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ABSTRACT 

 

Overreaction hypothesis is one of deviation which happened in Indonesia 

capital market. The implication means that investors consist of irrational and 

emotional minded people. Investors have inclined overreact to response news 

information, neither good news or bad news. The new research which related to 

behavioral stock price found that securities have positive (negative) abnormal 

return in formation period will have negative (positive) abnormal return in 

subsequent test period. 

 This research examines the overreaction hypothesis in manufacturing 

company at Indonesia Stock Exchange (IDX) using monthly closing price and the 

period between 2004 to 2008. Samples obtained by using market adjusted model. 

 The result of this research by using paired sample t-test shows the 

overreaction phenomenon, in which the stocks those are previously be the winner 

stocks, now become the loser ones in subsequent test period. Implication on the 

efficient market hypothesis is that the phenomena of overreaction shows that 

market is not efficient (especially Indonesia Stock Exchange). 

 

Keywords : Overreaction, Loser-Winner, Indonesia Stock Exchange. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal menunjukkan bahwa pada hakekatnya adalah pasar yang tidak 

berbeda jauh dengan pasar tradisional, didalamnya ada pedagang, pembeli, dan 

juga ada tawar menawar harga. Jumayanti (2004) menyatakan bahwa pasar modal 

dapat juga diartikan sebagai suatu tempat yang mempertemukan pihak yang 

membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana sesuai dengan aturan 

yang ditetapkan. Selain itu, pasar modal diharapkan mampu menjadi alternatif 

pendanaan bagi perusahaan Indonesia dan dapat juga dilihat sebagai alternatif 

dalam berinvestasi. 

Bagi investor, pasar modal akan bermanfaat sebagai sarana alternatif 

investasi untuk mendapatkan keuntungan, sehingga dapat memaksimumkan 

kekayaan. Selain itu, bagi perusahaan, pasar modal bermanfaat sebagai salah satu 

sumber pembiayaan investasi. Dalam kaitan ini, Suad (1994; Ivan Christian K, 

2004) menyebutkan bahwa bagian dari pasar financial yang berhubungan dengan 

permintaan dan penawaran akan dana jangka panjang. Pasar modal juga 

menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi berarti 

mengalokasikan dana secara efisien dari pihak yang mempunyai dana dalam 

kaitan ini adalah investor ke pihak yang membutuhkan dana dalam kaitan ini 

adalah perusahaan. Fungsi financial ditunjukkan oleh imbalan atau reward bagi 

investor sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilihnya.  
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Salah satu bidang investasi yang cukup menarik namun tergolong berisiko 

tinggi adalah investasi saham (investasi di pasar modal). Saham perusahaan 

publik, sebagai komoditi investasi tergolong berisiko tinggi, karena sifat 

komoditinya yang sangat peka terhadap perubahan yang terjadi, baik perubahan di 

luar negeri maupun di dalam negeri, perubahan di bidang politik, ekonomi, dan 

moneter. Perubahan tersebut dapat berdampak positif yang berarti naiknya kurs 

saham atau berdampak negatif yang berarti turunnya kurs saham. Oleh karena itu, 

investor dihadapkan pada kemampuan memahami, mengamati, dan mencermati 

setiap informasi yang tersedia. Informasi-informasi tersebut sangat berguna untuk 

investor dalam pengambilan keputusan investasi. 

Berbagai penelitian yang dilakukan dalam bidang pasar dan mengenai 

perilaku keuangan (behavioral finance) menyatakan bahwa terdapat beberapa 

penyimpangan yang terjadi yang dapat mempengaruhi harga saham. 

Penyimpangan tersebut diantaranya adalah fenomena January effect
1
, fenomena 

size effect
2
 dan day of the week

3
. Overreaction hypothesis juga merupakan salah 

satu penyimpangan yang terjadi dalam pasar modal.  

