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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 
 

Kondisi pasar bebas saat ini yang didukung dengan kemudahan melakukan 

transaksi lintas negara membuar persaingan usaha diantara perusahaan-perusahaan 

yang ada semakin ketat, tak terkecuali perusahaan-perusahaan yang berada dalam 

koridor pemerintahaan atau yang biasa dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara. 

Perusahaan-perusahaan diminta untuk dapat selalu memberikan keuntungan bagi 

negara, oleh karenanya guna mendukung pernyataan itu maka pemerintah membuat 

suatu kebijakan yang dirasa mampu memberikan kemudahan untuk perusahaan-

perusahaan berbasis BUMN. Salah satu cara membuat perusahaan-perusahaan 

BUMN dapat bersaing dengan kompetitornya dengan melakukan restrukturisasi, 

pemerintah melakukan upaya pembentukan holding company terhadap perusahaan-

perusahaan BUMN bermaksud agar perusahaan lebih efisien dan mampu 

memperoleh profit dibawah holding company yang ditunjuk. 

Rencana pembentukan holding guna perampingan jumlah Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) di Indonesia sudah di wacanakan sejak tahun 1998. Gagasan 

holding BUMN pertama kali diperkenalkan pada era Menteri BUMN pada saat itu 

yaitu Tanri Abeng. Konsep holding dinilai akan membuat BUMN menjadi lebih 

kuat, dikarenakan perusahaan akan fokus untuk mengembangkan bisnisnya dari 

hulu sampai dengan hilir. Pada saat ini kementerian BUMN sedang berupaya untuk 

melakukan pembentukan holding pada sektor-sektor yang dianggap strategis seperti 

perbankan, energi, infrastruktur, pertambangan, dan minyak dan gas. Proses 

pembentukan holding dilakukan dengan memberikan saham kepemilikan 

pemerintah kepada perusahaan yang ditunjuk sebagai holding company atau 

perusahaan induk melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). 

Dasar hukum pembentukan holding tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 

nomor 72 tahun 2016 tentang perubahan atas PP nomor 44 tahun 2005 tentang tata 

cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara 

dan perseroan terbatas (Chandra 2017). 

Pada 12 Agustus 2016 dalam rapat terbatas kabinet, pemerintah resmi 

menunjuk 6 perusahaan yang akan menjadi holding company untuk masing-masing 

sektor, diantaranya; PT Pertamina (Persero) akan menjadi holding company pada 

sektor minyak dan gas, atau lebih spesifik dalam sektor infrastruktur energi,  

PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) pada sektor pertambangan,  

PT Danareksa (Persero) pada sektor perbankan, Perum Perumnas pada sektor 

properti dan real estate, PT Hutama Karya (Persero) pada sektor infrastruktur jalan 

tol, dan Perum Bulog pada sektor pangan. Penentuan holding company dilakukan 

pada perusahaan yang memiliki kepemilikan saham pemerintahnya masih seratus 

persen (100%) dan kemepemilikan holding company pada subholding tidak boleh 
kurang dari lima puluh satu persen (51%) dan saham seri A harus tetap ada. Hal ini 

dilakukan agas pemerintah masih tetap dapat mengontrol perusahaan-perusahaan 

tersebut (Fitrah dan Adhrian 2016). 

Kementrian BUMN saat ini telah melakukan proses holding terhadap 

perusahaan-perusahaannya, diantaranya adalah sektor pertambangan dengan  

PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) sebagai holding company, lewat 
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RUPS-LB yang dilakukan pada 27 November 2017, serta dilanjutkan dengan 

