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Pengaruh Overnight Information  
Terhadap Return Saham Dual Listing  

      Darmawan Achmad*1 
 
Abstrak 
In the millenium era, there has no had any barier any more in transferring funds from one nation to 
others as manifestation of investment diversification by giant investors in the world. This international 
diversification will reduce the risk to acertain level of the return. In the long term the contribution of the 
return from diversification of international investment will be much greater than that of the local 
investment. This condition is affected by the violation of the share trading.These violation is due to the 
price margin,the information gap and fluctuation of foreign stock exchnge. For issuing companies who 
list their stock in several foreign stock exchange will obtain significant opportunies to acquire funds so 
that they are able to realize their expansion as according to planned their schedule.  

 
 

Pendahuluan 

Gelombang Globalisasi telah menyebabkan dana masyarakat bebas bergerak tanpa 

terhalangi oleh aturan apapun dari suatu negara. Pergerakan dana antar negara ini 

merupakan manifestasi dari diversifikasi investasi internasional  yang dilakukan investor 

untuk meminimalkan resiko.  Mareka menyadari bahwa peluang investasi senantiasa terkait 

erat dengan dua aspek utama yaitu resiko dan Return yang diharapkan. Dengan globalisai 

maka para investor dapat melakukan diversifikasi internasional melalui pembelian Saham 

yang sama dan ditawarkan di Bursa luar negeri. 

Disisi Emiten keberadaan Bursa saham diberbagai negara telah membuka peluang bagi 

perusahaan borrower untuk menghimpun dana yang berasal dari bursa negara lain. Karena 

pasar modal internasional terintegrasi sepenuhnya dalam arti tidak ada hambatan bagi 

siapapun untuk membeli saham dan mencari dana di bursa luar Negeri. Dengan demikian 
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Cross Listing saham PT Telkom, PT Indosat, PT Aneka Tambang dan PT Gulf Indonesia 

Resource pada New York Stock Exchange merupakan strategi memanfaatkan peluang 

memperoleh ekuitas para borrower di pasar modal internasional (Multiple Listing).  

Multiple listing ini biasanya melahirkan peluang selisih harga saham yang sangat signifikan 

baik yang diakibatkan oleh adanya kesenjangan informasi, selisih waktu perdagangan 

maupun dampak dari pergerakan nilai tukar  Kondisi inilah yang mendorong investor untuk 

memanfaatkan situasi sampai diperoleh keseimbangan harga di kedua pasar. Inilah yang 

disebut dengan transaksi Dual Listing Stock Arbitrage.   

Transaksi Arbitrasi akan memperoleh abnormal return yang positif selama harga suatu 

saham belum berada pada suatu titik keseimbangan, karena mereka mempunyai akses di 

berbagai pasar modal secara bersamaan. Disadari bahwa pasar modal beroperasi selama 24 

jam penuh , sehingga closing price pada bursa luar negeri bisa dijadikan sebagai harga acuan 

bagi investor local untuk terlibat dalam perdagangan opening price. 

 

Dasar pemikiran 

Pada umumnya investor kaliber klas berat disamping memperhatikan gejolak harga saham di 

pasar modal dalam negeri juga melakukan diversifikasi internasional,. Dengan melakukan 

diversifikasi internasional  investor akan mendapat manfaat pengurangan resiko serta 

memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi. 
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Gagasan tentang pembentukan diversifikasi internasional banyak didorong oleh hasil 

penelitian empiris pihak lain yang menunjukkan adanya manfaat yang diperoleh akibat 

terjadi perbedaan harga. Hasil penelitian Tandellin (2001) terhadap 8 pasar modal di Asia 

Tenggara, menemukan bahwa manfaat diversifikasi internasional dapat diperoleh jika 

ditinjau dari perspektif investor Indonesia dan philipina. Hanya saja untuk memperoleh 

manfaat tersebut investor dituntut menggunakan strategi aktif, terutama harus mencari 

sumber akses informasi dari para investor serta memanfaatkan selisih perbedaan waktu 

perdaganagn. Aliran overnight information dari saham yang cross listed terjadi karena 

perbedaan periode waktu perdagangan dimana bursa saham yang satu telah tutup, 

sedangkan bursa saham negara lain akan segera melakukan transaksi. Hasil akhir yang diraih 

biasanya para investor Harian berkesempatan membentuk portofolio optimal karena mampu 

mengakses over night information dan sekaligus mempertahankan return lebih tinggi akibat 

dari tingginya volatility perdagangan saham. 

Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perubahan harga yang terjadi di pasar 

NYSE dapat dipakai untuk memprediksi perubahan harga saham emerging markets, artinya 

perubahan harga saham di bursa Amerika memliki korelasi positif terhadap penyesuaian 

harga saham di Emerging market. Misalnya Close price saham PT Telkom di NYSE 

merupakan acuan dasar bagi investor Indonesia untuk melakukan transaksi di awal 

perdagangan sesi pagi di Bursas Efek Jakarta.        
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Definisi Operasinal 

Secara garis besar tulisan ini menggunakan dua variable, yaitu : 

1) Dependen Variable adalah return harian dari opening price PT Telkom dan PT Indosat 

sampai dengan harga transaksi terakhir selama 30 menit setelah BEJ dibuka. Karena 

selama BEJ nontrading saham dual listing ini masih diperdagangkan di New York Stock 

Exchange. 

2) Independen Variable adalah variable yang mempengaruhi Return harian dari opening 

sampai dengan closing price PT Telkom dan PT Indosat yang listing di NYSE sebelum 

BEJ dibuka. Opening price dan closing price harian (t-1) di NYSE dikonversi dalam 

rupiah berdasarkan kurs tengah Dollar harian pada saat BEJ dibuka, kemudian dipecah 

kembali kedalam bentuk lembar saham, mengingat saham PT Telkom dan saham PT 

Indosat yang diperdagangkan di NYSE terdaftar dalam bentuk ADR (American 

Depository Receipt) dimana 1 ADR Saham PT Telkom sebesar 20 lembar sedangkan 1 

ADR saham Indosat sebanyak 10 lembar. 

 

Metodelogi penulisan  

Metode pemilihan sample yang digunakan adalah metode pemilihan unsur sample secara tak 

acak, dimana setiap unsur populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi 

sample. Sedangkan sample yang diambil terdiri dari saham yang terdaftar di BEJ  sekaligus 

terdaftar juga di NYSE (dual listing)  



 

Jurnal Ekonomi FE Untar Th XII/01/Maret/2007 ISSN : 0854 – 9842 
 

5

Metode pengumpulan data dilakukan melalui pemumpulan dokumen data hostoris  sehingga 

bisa diperoleh tingkat volatilitas harga, terutama menyangkut opening price dan closing 

price harian PT Tel;kom dan PT Indosat periode 2 Januari sd 27 Desember 2001. 

Sementara untuk pengolahan data dilakukan melalui langgkah-langkah sbb : 

a) Mengkonversikan opening price dan closing price harian (t-1) PT saham Telkom dan PT 

Indosat di NYSE dalam bentuk ADR kedalam jumlah rupiah berdasarkan kurs tengah 

harian terhadap Dollar saat BEJ dibuka. 

b) Menghitung return harian dari opening price harian s.d harga transaksi terakhir harian 

selama 30 menit setelah BEJ dibuka. 

c) Menghitung return harian NYSE dari opening price s.d closing price harian (t-1) 

terhadap dua saham tersebut diatas 

d) Melakukan analisa regresi antara return harian dari opening price harian s.d harga 

transaksi terakhir harian selama 30 menit setelah BEJ dibuka. 

e) Keseluruhan data yang telah dikumpulkan, selanjutnya diolah dengan mengguna -kan 

Software program SPSS 10.00 for windows.   

 

Perdagangan Dalam Hubungannya dengan Overnight Information 

Menurut Foster dan Vistwanathan (1993) menjelaskan bahwa informed trading 

mengumpulkan private information selama periode perdagangan suatu bursa ditutup akan 

lebih agresif setelah bursa tersebut dibuka, dengan asumsi bahwa informasi yang diperoleh 
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sebelumnya akan segera diumumkan. Overnight information adalah aliran informasi 

mengenai saham yang cros listing yang terjadi setelah salah satu bursa saham di suatu 

negara tutup sampai dengan sebelum dibukanya bursa saham di negara lain. 