Tri Suryani dan Rahmawati berpendapat bahwa implikasi dari fenomena 

reaksi berlebihan adalah bahwa para pelaku pasar tidak semuanya terdiri dari 

orang-orang yang rasional dan juga tidak emosional. Jika sebagian para pelaku 

pasar bereaksi berlebihan terhadap informasi, terlebih lagi jika informasi tersebut 

                                                 
1
 January effect adalah harga sekuritas cenderung naik di bulan Januari, khususnya di hari-hari 

pertama. 
2
 Size effect adalah return pada perusahaan kecil cenderung lebih besar walaupun sudah 

disesuaikan dengan resiko. 
3
 Day of the week adalah harga sekuritas cenderung naik hari jumat dan cenderung turun hari 

senin. 
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adalah informasi buruk, para pelaku pasar akan secara emosional segera menilai 

saham terlalu rendah. Untuk menghindari kerugian para investor akan berperilaku 

irrasional dan menginginkan menjual saham-saham yang berkinerja buruk dengan 

cepat.  

Peristiwa yang dianggap dramatis oleh para investor, dapat menyebabkan 

para investor bereaksi secara berlebihan. Para investor akan melakukan hal-hal 

yang mungkin tidak rasional terhadap saham-saham yang ada. Reaksi berlebihan 

ditunjukkan dengan adanya perubahan harga saham dengan menggunakan return 

dari sekuritas yang bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan abnormal return 

yang diterima oleh sekuritas kepada para investor. Return saham ini akan menjadi 

terbalik dalam fenomena reaksi berlebihan. Saham-saham yang biasanya diminati 

pasar yang mempunyai return tinggi, akan menjadi kurang diminati. Sebaliknya, 

saham-saham yang bernilai rendah dan kurang diminati akan mulai dicari oleh 

pasar. Kondisi ini akan mengakibatkan return saham yang sebelumnya tinggi 

menjadi rendah, dan return yang sebelumnya rendah akan menjadi tinggi. 

Keadaan ini akan menyebabkan terjadinya abnormal return positif dan negatif. 

Hasil penelitian mengenai pola perubahan return saham di pasar modal 

memberikan kesimpulan yang berbeda-beda dan beragam. Dalam artikelnya De 

Bondt dan Thaler (1985) menyatakan bahwa penelitian mereka membuktikan 

bahwa saham-saham yang sebelumnya berkinerja buruk (loser) selanjutnya 

membaik dan sebaliknya saham-saham yang sebelumnya berkinerja baik (winner) 

selanjutnya memburuk pada sekitar 36 bulan kemudian. Mereka menjelaskan 

fenomena harga saham yang tidak normal ini sebagai bukti bahwa pasar bereaksi 
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secara berlebihan (overreaction) dalam merespon suatu informasi. Kemudian 

pasar menyadarinya sehingga melakukan koreksi pada periode selanjutnya. Ini 

berarti pasar tidak secara total terdiri dari para investor yang rasional dan tidak 

emosional. Ini juga berarti bahwa pergerakan harga saham yang diprediksi 

berdasarkan kinerja masa lalu. 

Fenomena reaksi berlebihan ini menyimpulkan bahwa bahwa pasar adalah 

tidak efisien, karena dalam pasar yang efisien, harga saham yang ada pada saat itu 

bisa mencerminkan pengetahuan dan harapan dari semua investor, sehingga 

investor tidak mungkin tidak mengetahui antara investasi yang menguntungkan 

dan yang tidak menguntungkan di masa yang akan datang berdasarkan pada harga 

pasar pada saat ini. 

Para pelaku pasar sering berperilaku irrasional terhadap pergerakan harga 

saham. Jenis informasi yang muncul dalam pasar modal yaitu informasi bagus 

(good news) dan informasi yang tidak bagus (bad news). Para pelaku pasar 

biasanya akan memasang tarif yang terlalu tinggi terhadap suatu berita yang 

dianggap bagus (good news) dan akan memasang tarif yang rendah untuk berita-

berita yang dianggap tidak bagus (bad news). 

Chan, Ball dan Kothari (1998) juga menemukan pengaruh perbedaan 

risiko (yang ditunjukkan oleh beta) dapat juga digunakan untuk menjelaskan 

fenomena return reversal. Chan (1998) menemukan bahwa saham loser 

mempunyai beta yang lebih tinggi dibandingkan saham winner setelah periode 

pembentukan (formation period). Hasil tersebut memunculkan pendapat bahwa 

faktor risiko menyebabkan saham loser mengungguli saham winner, karena 
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investor menanggung risiko yang tinggi searah dengan return yang diterimanya. 