ditandatanganinya akta pengalihan saham seri B oleh Menteri BUMN, yang terdiri 

atas PT Aneka Tambang (Antam) Tbk sebesar 65%, PT Bukit Asam Tbk sebesar 

65,02%, PT Timah Tbk sebesar 65%, serta 9,36% saham PT Freeport Indonesia 

yang dimiliki pemerintah kepada PT Inalum (Persero) dalam rangka penambahan 

penyertaan modal negara kedalam modal perseroan (BUMN 2017). Tidak lama 

setelah pembentukan holding pada sektor pertambangan pemerintah melakukan 

pembentukan holding pada sektor minyak dan gas dengan ditunjuknya  

PT Pertamina (Persero) (Pertamina) sebagai Holding Company dan PT Perusahaan 

Gas Negara (PGN) sebagai subholding. Proses holding ini terjadi pada 25 Januari 

2018 melalui RUPS-LB yang dilakukan PGN dengan agenda utama yaitu 

persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran serta 

pengambil alihan perusahaan oleh perusahaan lain dalam hal ini Pertamina dan 

dilanjutkan dengan ditandatanganinya akta pengalihan saham saham seri A milik 

pemerintah yang berada di PGN sebesar 56.96% kepada Pertamina (PGN 2017). 

Pada 25 Januari 2018, keputusan menjadikan subholding Perusahaan Gas 

Negara (PGN) oleh Pertamina dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham 

Luar Biasa (RUPS-LB). Rapat tersebut dihadiri oleh 19.211.669.060 saham 

termasuk saham seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara 

dengan 79.25% saham dari seluruh jumlah hak suara yang telah dikeluarkan.  

Risalah rapat tersebut diantaranya persetujuan perubahan anggaran dasar, 

persetujuan struktur kepemilikan saham, persetujuan terkait penggabungan, 

peleburan, pengambil alihan. Adapun persetujuan ini dapat terlaksana dengan 

syarat perubahan anggaran dasar tersebut berlaku efektif setelah diterbitkannya 

peraturan pemerintah terkait penambahan penyertaan modal negara Republik 

Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, 

dan juga telah ditandatanganinya akta pengalihan saham perseroan milik negara 

Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan Perseroan (Persero)  

PT Pertamina berdasarkan ketentuan perundang-ungangan yang berlaku, dalam 

jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan rapat ini (PGN 

2018). 

Pembentukan holding company pada perusahaan-perusahaan berlabel 

BUMN memberikan dampak yang signifikan tehadap perusahaan-perusahaan yang 

memiliki shareholder mayoritas pemerintah. Dampak yang ditimbulkan beragam, 

menurut Sugiyanto (2017) menjelang pembentukan holding pada sektor 

petambangan, saham PT Timah Tbk (TINS), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan 

PT Pertambangan Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) dilaporkan mengalami 

penurunan, saham TINS tercatat sudah turun 3,8% dari posisi Rp 915 pada 

pembukaan Selasa ke level Rp 880 di penutupan, Selama periode yang sama saham 

PTBA juga sudah turun 6,6% dari posisi Rp 12.000 ke level Rp 11.200, dan saham 

ANTM tercatat sudah melemah 5% dari posisi pada pengumuman RUPS-LB di 

level Rp 695 menjadi Rp 660.  

Lain halnya dengan saham perusahaan-perusahaan sektor pertambangan, 

reaksi atas holding sektor migas terhadap pergerakan saham PGN dinilai memiliki 

reaksi yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami 

momentum serupa di sektor pertambangan. Berdasar kepada gambar 1 dan  

gambar 2, pergerakan harga saham PGN terhadap saham sektornya secara visual 

fluktuasi pergerakan saham PGN menjelang dilaksanakannya RUPS-LB 
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memberikan pergerakan yang positif, khususnya pada tanggal 16-17 Januari 2018, 

return saham PGN mengalami kenaikan sebesar 6.5 persen dan ditutup pada harga 

Rp 1,880. Tak cukup sampai di situ, kenaikan lebih besar terjadi pada keesokan 

harinya. Saham PGN ditutup naik 25 persen ke harga Rp 2.360 dengan status auto 

reject atau batas maksimal kenaikan suatu saham dalam satu hari, namun pada hari 

berikutnya yaitu tanggal 18 Januari 2018 saham PGN turun menjadi -6.8 persen 

turun ke harga Rp 2200. Pada tangga 19 Januari 2018 sampai dengan 25 Januari 

2018 (tanggal RUPSL-LB), saham PGN mulai naik kembali dimulai dari harga Rp 

2350 sampai satu hari sebelum RUPS-LB saham PGN berada di harga Rp 2690 dan 

mengalami penurunan kecil pada saat RUPS-LB, walaupun harga saham PGN 

mengalami kenaikan sampai dengan tanggal 24, namun return yang didapat tidak 

sebesar pada tanggal 17 Januari 2018. 