Dalam dual listing stock arbitrage, overnight information dari pasar modal negara maju 

harus menjadi focus perhatian bagi investor. Karena sebelum dibukanya pasar modal local, 

overnight information akan mengubah portofolio investor yang sebelumnya optimal menjadi 

tidak optimal. Investor harus melakukan penyesuaian portofolio optimalnya guna 

mempertahankan tingkat return yang dikehendaki. Adanya overnight information  biasanya 

berdampak pda tingginya volatilitas perdagangan saham tersebut pada sesi pagi hari sampai 

dengan interval 30 menit kedepan. Investor yang mampu memanfaatkan overnight 

information akan dapat mempertahankan return dari portofolio optimalnya bahkan 

memperoleh return yang lebih tinggi dari portofolio optimal yang sudah disesuaikan. 

 

Jhon, Viswanthan serta Jang Lee (1993) menemukan bahwa volume perdagangan dan jumlah 

transaksi lebih tinggi pada saat pembukaan untuk saham-saham yang cross listing. Kondisi 

yang menjelaskan perilaku perdagangan seperti ini disebabkan oleh  : 

a. Banyak informasi publik yang terakumulasi dan tidak direfleksikan pada harga selama 

NYSE belum dibuka. Pada saat NYSE dibuka overnight information dengan cepat 

membentuk harga baru. 

b. Informed traders mengumpulkan private information selama tidak adanya transaksi, 

Informed traders mengetahui adanya sinyal publik akan bertindak agresif dan 
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tercermin pada pergerakan harga yang tinggi ketika sesi perdagangan pagi hari baru 

dimulai. 

c. NYSE beroperasi secara terus menerus melalui system “a call auction”  Dua mekenisme 

ini menimbulkan Volatilitas “fana” yang berbeda sehingga berdampak pada opening price 

error lebih besar dibandingkan dengan colssing price. Saham-saham yang dual listing 

mempunyai mekanisme perdagangan yang berbeda sehingga volatilitas fana akan lebih 

tinggi terjadi pada saat pembukaan.     

 

Pasar Modal Efisien 

Pasar modal dan pasar Uang sangat sensitive terhadap informasi, karena arus informasi 

dapat mengubah persepsi seorang investor. Salah satu factor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan dalam proses investasi adalah eficiensi. Dalam pasar yang efisien 

harga mencerminkan semua informasi yang ada dipasar. Nilai ekonomi suatu sekuritas 

ditentukan oleh ekspektasi investor atas pendapatan, resiko dan lain-lain yang kesemuanya 

mencerminkan kondisi ketidakpastian dimasa mendatang. Jika harga pasar suatu sekuritas 

didasarkan pada estimasi nilai ekonomi yang dikambinasi dengan informasi baru, harga 

saham akan mengadjust secara cepat dan berlangsung secara kontinue. 

Kecepatan harga saham menyesuaikan diri juga tergantung pada kecepatan reaksi saham 

terhadap informasi yang muncul. Semakin efisien suatu pasar, semakin cepat pula suatu 

informasi mempengaruhi harga saham. Dalam fenomena Multiple listing  tingkat efisiensi 
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merupakan tema utama, karena dengan melihat hubungan antara 2 harga di bursa yang 

berbeda, akan lebih mudah memantau timbulnya inefiisiensi yang mendorong terciptanya 

peluang arbitrasi. Sedangkan dalam pasar yang efisien harga dengan cepat mencerminkan 

informasi yang relavan, sehingga para investor tidak mungkin memperoleh keuntungan 

abnormal yang konsisiten. 

Konsep efficient Market Hypotetis mengemukakan penyempurnaan atas klasifikasi efisiensi 

pasar modal terhadap tiga tingkatan dalam penilaiannya yaitu : 

Efisiensi bentuk lemah disempurnakan menjadi suatu klasifikasi yang bersifat umum untuk 

menguji return predictable.Dalam klasifikasi ini informasi tentang return sekuritas yang 

diperoleh bulan tertentu tidak dapat dipakai untuk meraih abnormal return. Pengujian 

return predictability meliputi pengujian return harian, mingguan atau bulanan, sedangkan 

efiseinsi bentuk setengah kuat diubah menjadi event studies. Pengujian hipotetis pasar 

modal efisien dalam bentuk setengah kuat dapat dilakukan dengan pengujian event studies 

guna mengamati pengaruh pengumuman suatu informasi terhadap perubahan harga 

sekuritas. Sebaliknya untuk pengujian hipotetis  pasar modal efisien dalam bentuk kuat 

dapat dilakukan dengan pengujian private information.   

