bursa efek dengan cakupan masalah sebagai berikut: 

     
1. Bagaimana dampak penggabungan bursa efek terhadap likuiditas perdagangan 

saham? 
2. Bagaimana dampak penggabungan bursa efek terhadap kinerja rasio keuangan 

maupun earning per share Bursa Efek Indonesia? 
3. Bagaimana dampak faktor-faktor yang mempengaruhi IHSG sebelum dan 

setelah penggabungan Bursa Efek Indonesia? 
4. Bagaimana konsekuensi penggabungan BEJ dan BES terhadap likuiditas 

perdagangan saham, ratio keuangan dan IHSG?  
  

Tujuan Penelitian 
 

         Tujuan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendalami dan menjawab 
masalah penelitian yang dirumuskan diatas, yaitu untuk menjabarkan dampak 
penggabungan BEJ dan BES menjadi BEI terhadap kinerja pasar modal. Tujuan 
tersebut dijabarkan lebih rinci sebagai berikut.  
 

1. Untuk menganalisis dampak penggabungan bursa efek terhadap likuiditas 
perdagangan saham. 

2. Untuk menganalisis dampak penggabungan bursa efek terhadap kinerja rasio 
keuangan serta earning per share Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi IHSG sebelum dan 
setelah penggabungan Bursa Efek.  

4. Untuk merumuskan konsekuensi penggabungan pasar modal BES dan BEJ 
menjadi BEI menurut aspek likuiditas perdagangan saham, rasio keuangan dan 
faktor yang mempengaruhi IHSG.  

 
Manfaat Penelitian 

 
   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dan 

praktek investasi.  Penelitian  ini  merupakan penelitian berbasis kombinasi keilmuan, 
praktek investasi dan keuangan sehingga diharapkan adanya temuan-temuan baru 
secara ilmiah dalam dunia investasi dan keuangan yang dapat menjadi kontribusi bagi 
kemajuan perkembangan ilmu ekonomi dan khususnya ilmu investasi dan investasi. 
Demikian pula diharapkan adanya temuan-temuan baru dalam dunia nyata tentang 
praktek-praktek berinvestasi yang lebih etektif dalam menganalisis dan mengambil 
keputusan sehingga dapat memperkaya wawasan dan informasi bagi para praktisi. 
Selebihnya bermanfaat bagi: 

 
1. Pembaca, penelitian ini merupakan aplikasi teori dan konsep yang 

dikombinasikan fakta-fakta lapangan dengan membentuk suatu konfigurasi 
tentang informasi baru sehingga bermanfaat bagi pembaca untuk menambah 
khasanah tentang investasi. 

2. Investor, penelitian ini ada hubungannya dengan cara-cara berinvestasi dengan 
pendekatan teoritis dan langkah-langkah sistimatis maka hasil penelitian ini 
akan sangat bermanfaat bagi investor dalam memperkuat strategi investasi. 
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3. Penulis, penelitian ini sebagai kewajiban untuk memenuhi syarat penyelesaian  
program  pascasarjana S3 DMB IPB dan  bermanfaat untuk penulis dalam hal 
bertambahnya ilmu tentang finansial dan investasi.  

4. Bursa Efek Indonesia, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak 
manajemen sebagai pengelola Bursa Efek Indonesia dalam hal pembuatan 
kebijakan, karena hasil penelitian ini akan memberi informasi dan pandangan 
tentang urgensi penggabungan pasar modal untuk pengelolaan BEI yang lebih 
baik dan profesional pada masa datang guna merespon perkembangan 
perubahan dunia investasi dan pasar modal. 

 
Ruang Lingkup dan Kebaruan Penelitian 

 
Ruang lingkup penelitian disertasi ini adalah analisis tentang penggabungan pasar 

modal BEJ dan BES menjadi BEI. Cakupan penelitian adalah tentang kondisi pasar 
modal sebelum dan setelah BEI. Kondisi tersebut meliputi analisis tentang likuiditas 
perdagangan saham (volume dan nilai), Rasio keuangan (CR, OIOR, OEOR, NPM, 
ROA, ROE, TATO dan EPS berdasarkan operating income dan net operating income) 
dan faktor yang mempengaruhi IHSG. 

Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian disertasi ini mencakup 
komprehensifitas dari faktor-faktor yang terdapat pada tabel 9 berikut ini.  