 

 
Sumber: investing (diolah) 

Gambar 1 Pergerakan harga saham PGN dan harga indeks infrastruktur 

 

 

 
Sumber: investing (diolah) 

Gambar 2 Pergerakan return saham PGN dan return indeks infrastruktur 
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Selanjutnya setelah pengumuman RUPS-LB dilaksanakan saham PGN 

mengalami penurunan selama kurang lebih 4 hari dari tanggal 25 Januari 2018 

sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan seterusnya saham PGN 

berfluktuasi namun harga sampai dengan akhir februari harga saham PGN tidak 

turun ke harga sebelum terjadinya RUPS-LB, sehingga dimungkinkan return yang 

didapat oleh investor jika dikumulatifkan akan bernilai positif. Selama periode 

Januari hingga Februari ini terlihat bahwa return PGN secara visual menggerakan 

return indeksnya yaitu indeks Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi (INFA) pada 

beberapa hari, contohnya pada pada tanggal 16 – 18 Januari 2018 ketika return 

saham PGN mengalami kenaikan, return indeks sektor INFA juga mengalami 

kenaikan, begitupun pada 18 Januari 2018 ketika return mengalami penurunan 

maka return INFA juga mengalami penurunan. 

Sebelum tebentuknya holding company pada sektor minyak dan gas 

pergerakan harga saham PGN selama dari tahun 2013 sampai dengan 2017 yang 

cenderung berada dibawah, bahkan pernah berada di titik terendah selama periode 

tahun 2017 yaitu terjadi 10 Oktober 2017 dengan harga saham Rp 1450 dan harga 

tinggi tahun lalu berada pada Rp 3010, angka tersebut masih lebih rendah 

dibandingkan sejarah harga saham PGN pernah mencapai harga Rp 6000 pada 

tahun 2013. Hal tersebut dikarenakan posisi fundamental dan kinerja keuangan 

yang kurang cemerlang sepanjang periode 2013-2017 menjadi salah satu alasannya. 

Laba bersih PGN terus menurun dalam lima tahun terakhir. Bahkan laba bersih 

tahun 2017 sudah berada pada titik terendah sejak tahun 2013. Berdasarkan laporan 

keuangannya, PGN mencatatkan laba bersih sebesar US$ 143,15 juta atau setara  

Rp 1,92 triliun. Angka ini turun sekitar 52% dari capaian tahun sebelumnya. Salah 

satu penyebab laba bersih tahun 2017 turun karena pertumbuhan pendapatan 

perusahaan tidak bisa menutup kenaikan beban (Tamara 2018). 

Apabila membicarakan efisiensi pasar modal, Fama (1970) menyatakan 

bahwa harga saham akan mencerminkan tersedianya informasi secara penuh atau 

disebut sebagai Efficient Market Hypothesis (EMH). Pengumuman mengenai 

pembentukan holding company pada sektor minyak dan gas ini memiliki ciri-ciri 

yang menggambarkan pasar dalam keadaan semi strong efficiency, bahwa semua 

informasi yang tersedia di pasar termasuk informasi potensi pertumbuhan 

perusahaan harus tercemin didalam harga. Letak perbedaan dari pasar semi strong 

form efficiency dengan strong form efficiency adalah terdapat informasi-informasi 

yang hanya diterbikan kepada kalangan internal pada pasar semi strong efficiency, 

sedangkan pada strong efficiency semua informasi diberikan kepada pasar termasuk 

informasi yang hanya diberikan kepada pihak internal karena disini harga saham 

sudah merefleksikan keseluruhan informasi yang ada, sedangkan di semi strong 

form efficiency tidak diberikan ke pasar (Bodie et al. 2008). 