 

Analisa Data   

 1. PT Indonesian Sattelite Corporation (Indosat) 
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a. Mean 

 Rata-rata untuk return harian NYSE dari opening price sampai dengan closing 

price harian (t-1) saham PT Indosat dan return harian BEJ dari opening price harian 

(t1) sampai dengan harga transaksi terakhir harian (t1) selama 30 menit setelah 

BEJ dibuka untuk saham PT Indosat (dengan jumlah data sebanyak 229 buah) 

adalah sebagai berikut. 

1) RETi,t-1 (NYSE) : 0,0129 

2) RETi,t (BEJ)  : 0,00772 

b. Standard Deviation 

 Tingkat penyimpangan data untuk return harian NYSE dari opening price 

sampai dengan closing price harian (t-1) saham PT Indosat dan return harian BEJ 

dari opening price harian (t1) sampai dengan harga transaksi terakhir harian (t1) 

selama 30 menit setelah BEJ dibuka untuk saham PT Indosat adalah sebagai 

berikut. 

1) RETi,t-1 (NYSE) : 0,0173161 

2) RETi,t (BEJ)  : 0,007572665 
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2. PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) 

 Mean 

 Rata-rata untuk return harian NYSE dari opening price sampai dengan closing 

price harian (t-1) saham PT Telkom dan return harian BEJ dari opening price harian 

(t1) sampai dengan harga transaksi terakhir harian (t1) selama 30 menit setelah 

BEJ dibuka untuk saham PT Telkom (dengan jumlah data sebanyak 233 buah) adalah 

sebagai berikut. 

1) RETi,t-1 (NYSE) : 0,0193 

2) RETi,t (BEJ)  : 0,00943 

b. Standard Deviation 

 Tingkat penyimpangan (kenaikan dan penurunan) data untuk return harian 

NYSE dari opening price sampai dengan closing price harian (t-1) saham PT Telkom 

dan return harian BEJ dari opening price harian (t1) sampai dengan harga transaksi 

terakhir harian (t1) selama 30 menit setelah BEJ dibuka untuk saham PT Telkom 

adalah sebagai berikut. 

1) RETi,t-1 (NYSE) : 0,0253631 

2) RETi,t (BEJ)  : 0,00924714 
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 Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa baik untuk saham PT 

Indosat maupun PT Telkom memiliki mean dan standard deviation return harian 

NYSE dari opening price sampai dengan closing price harian (t-1) yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan mean dan standard deviation return harian BEJ dari opening 

price harian (t1) sampai dengan harga transaksi terakhir harian (t1) selama 30 

menit setelah BEJ dibuka.  

 

B. Pengujian Hipotesis 

  Berdasarkan hasil analisis regresi linier dengan bantuan program SPSS 

10.00 for windows yang disajikan dalam lampiran 5 untuk PT Indosat dan lampiran 6 

untuk PT Telkom, maka dapat dilakukan analisis pengujian hipotesis sebagai berikut 

: 

1. Uji nilai F statistik atau Uji Analisis Varian (ANOVA) atau Uji hubungan. 

 

  Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah return harian 

NYSE dari opening price sampai dengan closing price harian (t-1) saham PT Telkom 

(TLK) dan PT Indosat (IIT) yang sudah dalam mata uang Rupiah dan dalam bentuk 

lembar saham mempunyai hubungan terhadap return harian BEJ dari opening price 

harian (t1) sampai dengan harga transaksi terakhir harian (t1) selama 30 menit 
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setelah BEJ dibuka untuk saham PT Telkom (TLKM) dan PT Indosat (ISAT) secara 

bersama-sama (uji simultan). 

Dalam hal ini perlu ditentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif : 

Ho: ada hubungan yang signifikan antara return harian NYSE dari opening price 

sampai dengan closing price harian (t-1) saham PT Telkom (TLK) dan PT 

Indosat (IIT) yang sudah dalam mata uang Rupiah dan dalam bentuk lembar 

saham dengan return harian BEJ dari opening price harian (t1) sampai dengan 

harga transaksi terakhir harian (t1) selama 30 menit setelah BEJ dibuka 

untuk saham PT Telkom (TLKM) dan PT Indosat (ISAT).  