Chan (1998) berpendapat bahwa beta yang dimiliki saham winner maupun loser 

tidak konstan, karena risiko dalam contrarian investment strategy memiliki 

hubungan yang positif dengan expected market risk premium, sehingga estimasi 

return dalam strategi tersebut sensitif terhadap metodologi yang digunakan. 

Bahkan Chan (1998) menemukan ketika variabel risiko dikontrol, ditemukan 

abnormal return yang kecil. 

Dalam penelitiannya, Zarowin (1990) menyatakan bahwa kecenderungan 

saham loser mengungguli saham winner tidak tergantung pada reaksi berlebihan 

tetapi karena adanya size perusahaan saham loser lebih kecil dari pada ukuran 

perusahaan saham winner. Jika menggunakan size perusahaan yang sama, yang 

terjadi adalah tidak adanya perbedaan return pada saham loser dan saham winner.  

Penelitian mengenai return reversal juga telah dilakukan di Bursa Efek 

Jakarta (BEJ). Sukamulya dan Hermawan (2003; Didik Kurniawan Hadi, 2008) 

melakukan penelitian mengenai overreaction hypotesis dan price earning ratio 

anomaly pada saham-saham di sektor manufaktur di BEJ. Temuan yang 

dihasilkan adalah reaksi berlebihan tidak terjadi dalam rentang waktu yang lama, 

namun bersifat terpisah. Selanjutnya diketahui bahwa reaksi berlebihan pada 

portofolio yang terbentuk berdasarkan peringkat abnormal return  lebih menonjol 

dibandingkan pada yang terjadi pada portofolio dengan peringkat PER.  

 Penelitian mengenai keberadaan reaksi berlebihan seringkali 

menggunakan data saham yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok 

saham (portofolio) loser dan kelompok saham (portofolio) winner. Kelompok 

REAKSI PASAR..., JASMINE ATIKA PUTRI, Ma.-IBS, 2009



 

  

saham yang disebut loser yaitu kelompok saham yang konsisten mengalami 

penurunan besar harga, sedangkan kelompok saham yang disebut kelompok 

winner yaitu kelompok saham yang konsisten mengalami kenaikan harga besar. 

Penyebab perubahan besar harga pada saham golongan loser dan saham golongan 

winner, antara lain disebabkan oleh adanya informasi buruk (bad news) dan 

informasi bagus (good news) yang diterima oleh para pelaku pasar, sehingga para 

pelaku pasar melakukan reaksi. 

Penelitian mengenai hipotesis pasar efisien (efficient market hypotesis atau 

EMH) juga banyak dilakukan dalam perkembangan pasar modal Indonesia. 

Penelitian efisiensi pasar ini juga berkenaan dengan reaksi pasar yang tercermin 

dalam penyesuaian harga saham dari suatu informasi baru. Diketahui pula 

fenomena reaksi berlebihan dapat digunakan untuk menilai tentang keefisienan 

pasar, khususnya pelaku pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Penelitian ini akan menguji apakah informasi yang tak terduga dan bersifat 

dramatik mempengaruhi reaksi para pelaku pasar secara berlebihan. Penelitian 

tentang reaksi berlebihan ini dilakukan dengan menguji data saham dari 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

1.2. Masalah Penelitian 

Masalah penelitian yang dibahas pada penelitian ini terdiri atas identifikasi 

masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah sebagai berikut. 
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1.2.1. Identifikasi Masalah 

Penelitian terdahulu menguji bentuk overreaction yang terjadi di pasar 

modal Indonesia dengan menggunakan model perhitungan market adjusted model 

yang diwakili dengan indeks pasar. Penelitian tersebut menggunakan data return 

bulanan (closing price) selama dua tahun untuk perhitungan abnormal return.  

Penggunaan return bulanan selama dua tahun mungkin masih kurang begitu 

menjelaskan secara detail mengenai overreaction yang terjadi. Karena 

keterbatasan tersebut, maka penelitian ini akan melihat bentuk overreaction yang 

terjadi di pasar modal Indonesia dengan menggunakan return bulanan selama lima 

tahun yang dimulai dari tahun 2004-2008. 