Kondisi pasar yang efisien akan sangat sulit dan hampir tidak mungkin bagi 

investor untuk memperoleh keuntungan di atas tingkat keuntungan pasar atau 

dengan kata lain disebut dengan abnormal return. Sedangkan momentum atau 

perisitiwa identik ditemukannya kondisi abnormal return, ketika harga atau return 

saham bergerak secara drastis positif ataupun negatif maka diprediksi bahwa 

abnormal return akan didapatkan (Bodie et al. 2008).  

Saham memberikan keuntungan untuk para investor dari capital gain dan 

dividen yang diperoleh dari investasi dalam saham yang sudah dibeli. Selisih antara 

harga jual saham dan beli saham disebut capital gain, dan dividen merupakan 

https://katadata.co.id/berita/2018/03/09/laba-bersih-pgn-turun-ke-titik-terendah-5-tahun-terakhir
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pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan 

yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari 

pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, 

maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang 

relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana 

diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen yang 

dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai yang artinya kepada setiap 

pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu 

untuk setiap saham atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap 

pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang 

dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen 

saham tersebut. Namun tidak hanya keuntungan yang didapat dalam investasi pada 

saham adapula capital loss (kebalikan dari capital gain) dan resiko likuidasi. 

Sebagai investor kita harus dapat menganalisa pengaruh-pengaruh apa saja 

yang memberikan dampak positif pada pergerakan saham. Faktor yang 

mempengaruhi pergerakan saham selain kebijakan atau pengaruh pemerintah atas 

pembentukan holding ini, terdapat pula pengaruh dari faktor eksternal lainnya yaitu 

variabel makroekonomi. Variabel makroekonomi merupakan faktor yang umum 

menggerakan harga saham, contohnya adalah inflasi, nilai tukar, harga emas, harga 

komoditi yang sejenis dengan bisnis perusahaan yang bersangkutan (dalam hal ini 

harga gas), harga minyak dunia, dan beberapa faktor lainnya. Oleh karenanya 

pergerakan yang terjadi pada saat pengumuman berpeluang adanya pengaruh faktor 

lain yang mempengaruhi saham PGN, sehingga perlu dicari tahu apakah ada 

hubungan antara variabel makroekonomi dengan saham PGN selama periode 

pengumuman baik sebelum maupun sesudah. 

 

 
Sumber: website investing (diolah) 

Gambar 3 Pergerakan return Saham PGN dengan return emas 

 

Pergerakan return saham PGN pada gambar 3 sampai dengan 6 sebelum ada 
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terdapat variabel yang mungkin tidak memiliki pengaruh berdasarkan grafik pada 

gambar diatas seperti emas dan nilai tukar. Pergerakan return saham PGN terlihat 

bergerak signifikan ketika mendekati pengumuman RUPS-LB baik sebelum 

maupun sesudah. Hal ini menandakan bahwa pasar bereaksi ketika informasi itu 

diberikan oleh pemerintah sehingga diperoleh pergerakan yang signifikan pada 

return saham PGN.  

 

 
Sumber: investing (diolah) 

Gambar 4 Pergerakan return Saham PGN dengan return gas alam 

 

 
Sumber: investing (diolah) 

Gambar 5 Pergerakan return Saham PGN dengan return minyak 

 

Pada peneltian-penelitian lain mengenai pengaruh variabel makroekonomi 

emas, minyak dan nilai tukar memiliki pengaruh terhadap pergerakan sebuah saham. 