Ha: tidak ada hubungan yang signifikan antara return harian NYSE dari opening 

price sampai dengan closing price harian (t-1) saham PT Telkom (TLK) dan PT 

Indosat (IIT) yang sudah dalam mata uang Rupiah dan dalam bentuk lembar 

saham dengan return harian BEJ dari opening price harian (t1) sampai dengan 

harga transaksi terakhir harian (t1) selama 30 menit setelah BEJ dibuka 

untuk saham PT Telkom (TLKM) dan PT Indosat (ISAT). 

  Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi α=5% 

(atau tingkat kepercayaan 95%). Jika tingkat signifikansi F hitung > tingkat 

signifikansi dengan α = 5% maka Ho ditolak, begitu pula sebaliknya jika tingkat 

signifikansi F hitung < tingkat signifikansi dengan α = 5% maka Ho diterima 
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(Algifari, 1997). Hasil olahan data untuk uji F bisa dilihat pada lampiran print out  

baik untuk PT Indosat maupun bagi PT Telkom adalah sebagai berikut. 

a. PT Indonesian Sattelite Corporation 

  F = 12.301 p (Sig.) = 0.001 R = 0.227 R2 = 0.051   

  Besar hubungan antara return harian NYSE dari opening price sampai 

dengan closing price harian (t-1) saham PT Indosat dengan return harian BEJ dari 

opening price harian (t1) sampai dengan harga transaksi terakhir harian (t1) selama 

30 menit setelah BEJ dibuka untuk saham PT Indosat yang dihitung dengan 

koefisien korelasi (R) adalah 0,227. Hal ini menunjukkan hubungan yang kurang erat 

(mendekati nol). Arah hubungan antara return harian NYSE dari opening price 

sampai dengan closing price harian (t-1) saham PT Indosat dengan return harian 

BEJ dari opening price harian (t1) sampai dengan harga transaksi terakhir harian 

(t1) selama 30 menit setelah BEJ dibuka untuk saham PT Indosat tidak dapat 

ditentukan berhubungan positif atau negatif, karena untuk return yang 

dibandingkan menggunakan nilai mutlak. Jika dilihat dari tingkat signifikansi 

koefisien korelasinya menghasilkan angka 0.000 atau praktis nol (probabilitasnya 

jauh di bawah 0.05), sehingga dapat dikatakan korelasi antara return harian NYSE 

dari opening price sampai dengan closing price harian (t-1) saham PT Indosat dengan 
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return harian BEJ dari opening price harian (t1) sampai dengan harga transaksi 

terakhir harian (t1) selama 30 menit setelah BEJ dibuka untuk saham PT Indosat 

sangat nyata. 

  Hasil olahan data untuk uji F diperoleh angka F statistik sebesar 

12,301 dengan Adjusted R2 = 0,051 (5,1%) yang artinya variabel independent dalam 

model regresi tersebut (return harian NYSE dari opening price sampai dengan 

closing price harian (PT-1) saham PT Indosat (IIT) yang sudah dalam mata uang 

Rupiah dan dalam bentuk lembar saham) hanya memberikan kontribusi 5,1% 

terhadap return harian BEJ dari opening price harian (PT1) sampai dengan harga 

transaksi terakhir harian (PT1) selama 30 menit setelah BEJ dibuka untuk saham PT 

Indosat (ISAT), sedangkan sisanya yang 94,9% dijelaskan oleh variabel-variabel 

lain. Dari tingkat signifikansi uji F yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel 

independent yaitu return harian NYSE dari opening price sampai dengan closing 

price harian (PT-1) saham PT Indosat (IIT) yang sudah dalam mata uang Rupiah dan 

dalam bentuk lembar saham mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return 

harian BEJ dari opening price harian (PT1) sampai dengan harga transaksi terakhir 

harian (PT1) selama 30 menit setelah BEJ dibuka untuk saham PT Indosat (ISAT). 
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b. PT Telekomunikasi Indonesia 

  F = 13.601 p (Sig.) = 0.000 R = 0.236 R2 = 0.056 

  Besar hubungan antara return harian NYSE dari opening price sampai 

dengan closing price harian (t-1) saham PT Telkom dengan return harian BEJ dari 

opening price harian (t1) sampai dengan harga transaksi terakhir harian (t1) selama 

30 menit setelah BEJ dibuka untuk saham PT Telkom yang dihitung dengan 

koefisien korelasi (R) adalah 0,236. Hal ini menunjukkan hubungan yang kurang erat 