 

1.2.2.   Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa pembatasan supaya hasil dari 

penelitian ini tetap konsisten dan fokus terhadap permasalahan. Adapun 

pembatasan dari penelitian ini adalah : 

1) Penelitian dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2) Periode penelitian adalah tahun 2004-2008. 

 

1.2.3.   Rumusan Masalah 

Setelah dijelaskan mengenai latar belakang masalah di atas dan dengan 

adanya berbagai kesimpulan yang beragam pada beberapa penelitian, pasar yang 

selama ini dianggap efisien oleh para kalangan praktisi dan akademisi ternyata 
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tidak sepenuhnya benar, karena masih terdapat banyak penyimpangan yang 

terjadi.  

Penelitian ini akan membuktikan ragam hasil penelitian sebelumnya. 

Perumusan masalah pada penelitian ini, adalah: 

“Apakah ada reaksi berlebihan (overreaction) terhadap harga-harga saham 

perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) ?”. 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada reaksi 

berlebihan (overreaction) terhadap harga-harga saham perusahaan manufaktur 

yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. 

Penelitian mengenai overreaction hypothesis telah banyak dilakukan 

dengan metode yang berbeda dan periode yang berbeda pula. Penelitian ini 

mengambil periode tahun 2004-2008 dan dengan menggunakan return bulanan. 

Dengan pemilihan periode tersebut diharapkan dapat menjelaskan overreaction 

hypothesis yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

1.4. Manfaat 

Penelitian yang dilakukan guna mendukung penulisan skripsi ini 

diharapkan dapar memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait seperti : 

�    Kalangan akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang 

menunjukkan Overreaction hypothesis yang terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
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yang dapat menambah wawasan pengetauhan. Selain itu bagi akademisi yang 

berkeinginan untuk melakukan penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan 

penelitian ini sebagai bahan referensi. 

 

�    Praktisi 

Penelitian tentang adanya overreaction di Bursa Efek Indonesia (BEI) ini 

diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan bagi para pelaku pasar 

modal untuk menganalisis dan membuat keputusan investasinya. 

 

1.5. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang dilakukan pada penelitian ini, masalah 

penelitian yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu identifikasi masalah, batasan 

masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian bagi 

kalangan akademisi dan praktisi. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka atau kajian teori yang terkait 

dengan penelitian, landasan teori dilakukannya penelitian ini, penelitian-penelitian 

terdahulu, kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis penelitian. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, metode 

pengumpulan data yang menjelaskan bagaimana data dihimpun, metode 

pengambilan sampel dan teknik pengumpulan data, metode analisis data yang 

digunakan untuk membuktikan hipotesis yang dikembangkan dalam Bab II. 

 

BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan gambaran umum obyek penelitian dan hasil analisa 

data yang diolah dengan metode yang dikemukakan di dalam Bab III beserta 

keterbatasannya. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan menguraikan kesimpulan yang ditarik penulis akan penelitian ini 

beserta saran-saran yang dikemukakan penulis tentang penelitian yang akan 

dilakukan selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1.   Pengertian Pasar Modal 

 Suad (1998: 3), mendefinisikan pasar modal sebagai berikut : 

“Pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang 

dapat diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik 

yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta”. 

 

    U Tun Wai dan Hugh T. Patrick dalam sebuah makalah IMF menyebutkan 

3 pengertian tentang pasar modal sebagai berikut (Pandji Anoraga, 2001) : 

I. Definisi yang luas 

Pasar modal adalah keutuhan sistem keuangan yang terorganisasi, 

termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan 

serta surat-surat berharga jangka panjang dan jangka pendek, primer, dan 

tidak langsung. 

II. Definisi dalam arti menengah 

Pasar modal adalah semua pasar yang terorganisasi dan lembaga-lembaga 

yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya yang berjangka 

waktu lebih dari satu tahun) termasuk saham-saham, obligasi, pinjaman 

berjangka, hipotek dan tabungan, serta deposito berjangka. 
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III. Definisi dalam arti sempit 

Pasar modal adalah pasar terorganisasi yang memperdagangkan saham-

saham dan obligasi dengan memakai jasa makelar, komisioner, dan 

underwriter. 