Contohnya adalah penelitian Zunara (2014) menyimpulkan bahwa kenaikan harga 

minyak akan berdampak pada harga saham baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang, karena ketika kenaikan harga minyak maka pasar akan merespon 

cepat dan akan mengakibatkan penurunan harga saham. 
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Sumber: investing (diolah) 

Gambar 6 Pergerakan return Saham PGN dengan return nilai tukar 

 

Selain harga minyak komiditi lain yang menjadi faktor penggerak saham 

adalah harga emas, karena ketika pasar saham dianggap oleh investor sedang 

mengalami fase penurunan maka para investor akan menarik dananya dan akan 

menginvestasikan dananya pada komoditi emas yang memiliki grafik naik dan 

resiko rendah dibandingkan resiko di pasar saham. Penurunan harga emas 

umumnya akan membuat pergerakan harga saham semakin baik, karena 

keuntungan yang didapat dari investasi emas sedang menurun karena prinsipnya 

investor menyukai keuntungan yang lebih besar. Harga emas memiliki pengaruh 

negatif terhadap harga saham, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rahman (2012) dan Bhatti et al. (2015) menghasilkan pengaruh negatif yaitu ketika 

harga emas naik maka harga saham akan turun begitupun sebaliknya. Sedangkan 

menurut Yuswandi (2012), harga emas tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Secara visual pergerakan saham harga emas mempengaruhi harga minyak pada 

beberapa waktu sesuai dengan penelitian Rahman (2012) bahwa harga emas 

memiliki pengaruh negatif, namun tidak di semua periode dari September 2017 – 

Februari 2018. 

Pergerakan nilai tukar atau kurs juga merupakan faktor penggerak harga 

saham yang dipertimbangkan. Penurunan atau melemahnya nilai tukar memiliki 

pengaruh negatif terhadap perekonomian di negara. Menurut Law (2014) 

menunjukan bahwa nilai tukar memiliki pengaruh negatif terhadap return saham, 

Sedangkan menurut Iqbal et al. (2013) menunjukan bahwa nilai tukar memiliki 

pengaruh positif terhadap return saham. Pada gambar 6 pergerakan nilai tukar 

memiliki pengaruh negative pada beberapa titik sesuai dengan Law (2014), namun 

tidak di semua periode dari September 2017 – Februari 2018. 
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terbentuk berdasarkan faktor-faktor tersebut, yang kemudian membentuk harga 

saham dapat naik dan turun dengan drastis, pada kasus ini adalah kebijakan 

pembentukan holding company pada sektor migas. 

Reaksi pasar yang terjadi karena suatu peristiwa umumnya akan memiliki 

hasil yang beragam antara abnormal return dengan pengumuman restrukturisasi 

tersebut, Abnormal return yang didapat dapat bernilai positif maupun negatif. 

Abnormal return positif terjadi saat tingkat keuntungan yang diperoleh investor 

lebih tinggi dibandingkan ekspektasi investor, begitupun sebaliknya (Husnan 1998). 

Pada umumnya actual return tidak akan pernah sama dengan expected return, hal 

ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan pasar yaitu 

salah satunya adalah variabel makroekonomi dan kebijakan pemerintah. Abnormal 

return merupakan selisih antara actual return dan expected return (Rakinaung 

2012).  

Hasil penelitian-penelitian ini pun beragam antara memiliki pengaruh yang 

signfikan antara abnormal return dengan pengumuman; menurut Liliana et al 

(2016), Priyanka dan Parvinder (2014) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan antara abnormal return dengan pengumuman merjer dan akuisisi. 

Sedangkan menurut Fotoh dan Nko (2017) menyatakan bahwa akuisi memiliki 

pengaruh yang signifikan positif dengan abnormal return indeks FTSE di bursa 

saham london atau London Stock Exchange (LSE).  

Walaupun berdasarkan grafik return saham PGN menjelang pengumuman 

saham pasar PGN mengalami pergerakan khusunya pada tanggal 16-18 Januari 

2018, namun pergerakan tersebut tidak serta merta disebabkan oleh gejolak 

pengumuman saja mungkin saja ada pengaruh faktor eksternal lainnya seperti 

variabel-variabel makroekonomi, sehingga kebijakan restrukturisasi belum 

dipastikan akan memberikan keuntungan atau pengaruh terhadap return perusahaan. 