(mendekati nol). Arah hubungan antara return harian NYSE dari opening price 

sampai dengan closing price harian (t-1) saham PT Telkom dengan return harian BEJ 

dari opening price harian (t1) sampai dengan harga transaksi terakhir harian (t1) 

selama 30 menit setelah BEJ dibuka untuk saham PT Telkom tidak dapat ditentukan 

berhubungan positif atau negatif, karena untuk return yang dibandingkan 

menggunakan nilai mutlak. Jika dilihat dari tingkat signifikansi koefisien korelasinya 

menghasilkan angka 0.000 atau praktis nol (probabilitasnya jauh di bawah 0.05), 

sehingga dapat dikatakan korelasi antara return harian NYSE dari opening price 

sampai dengan closing price harian (t-1) saham PT Telekomunikasi Indonesia dengan 

return harian BEJ dari opening price harian (t1) sampai dengan harga transaksi 

terakhir harian (t1) selama 30 menit setelah BEJ dibuka untuk saham PT Telkom 

sangat nyata. 



 

Jurnal Ekonomi FE Untar Th XII/01/Maret/2007 ISSN : 0854 – 9842 
 

16

  Hasil olahan data untuk uji F diperoleh angka F statistik sebesar 

13,601 dengan Adjusted R2 = 0,056 (5,6%) yang artinya variabel independent dalam 

model regresi tersebut (return harian NYSE dari opening price sampai dengan 

closing price harian (t-1) saham PT Telkom (TLK) yang sudah dalam mata uang 

Rupiah dan dalam bentuk lembar saham) hanya memberikan kontribusi 5,6% 

terhadap return harian BEJ dari opening price harian (t1) sampai dengan harga 

transaksi terakhir harian (t1) selama 30 menit setelah BEJ dibuka untuk saham PT 

Telkom (TLKM), sedangkan sisanya yang 94,4% dijelaskan oleh variabel-variabel 

lain. Dari tingkat signifikansi uji F yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel 

independent yaitu return harian NYSE dari opening price sampai dengan closing 

price harian (t-1) saham PT Telkom (TLK) yang sudah dalam mata uang Rupiah dan 

dalam bentuk lembar saham mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return 

harian BEJ dari opening price harian (t1) sampai dengan harga transaksi terakhir 

harian (t1) selama 30 menit setelah BEJ dibuka untuk saham PT Telkom (TLKM).  

 

2. Uji t atau Uji Signifikansi Pengaruh  

  Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah return harian 

NYSE dari opening price sampai dengan closing price harian (t-1) saham PT Telkom 

(TLK) dan PT Indosat (IIT) yang sudah dalam mata uang Rupiah dan dalam bentuk 
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lembar saham berpengaruh signifikan terhadap return harian BEJ dari opening 

price harian (t1) sampai dengan harga transaksi terakhir harian (t1) selama 30 

menit setelah BEJ dibuka untuk saham PT Telkom (TLKM) dan PT Indosat (ISAT).  

  Dalam pengujian signifikansi pengaruh digunakan uji t. Uji t digunakan 

untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel dependent (return harian BEJ 

dari opening price harian (t1) sampai dengan harga transaksi terakhir harian (t1) 

selama 30 menit setelah BEJ dibuka untuk saham PT Telkom (TLKM) dan PT 

Indosat (ISAT)). Pengujian dilakukan berdasarkan tingkat signifikansi α=5% (atau 

tingkat kepercayaan 95%). Jika p (sig.) < 0.05, maka Ho diterima atau Ha ditolak. 

Jika p (sig.) > 0.05, maka Ho ditolak atau Ha diterima.  

Dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut. 

Ho = Ada pengaruh yang signifikan antara return harian NYSE dari opening price 

sampai dengan closing price harian (t-1) saham PT Telkom (TLK) dan PT 

Indosat (IIT) yang sudah dalam mata uang Rupiah dan dalam bentuk lembar 

saham dengan return harian BEJ dari opening price harian (t1) sampai dengan 

harga transaksi terakhir harian (t1) selama 30 menit setelah BEJ dibuka 

untuk saham PT Telkom (TLKM) dan PT Indosat (ISAT). 