 

   Menurut Dr. Siswanto Sudomo (1990; Pandji Anoraga, 2001), yang 

dimaksud dengan pasar modal adalah pasar tempat diterbitkan serta 

diperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, khususnya obligasi dan 

saham. Definisi ini sudah menyangkut dua jenis pasar yang dikenal secara 

terpisah, yakni pasar perdana, dimana surat-surat berharga itu diterbitkan dan 

pasar sekunder, dimana surat-surat berharga itu diperdagangkan. 

 

 Sementara itu undang-undang no. 8 tahun 1995 tentang pasar modal 

mendefinisikan pasar modal sebagai : 

 “Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan 

efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta 

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”. 

 

 Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar 

modal merupakan tempat, fasilitas atau wadah yang mempertemukan pembeli 

dengan penjual, yang memperjual-belikan aset-aset finansial jangka panjang yang 

berfungsi sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan merupakan alternatif untuk 

melakukan investasi bagi masyarakat. 

 Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara 

karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi 
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pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana 

dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat 

digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan 

lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi 

pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. 

Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai 

dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. 

Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan 

perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan 

jangka panjang seperti obligasi, saham dan lainnya. 

 

2.1.2.   Efisiensi Pasar Modal 

Konsep efisiensi pasar membahas bagaimana pasar merespons informasi-

informasi yang masuk dan bagaimana informasi tersebut bisa mempengaruhi 

pergerakan harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru. 

 Fama (1970; Ivan Christian K, 2004)) mendefinisikan pasar yang efisien 

sebagai berikut : 

“Suatu pasar sekuritas dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas 

mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia (a security market is efficient 

if security price ”fully reflect” the information available)”. 

 

 Definisi Fama ini menekankan dua aspek yaitu “fully reflect” dan 

“information available”. “Fully reflect” menunjukkan bahwa harga sekuritas 

secara akurat mencerminkan informasi yang ada. Menurut versi Fama, pasar 

dikatakan efisien jika dengan menggunakan informasi yang tersedia (information 

REAKSI PASAR..., JASMINE ATIKA PUTRI, Ma.-IBS, 2009



 

  

available), investor-investor secara akurat dapat memperkirakan harga dari 

sekuritas yang bersangkutan. 

 Beaver (1989; Ivan Christian K, 2004) memberikan definisi efisiensi pasar 

yang didasarkan pada distribusi informasi sebagai berikut : 

 “Pasar dikatakan efisien terhadap suatu sistem informasi jika dan hanya 

jika harga-harga sekuritas bertindak seakan-akan setiap orang mengamati sistem 

informasi tersebut. (The market is efficient with respect to some specified 

information system, if and only if security price act as if everyone observes the 

information system)”. 

 

 Definisi Beaver ini mengatakan bahwa jika setiap orang mengamati suatu 

sistem informasi, maka setiap orang dianggap mendapatkan informasi yang sama. 

Beaver beragumentasi bahwa jika harga-harga sekuritas mempunyai properti 

seperti yang didefinisikannya, maka harga-harga tersebut dikatakan “fully reflect”. 

Selanjutnya pasar dikatakan efisien terhadap seperangkat informasi yang spesifik 

(dihasilkan dari suatu sistem informasi) jika harga yang terjadi setelah informasi 

diterima oleh pelaku pasar sama dengan harga yang akan terjadi jika setiap orang 

mendapatkan seperangkat informasi tersebut. Harga yang terjadi di pasar yang 

efisien ini disebut “full-information price”. 

Menurut Pandji Anoraga (2001) pasar yang efisien adalah pasar dimana 

harga sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang 

tersedia. Efisiensi pasar modal terbagi menjadi tiga kategori, yaitu : 

1. Efisiensi pasar modal bentuk lemah 

Efisiensi pasar modal bentuk lemah menyatakan bahwa harga-harga 

sekuritas mencerminkan seluruh informasi yang terkandung dalam harga sekuritas 

masa lalu. Dalam kondisi ini, tidak ada investor yang memperoleh tingkat 
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keuntungan di atas normal dengan menggunakan pedoman berdasarkan atas 

informasi harga masa lalu. 

Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah 

acak (random walk) yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan 

dengan nilai sekarang. Jika pasar efisien secara bentuk lemah, maka nilai-nilai 

masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Ini berarti 

bahwa untuk pasar efisien bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan 

informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal (abnormal 

return). 

 

2. Efisiensi pasar modal bentuk setengah kuat 

Efisiensi pasar modal bentuk setengah kuat menyatakan bahwa harga-

harga sekuritas bukan hanya mencerminkan harga-harga di masa lalu, tetapi juga 

informasi yang dipublikasikan, seperti pengumuman laba, dividen, merger, 

perubahan sistem akuntansi dan lain-lain. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada 

investor yang dapat memperoleh tingkat keuntungan di atas normal dengan 

memanfaatkan sumber informasi yang dipublikasikan. Informasi tersebut dapat 

berbentuk sebagai berikut : 

a. Informasi yang dipublikasikan yang hanya mempengaruhi harga 

sekuritas perusahaan yang mempublikasikan informasi tersebut. 

Informasi yang dipublikasikan ini merupakan informasi dalam 

bentuk pengumuman oleh perusahaan emiten. Informasi ini 

umumnya berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di 

REAKSI PASAR..., JASMINE ATIKA PUTRI, Ma.-IBS, 2009



 

  

perusahaan emiten (corporate event). Contoh informasi yang 

dipublikasikan ini adalah pengumuman laba, pengumuman 

pembagian deviden, pengumuman merjer dan akuisisi, dan 

sebagainya. 

b. Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga 

sekuritas sejumlah perusahaan. Informasi yang dipublikasikan ini 

dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan regulator yang 

hanya berdampak pada harga-harga sekuritas perusahaan-

perusahaan yang terkena regulasi tersebut. 

c. Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga 

sekuritas semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. 

 

3. Efisiensi pasar modal bentuk kuat 

Dalam efisiensi pasar modal bentuk kuat, harga sekuritas tidak hanya 

mencerminkan seluruh informasi yang dipublikasikan tetapi juga informasi yang 

tidak dipublikasikan. Implikasinya adalah investor tidak dapat secara konsisten 

mendapatkan abnormal return dengan menggunakan informasi publik dan 

informasi privat. 
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Gambar 2.1 

Tingkatan kumulatif dari ketiga bentuk pasar efisien 

 

Sumber : Fama (1970; Jogiyanto, 2005) 

Menurut Ivan Christian, K (2004) ,ada beberapa alasan mengapa pasar 

menjadi efisien, yaitu : 

� Investor adalah penerima harga 

� Informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang 

bersamaan dan biaya untuk memperoleh info tersebut murah. 

� Info dihasilkan secara acak dan tiap-tiap info sifatnya random antara satu 

dengan yang lainnya. 

� Investor bereaksi dengan menggunakan info secara penuh dan cepat, 

sehingga harga sekuritas berubah dengan semestinya yang mencerminkan 

info, dan untuk mencapai keseimbangan yang baru. 

 

 

 

Pasar efisien bentuk kuat 

Pasar efisien bentuk setengah kuat 

 

Pasar efisien bentuk 

lemah 
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2.1.3.   Teknik Analisis Saham 

 Pengambilan keputusan investor untuk melakukan investasi pada saham 

selalu mempertimbangkan faktor perolehan dan risiko. Risiko diidentifikasikan 

dengan fluktuasi atau ketidakpastian. Walaupun pertumbuhan dari perolehan 

diinginkan, tetapi fluktuasi tajam yang memunculkan risiko tinggi selalu 

diupayakan ditekan. 

 Analisis saham dibutuhkan untuk menentukan kelas risiko dan perolehan 

surat berharga sebagai dasar keputusan investasi. Analisis tersebut dilakukan 

dengan dasar sejumlah informasi yang diterima investor atas suatu jenis saham 

tertentu. Keputusan investasi akan berbeda apabila merupakan hasil analisis yang 

berbeda, dari susunan informasi yang berbeda, selama dengan kondisi yang 

berbeda dengan preferensi risiko yang relevan untuk berbagai investor. Terdapat 

dua pendekatan dalam penilaian sekuritas, yaitu analisis fundamental 

(fundamental approach) dan analisis teknikal  (technical approach). 