Pengumuman restrukturisasi dan kebijakan pemerintah belum tentu diterima oleh 

investor sebagai kabar baik untuk menginvestasikan dananya pada saham 

perusahaan tersebut, mungkin saja investor memiliki pemikiran lain terhadap 

pengumuman yang mengakibatkan abnormal return yang terbentuk tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pengumuman contonya pada perusahaan-

perusahaan yang menjadi subholder pada sektor pertambangan yang sudah 

disebutkan sebelumnya bahwa PT Timah Tbk (TINS), PT Aneka Tambang Tbk 

(ANTM) dan PT Pertambangan Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) dilaporkan 

mengalami penurunan, saham TINS tercatat sudah turun 3,8% dari posisi Rp 915 

pada pembukaan Selasa ke level Rp 880 di penutupan, Selama periode yang sama 

saham PTBA juga sudah turun 6,6% dari posisi Rp 12.000 ke level Rp 11.200, dan 

saham ANTM tercatat sudah melemah 5% dari posisi pada pengumuman RUPS-

LB di level Rp 695 menjadi Rp 660. 

Hubungan variabel makroekenomi dengan abnormal return umumnya 

memiliki pengaruh, terlihat dar beberapa penelitian sebelumnya seperti suku bunga 

(Ghani 2016), BI rate (Gumanti 2015), harga minyak (Fatima dan Bashir 2014), 

harga emas (Phoong et al 2013), nilai tukar mata uang (Vanita dan Khushboo 2015), 

dan inflasi (Eita 2012). 

Penelitian-penelitian lain mengenai event study dengan peristiwa-peristiwa 

lainnya memiliki hasil terhadap pergerakan saham, diantaranya: menuruti Ghani 

(2016) yang melakukan penelitian pengaruh pengumuman suku bunga terhadap 

bank sektoral di KSE indeks 100, mendapatkan hasil adanya pengaruh yang 
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signifikan antara pengumuman suku bunga terhadap abnormal return saham 

perusahaan bank yang terdaftar di KSE 100 indeks. Penelitian selanjutnya, menurut 

Gumanti (2015) yang meneliti pengaruh pengumuman kenaikan BI rate selama 

tahun 2013 terhadap 28 perusahaan bank umum di Indonesia yang terdaftar di BEI, 

mendapatkan hasil terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan antara 

sebelum dan sesudah pengumuman. Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Wijayaningsih (2016) mengenai pengaruh BI rate, Fed rate, dan kurs rupiah 

terhadap Indeks harga saham Gabungan, didapatkan hasil BI rate dan IHSG 

memiliki pengaruh yang negatif, Fed rate tidak memiliki pengaruh terhadap IHSG 

dan nilai tukar memiliki pengaruh terhadap IHSG. 

Penelitian-penelitian itu membuktikan bahwa pengumuman atau peristiwa 

yang timbul dapat memberikan pengaruh terhadap harga saham sebuah perusahaan, 

pengaruh yang dihasilkan dapat bersifat positif maupun negatif, oleh karenanya 

perlu dilakukan analisis yang mendalam terkait hubungan sebuah peristiwa, apa 

memang perubahan disebabkan oleh pengumuman atau ada variabel lain yang 

menggerakan harga saham tersebut pada periode waktu yang ada. Berdasarkan 

permasalahan yang dijabarkan dalam penelitian ini maka dapat uraikan beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana reaksi pasar yang timbul terhadap saham PGN (abnormal 

return) dengan ketika adanya pengumuman holding? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara reaksi pasar yang timbul terhadap saham 

PGN (abnormal return) dengan dengan variabel makroekonomi ketika 

adanya pengumuman holdng? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitan pada penelitian ini 

yaitu: 

1. Menganalisis reaksi pasar yang timbul terhadap saham PGN (abnormal 

return) dengan ketika adanya pengumuman holding company. 