 
                                      Table 9: Ruang lingkup penelitian 

Sebelum BEI 2003-2007 Setelah BEI 2008-2012 
 
Likuiditas perdagangan saham: 
• Volume 
• Nilai  

Kinerja keuangan: 
• CR 
• OIOR 
• OEOR 
• NPM 
• ROA 
• ROE 
• TATO 

EPS: 
• EPS Operating Income 
• EPS Net Operating Income 

Faktor yang mempengaruhi IHSG:  
• Inflasi, PDB, Harga emas dan SBI 

 
Likuiditas perdagangan saham: 
• Volume 
• Nilai  

Kinerja keuangan: 
• CR 
• OIOR 
• OEOR 
• NPM 
• ROA 
• ROE 
• TATO 

EPS: 
• EPS Operating Income 
• EPS Net Operating Income 

Faktor yang mempengaruhi IHSG:  
• Inflasi, PDB, Harga emas dan SBI 

 
Kebaruan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan komprehensif mengenai 
konsep pasar modal, keuangan, investasi, dengan analisis statistika dan pendekatan  
ARCH/GARCH terhadap penggabungan BEJ dan BES menjadi BEI. Pembahasan 
mencakup tiga aspek yaitu likuiditas perdagangan saham, rasio keuangan, dan faktor 
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yang mempengaruhi IHSG, semua hal itu dilakukan secara integratif. Berguna untuk 
pengambilan keputusan dalam dunia investasi. Berdasarkan jurnal dan penelitian yang 
penulis baca, ternyata selama ini konsep-konsep tersebut lebih sering digunakan secara 
parsial dalam suatu penelitian dengan hanya menggunakan analisis dari satu aspek saja.  

 
Kerangka Pemikiran 

 
   Kelembagaan pasar modal di Indonesia telah mengalami perjalanan sejarah relatif 

panjang. Berdiri sejak zaman kolonial Belanda, melewati masa kemerdekaan, orde 
lama, orde baru dan reformasi sekarang ini. Masa-masa yang dilewati itu, pasar modal 
di Indonesia mengalami aktivitas pasang surut dan jatuh bangun. Pernah mengalami 
masa kejayaan pada peride-periode awal, orde baru dan reformasi sekarang, akan tetapi 
pernah juga mengalami tutup dan tidak beroperasi akibat perang dunia kedua dan masa 
orde lama. Pada fluktuasi perkembangan pasar modal di Indonesia ini, banyak 
kebijakan yang telah diambil untuk mendorong kondisi yang lebih baik.  

   Sepanjang sejarah perjalanan pasar modal di Indonesia, ada suatu momentum 
penting  terjadi yaitu penggabungan BEJ dan BES menjadi BEI pada Desember 2007. 
Penggabungan BEJ dan BES menjadi BEI merupakan perubahan kelembagaan pasar 
modal di Indonesia, yang semula beroperasi secara sendiri-sendiri sekarang bergabung 
dan beroperasi dengan satu nama BEI atau dulu terdapat dua pasar modal sekarang 
hanya terdapat satu pasar modal yaitu BEI. Perubahan ini bukanlah tanpa sebab, akan 
tetapi menyangkut masalah konsolidasi pasar modal, efisiensi dan efektivitas. Namun 
demikian tentu faktor-faktor determinan di luar kelembagaan menjadi pertimbangan 
terbentuknya BEI. 
       Menarik dicermati, yaitu apakah yang terjadi atas kinerja BEI setelah  
penggabungan  BEJ dan BES. Sebelum BEI terbentuk tentu terdapat dua bursa yaitu 
BEJ dan BES bersamaan dengan itu terdapat pula dua IHSG yaitu IHSG BEJ dan IHSG 
BES. Setelah terbentuk BEI hanya ada satu IHSG yaitu IHSG BEI. IHSG ini menjadi 
rujukan bagi investor dalam transaksi jual-beli saham di pasar modal. Kemudian aspek 
menarik dari penggabungan bursa efek tersebut adalah apakah yang terjadi atas 
likuiditas perdagangan saham, volatilitas IHSG, kinerja EPS, kinerja rasio keuangan 
dan organisasi BEI. Dalam analisis volatilitas IHSG terdapat banyak variabel 
independen yang mempengaruhinya, dalam hal ini variabel independen yang akan 
diungkap adalah inflasi, PBD harga emas dan SBI. 
       Penggabungan pasar modal di Indonesia memiliki konsekuensi yang melahirkan 
satu rujukan indeks harga saham yaitu IHSG. Meskipun demikian, bukan berarti 
perubahan IHSG mengabaikan faktor determinasi saham. Banyak hal yang terjadi 
dalam kenyataan bahwa faktor determinasi saham lebih kuat pengaruhnya terhadap 
perubahan turun-naik IHSG, sehingga dalam hal ini IHSG dapat dicermati dalam dua 
aspek analisis yaitu; 1. Aspek kelembagaan atau aspek kebijakan melalui 
penggabungan dua pasar modal yaitu BEJ dan BES menjadi BEI, dan 2. Aspek dampak 
penggabungan bursa terhadap likuiditas perdagangan saham, kinerja rasio keuangan 
termasuk EPS dan faktor-faktor yang mempengaruhi IHSG yaitu inflasi, PDB, harga 
emas dan SBI. Gambar 5 berikut ini adalah kerangka pemikiran penelitian, konsep 
dasar kerangka pemikiran dilandasi pada pemisahan periode sebelum dan setelah 
penggabungan bursa efek. Dengan anggapan bahwa kebijakan penggabungan akan 
menimbulkan dampak terhadap kinerja bursa, keuangan dan faktor lingkungan yang 
mempengaruhi IHSG.  
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              Sebelum                          Desember 2007                            Setelah         . 

