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Kenaikan harga BBM berdampak pada kondisi makro ekonomi dan juga 
kondisi pasar modal, yaitu adanya penurunan harga saham dan aktivitas volume 
perdagangan. Namun, ada beberapa perusahaan yang justru bereaksi positif terhadap 
kenaikan harga BBM.  Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat 
perbedaan harga saham (stock price) dan aktivitas volume perdagangan (trading 
volume activity) sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM. Tujuan penelitian ini 
adalah mengetahui perbedaan harga saham (stock price) dan aktivitas volume 
perdagangan (trading volume activity) sebelum dan setelah kenaikan BBM. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan perusahaan yang masuk 
dalam indeks Kompas-100 Bursa Efek Indonesia (BEI).  Sampel dalam penelitian ini 
diambil dengan metode purposive sampling sebanyak 74 sampel. Dengan kriteria 
perusahaan yang masuk dalam indeks Kompas-100  Bursa Efek Indonesia, saham 
aktif diperdagangkan  sepuluh hari sebelum dan sesudah pengumuman kenaikan harga 
BBM dan tidak melakukan corporate action. Variabel dalam penelitian ini adalah 
harga saham dan aktivitas volume perdagangkan. Metode pengumpulan data yang 
digunakan ialah metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan ialah 
analisis deskriptif dan analisis inferensial yaitu uji normalitas data dan Wilcoxon 
Signed Ranks Test. 

Hasil uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan hasil data tidak berdistribusi 
normal. Sehingga analisis data yang digunakan adalah statistik non-parametrik yaitu 
Wilcoxon Signed Ranks Test. Hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test terhadap harga 
saham sepuluh hari sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,00 % atau Ho ditolak dan H1 diterima. Dan hasil uji Wilcoxon Signed 
Ranks Test terhadap aktivitas volume perdagangan sepuluh hari sebelum dan sesudah 
kenaikan harga BBM menunjukkan tingkat signifikansi 0,00 % atau Ho ditolak dan 
H2 diterima. 
Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu terdapat perbedaan yang signifikan harga 
saham dan aktivitas volume perdagangan sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM 
pada perusahaan yang masuk dalam indeks Kompas-100 di BEI. Saran Bagi 
pemerintah hendaknya lebih mengantisipasi dampak dari suatu kebijakan terutama 
yang menyangkut hal-hal yang sangat vital seperti penetapan harga BBM, bagi emiten  
dan investor hendaknya menjadikan kenaikan BBM menjadi salah satu faktor yang 
perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Bagi peneliti 
selanjutnya untuk meneliti tentang pengaruh kenaikan harga BBM terhadap harga 
saham dan volume perdagangan. 
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