2. Menganalisis reaksi pasar yang timbul terhadap saham PGN (abnormal 

return) dengan variabel makroekonomi ketika adanya pengumuman 

holding. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini diharapakan dapat memberikan kontribusi 

berarti bagi beberapa pihak diantaranya: 

1. Hasil diharapkan mengetahui reaksi pasar saham atas event ini sehingga 

menunjukan kepada pasar investor pengaruh dari pengumuman holding. 

2. Hasil diharapkan memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya terkait 

dampak pembentukan holding company terhadap return saham perusahaan 

terdampak. 

3. Hasil Penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan 

keputusan apabila ingin membeli saham perusahaan yang mengalami 

retrukturisasi dalam hal ini pembentukan holding company. 
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Ruang Lingkup Penelitian 
 

Penelitian ini fokus membahas hubungan antara pengumuman pembentukan 

holding company pada BUMN sektor Minyak dan Gas yang dilaksanakan dalam 

RUPS-LB PGN pada 25 Januari 2018 dengan saham PGN yang digambarkan 

dengan abnormal return saham PGN tersebut dengan melihat reaksi pasar yang 

terjadi selama periode peengumuman holding itu terjadi. Adapun objek penelitian 

pada penelitian ini adalah saham PGN dengan mengubah harga saham menjadi 

return dan abnormal return. Selain return saham PGN, peneliti jugas menggunakan 

saham indeks sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi guna menentukan 

expected return pada penelitian ini, karena umumnya pandanngan untuk 

mendapatkan return yang diharapkan pada indeks sektor tempat perusahaan itu 

berada ataupun Indeks Harga Saham Gabungan jika objek yang digunakan antar 

sektor.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Holding Company 

 

Indikator pemerintah dikatakan sukses dalam melakukan restrukturisasi 

BUMN terletak pada bagimana pemerintah secara tegas memilih metode yang 

paling sesuai dalam pencapaian hasil yang disepakati seperti efisiensi kebijakan dan 

penguatan mata rantai aktivitas, untuk mencapai peningkatan nilai perusahaan. 

Restrukturisasi sering disebut sebagai downsizing atau delayering, melibatkan 

pengurangan perusahaan di bidang tenaga kerja, unit kerja atau divisi, ataupun 

pengurangan tingkat jabatan dalam struktur organisasi perusahaan, pengurangan 

skala perusahaan ini diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektifitas (David 

1997). Restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan 

memaksimalisasi kinerja perusahaan. Bagi perusahaan yang telah go public, 

maksimalisasi nilai perusahaan dicirikan oleh tingginya harga saham perusahaan 

dan harga tersebut dapat berada di posisi atas (Bramantyo 2004). 

Merujuk kepada praktek yang dijalankan di banyak negara terdapat beberapa 

piihan untuk melakukan restrukturisasi seperti pembentukan holding company, 

penggabungan peleburan dan pengambilalihan (merjer dan akuisisi), penjualan 

saham kepada public (IPO), penjualan kepada mitra strategis, penjualan kepada 

manajemen pengelola (MB)) kontrak manajemen, serta aliansi strategis lainnya. 

Holding Company merupakan pendirian perusahan yang khusus disiapkan 

untuk memegang saham perusahaan lain dengan tujuan investasi, baik dengan atau 

tanpa kontrol yang nyata. Menurut Bringham dan Houston (2001) tujuan dari 

pembentukan holding company adalah memiliki saham perusahaan lain dalam 
jumlah yang cukup guna untuk dapat mengendalikan perusahaan lain. Contohnya 

saat ini perusahaan-perusahaan BUMN Indonesia sedang melakukan restrukturiasi 

perusahaan melalui membentukan holding perusahaan atau induk perusahaan guna 

mengatur perusahaan yang berada dalam satu sektor. Pembentukan induk 

perusahaan memiliki berbagai cara dapat menggunakan metode merjer ataupun 

akuisisi. Pembentukan induk perusahaan ini akan mengakibatkan dampak bagi 
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