 

                                                             Kebijakan Kelembagaan 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

                                                  

                            

                                         

 

                                          

Gambar 5. Kerangka Pemikiran 

 
 

Hipotesis 
 

Sesuai dengan judul penelitian disertasi ini yaitu Analisis Dampak Penggabungan 
BEJ dan BES terhadap Kinerja Bursa Efek dan tiga rumusan masalah yang disusun 
semuanya bersifat deskriptif dimana jawaban atas masalah yang diteliti tersebut hanya 
bersifat penjelasan maka hipotesis yang dirumuskan bersifat deskriptif. Dengan 
demikian rumusan hipotesis dapat dibangun sebagai berikut: 

 
1. Hipotesis pertama  

 
Peningkatan likuiditas perdagangan saham merupakan ekspektasi dari BEI 
setelah penggabungan pasar modal . Semakin besar likuiditas perdagangan 
saham akan mendorong para investor untuk melakukan investasi pada 
saham dengan harapan untuk meningkatkan penghasilan (Damodaran 
(2002)). Dengan demikian, meningkatnya para investor berinvestasi di BEI 
untuk tujuan mendapatkan keuntungan (Teece (2009)), sehingga berdampak 
bagi BEI dalam hal peningkatan pendapatan melalui transaksi jual beli 
saham (Bradley et al. (1988)). 

Bursa Efek Jakarta 

Bursa Efek Surabaya  

 
 
Bursa Efek Indonesia 

 

Penggabungan 

 
 Likuiditas perdagangan saham 
 Rasio keuangan dan EPS 
 Faktor yang mempengaruhi   

      IHSG 

Dampak 

2003 2012 

REKOMENDASI 
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2. Hipotesis kedua 
 
Rasio keuangan merupakan pengukuran terhadap kinerja keuangan BEI. 
Penggabungan pasar modal menjadi BEI memiliki harapan untuk 
memperbaiki posisi keuangan BEI melalui peningkatan jasa pelayanan pada 
para investor.untuk menjaga kesinambungan bisnis perusahaan (Reed dan 
Lajoux (1995)), sekaligus mengekploitasi peluang keuangan (Etiman et al. 
(2010)). Semakin baik rasio keuangan BEI, maka samakin baik pula jasa 
pelayanan publik yang dilakukan BEI. 
 

3. Hipotesis ketiga 
 
Pergerakkan  IHSG  dipengaruhi  oleh  banyak  variable. Para  investor  
sangat mencermati pergerakan IHSG untuk mendapatkan kesempatan 
memperoleh keuntungan sambil mencermati peluang investasi pada wahana 
investasi lain. Pergerakan IHSG merupakan informasi penting untuk 
keputusan investasi (Horne (2002)). Seberapa jauh variabel inflasi, PDB, 
harga emas dan SBI mempengaruhi IHSG dapat dianalisis melalu model 
ARCH/GARCH (Tsay (2005)). Semakin baik model yang didapatkan, 
semakin mudah untuk memprediksi pergerakan IHSG (Rangel (2006)). 
 

Tabel 10. Dampak penggabungan BEJ dan BES  

Katagori 
dampak 

Fokus dampak Karakteristik dampak penggabungan  
meningkat menurun stabil 

Investor  Likuiditas 
perdagangan 
 

baik tidak baik normal 

Keuangan 
BEI 

Kinerja 
keuangan 
 

baik tidak baik kurang baik 

Harga saham IHSG 
 

baik situasional situasional 

 
 Parameter dalam ukuran masing-masing dampak yaitu dengan membandingkan 
kondisi antara sebelum dan setelah penggabungan pasar modal (BEI) sebagi berikut: 

 
o jika likuiditas perdagangan saham meningkat setelah penggabungan maka 

dianggap baik, jika menurun maka dianggap tidak baik dan jika stabil maka 
dianggap normal. 

o jika EPS meningkat setelah penggabungan maka dianggap baik, jika menurun 
maka dianggap tidak baik dan jika stabil dianggap normal. 

o jika kinerja keuangan meningkat setelah penggabungan maka dianggap baik, 
jika menurun maka dianggap tidak baik dan jika stabil maka dianggap 
normal. 

o jika faktor-faktor yang mempengaruhi IHSG memiliki determinasi yang kuat 
maka model IHSG semakin efektif digunakan untuk analisis dan prediksi.  
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