Ha = Tidak ada pengaruh yang signifikan antara return harian NYSE dari opening 

price sampai dengan closing price harian (t-1) saham PT Telkom (TLK) dan PT 



 

Jurnal Ekonomi FE Untar Th XII/01/Maret/2007 ISSN : 0854 – 9842 
 

18

Indosat (IIT) yang sudah dalam mata uang Rupiah dan dalam bentuk lembar 

saham dengan return harian BEJ dari opening price harian (t1) sampai dengan 

harga transaksi terakhir harian (t1) selama 30 menit setelah BEJ dibuka 

untuk saham PT Telkom (TLKM) dan PT Indosat (ISAT). 

  Berdasarkan hasil analisis regresi linier untuk uji t dengan program 

SPSS 10.00 diperoleh hasil olahan sebagaimana data pada lampiran baik untuk  PT 

Indosat maunpun bagi PT Telkom sebagai berikut. 

a. PT Indonesian Sattelite Corporation  

  Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

RETi,t = 0,006436 + 0,100 RETi,t-1 

       (3,507)  

Persamaan di atas berarti : 

1) Konstanta sebesar 0,006436 menyatakan bahwa jika tidak ada return harian NYSE dari 

opening price sampai dengan closing price harian (t-1) saham PT Indonesian Sattelite 

Corporation, maka tingkat return harian BEJ dari opening price harian (t1) sampai 

dengan harga transaksi terakhir harian (t1) selama 30 menit setelah BEJ dibuka untuk 

saham PT Indosat adalah sebesar 0,006436. 

2) Koefisien regresi NYSE sebesar 0,100 menyatakan bahwa return harian NYSE dari 

opening price sampai dengan closing price harian (t-1) saham PT Indonesian Sattelite 
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Corporation mempunyai pengaruh yang positif terhadap return harian BEJ dari opening 

price harian (t1) sampai dengan harga transaksi terakhir harian (t1) selama 30 menit 

setelah BEJ dibuka untuk saham PT Indosat. 

  Uji t pada lampiran 5 untuk PT Indonesian Sattelite Corporation diperoleh t 

hitung sebesar 3.507 dengan p(Sig.) sebesar 0.001 menunjukkan bahwa p(Sig.) < 0.05, maka 

Ho diterima, artinya return harian NYSE dari opening price sampai dengan closing price 

harian (t-1) saham PT Indonesian Sattelite Corporation benar-benar berpengaruh secara 

signifikan terhadap return harian BEJ dari opening price harian (t1) sampai dengan harga 

transaksi terakhir harian (t1) selama 30 menit setelah BEJ dibuka untuk saham PT Indosat. 

b. PT Telekomunikasi Indonesia 

  Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

RETi,t = 0,007386 + 0,106 RETi,t-1 

       (3.688)  

Persamaan di atas berarti : 

1. Konstanta sebesar 0,007386 menyatakan bahwa jika tidak ada return harian NYSE dari 

opening price sampai dengan closing price harian (t-1) saham PT Telekomunikasi 

Indonesia, maka tingkat return harian BEJ dari opening price harian (t1) sampai dengan 

harga transaksi terakhir harian (t1) selama 30 menit setelah BEJ dibuka untuk saham 

PT Telkom adalah sebesar 0,007386. 
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2. Koefisien regresi NYSE sebesar 0,106 menyatakan bahwa return harian NYSE dari 

opening price sampai dengan closing price harian (t-1) saham PT Telekomunikasi 

Indonesia mempunyai pengaruh yang positif terhadap return harian BEJ dari opening 

price harian (t1) sampai dengan harga transaksi terakhir harian (t1) selama 30 menit 

setelah BEJ dibuka untuk saham PT Telkom. 

  Uji t pada lampiran 6 untuk PT Telkom diperoleh t hitung sebesar 3.688 

dengan p(Sig.) sebesar 0.000 menunjukkan bahwa p(Sig.) < 0.05, maka Ho diterima, artinya 

return harian NYSE dari opening price sampai dengan closing price harian (t-1) saham PT 

Telkom benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap return harian BEJ dari 

opening price harian (t1) sampai dengan harga transaksi terakhir harian (t1) selama 30 

menit setelah BEJ dibuka untuk saham PT Telkom. 

  Berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui baik untuk saham PT Telkom 

maupun PT Indosat diperoleh hasil yang sama yaitu return harian NYSE dari opening price 

sampai dengan closing price harian (t-1) saham PT Telkom dan PT Indosat yang sudah dalam 

mata uang Rupiah dan dalam bentuk lembar saham mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap return harian BEJ dari opening price harian (t1) sampai dengan harga transaksi 

terakhir harian (t1) selama 30 menit setelah BEJ dibuka untuk saham PT Telkom (TLKM) 

dan PT Indosat (ISAT). 
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Kesimpulan 

 Sebagai akhir dari penulisan ini, berikut disampaikan beberapa kesimpulan 

yang relevan berdasrkan hasil analisis yang telah dibahsa sebelumnya, antara lain 

sebagai berikut. 

1. Untuk data periode 2 Januari 2001 sampai dengan 28 Desember 2001, 

pada tingkat kepercayaan 95% berdasarkan analisis regresi linier ternyata 

return harian NYSE dari opening price sampai dengan closing price harian (t-

1) saham PT Indonesian Sattelite Corporation (IIT) yang sudah dalam mata 

uang Rupiah dan dalam bentuk lembar saham berpengaruh signifikan terhadap 

return harian BEJ dari opening price harian (t1) sampai dengan harga 

transaksi terakhir harian (t1) selama 30 menit setelah BEJ dibuka untuk PT 

Indosat (ISAT). 

2. Untuk data periode 2 Januari 2001 sampai dengan 28 Desember 2001, 

pada tingkat kepercayaan 95% berdasarkan analisis regresi linier ternyata 

return harian NYSE dari opening price sampai dengan closing price harian (t-

1) saham PT Telekomunikasi Indonesia (TLK) yang sudah dalam mata uang 

Rupiah dan dalam bentuk lembar saham berpengaruh signifikan terhadap 

return harian BEJ dari opening price harian (t1) sampai dengan harga 

transaksi terakhir harian (t1) selama 30 menit setelah BEJ dibuka untuk 

saham PT Telkom (TLKM).  
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3. Hal ini berarti bahwa selama periode BEJ nontrading (saham-saham dual 

listing sedang diperdagangkan di NYSE) ada informasi yang terkumpul menjadi 

overnight information. Overnight information yang mengalirdari NYSE 

mempengaruhi secara signifikan terhadap aktivitas pasar saham-saham dual 

listing di BEJ dari pembukaan sampai dengan interval 30 menit ke depan. 

  

  Dari penelitian di atas menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan 

sebelumnya pada penelitian ini dinyatakan terbukti, yaitu: overnight information 

dari New York Stocks Exchange mempengaruhi secara signifikan return saham-

saham dual listing di New York Stocks Exchange dan di Bursa Efek Jakarta pada 

saat Bursa Efek Jakarta dibuka sampai dengan interval 30 menit. Implikasi 

penting dari hasil pengujian ini adalah bahwa, overnight information dari NYSE 

mempunyai kandungan informasi yang bermanfaat bagi para investor di pasar 

modal lokal (BEJ); khususnya yang berkaitan dengan saham-saham dual listing di 

NYSE dan di BEJ. Dengan demikian, bagi para investor yang akan melakukan 

pembelian saham dual listing tersebut, hendaknya memperhatikan overnight 

information, yaitu informasi yang terbentuk selama diperdagangkan di NYSE 

(BEJ nontrading). Overnight information mempunyai kecenderungan 

mempengaruhi volatilitas harga saham-saham dual listing di pasar modal lokal 

(BEJ) saat pembukaan sampai dengan interval 30 menit ke depan. Adanya 
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volatilitas harga yang tinggi di sesi pagi hari (dari pembukaan sampai dengan 

interval 30 menit ke depan), investor diharapkan mampu menyesuaikan portofolio 

optimalnya untuk memperoleh return yang lebih tinggi. 

Saran 

1. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan data intra 

day untuk menghitung intra day return, sehingga diharapkan akan diperoleh 

hasil yang lebih mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. 

2. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan jangka 

waktu (periode) penelitian lebih dari 1 (satu) tahun, untuk mengatasi 

kelemahan jumlah saham dual listing di NYSE dan BEJ yang relatif sedikit. 

3. Menambah variabel lain selain return harian NYSE dari opening price sampai 

dengan closing price harian (t-1), yang dapat mewakili overnight information 

sebagai variabel independent, untuk diteliti lebih lanjut pengaruhnya 

terhadap return di BEJ dari opening price (t-1) sampai dengan interval 30 

menit ke depan setelah BEJ dibuka. 
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