 

2.1.3.1.   Analisis fundamental 

  Analisis fundamental merupakan teknik analisis saham yang mempelajari 

tentang keuangan mendasar dan fakta ekonomi dari perusahaan sebagai langkah 

penilaian saham perusahaan. Asumsi yang digunakan adalah harga saham yang 

terjadi merupakan refleksi dari informasi mengenai saham tertentu. Hal ini terjadi 

apabila efisiensi pasar modal sekurang-kurangnya dalam bentuk setengah kuat. 

Para investor yang mengambil keputusan berdasarkan faktor fundamental ini 

biasanya cenderung lebih senang menghindari risiko (risk averse). 
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 Dalam menerapkan analisis fundamental ini pada praktiknya akan selalu 

mengasumsikan bahwa pembentukan harga suatu saham dipengaruhi oleh berita 

yang datangnya secara acak dan harga saham akan secara cepat menyesuaikan 

dengan keadaan berita tersebut. Analisis fundamental akan lebih tepat digunakan 

apabila kondisi pasar modal berada dalam tingkat efisiensi setengah kuat. 

 Analisis fundamental berpendapat bahwa karena harga yang terjadi di 

pasar sudah mencerminkan semua informasi yang masuk, maka melakukan 

prediksi dengan menggunakan data pergerakan harga di masa lalu tidak akan 

akurat karena informasi yang diterima pada masa lalu berbeda dengan informasi 

yang masuk di pasar masa kini dan masa yang akan datang (Heli, 2006). Heli 

(2006) menambahkan bahwa prediksi yang akurat bisa dilakukan dengan 

melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi harga tersebut, 

diantaranya adalah GNP, GDP, inflasi, dan tingkat bunga. 

Asumsi lainnya dari analisis fundamental ini adalah sebagai berikut (Huang, 

1990) : 

1. Investor adalah rasional dan berperilaku risk averse 

Investor tersebut akan mencari saham yang memberikan keuntungan 

maksimal apabila risiko yang dihadapi sama besarnya, atau akan mencari 

saham yang memberikan risiko terkecil apabila keuntungan yang diperoleh 

sama. 
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2. Teori Langkah Acak (The theory of random walk) 

Berita akan datang secara acak. Berita baik, secara teoritis akan 

mengangkat harga saham bersangkutan. sebaliknya, berita buruk akan 

mendorong harga saham untuk turun. 

3. Teori pasar yang efisien (The theory of Efficient Market) 

Pasar dapat dikatakan efisien apabila berita-berita yang datang secara cepat 

beredar ke seluruh investor yang ada. 

 

2.1.3.2.   Analisis teknikal 

 Analisis Teknikal merupakan teknik analisis saham yang dilakukan 

dengan menggunakan data historis mengenai perkembangan harga saham dan 

volume perdagangan saham dalam pola grafik dan kemudian digunakan sebagai 

model pengambilan keputusan. Penawaran dan permintaan akan digunakan untuk 

memprediksi tingkat harga mendatang dan pergerakannya. Analisis teknikal 

merupakan teknik analisis yang paling banyak dilakukan oleh para investor. 

Asumsi dalam analisis teknikal antara lain (Huang, 1990) : 

1. Kejadian di pasar menggambarkan segalanya (Market action discount 

everything) 

Reaksi pasar akan terjadi sesuai dengan kondisi pasar tersebut, sehingga 

apabila tawaran jual (offer) lebih banyak dibandingkan tawaran beli (bid) 

maka harga akan bergerak turun. Demikian pula sebaliknya apabila 

tawaran jual lebih sedikit dibandingkan dengan tawaran beli maka harga 

akan bergerak naik. 
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2. Harga bergerak mengikuti tren (Price move in trends) 

Harga saham akan bergerak sesuai dengan keadaan pasar, seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya. Apabila suatu harga saham telah bergerak 

baik naik ataupun turun maka harga saham tersebut untuk selanjutnya akan 

mengikuti pola sebelumnya sampai berita atau isu yang terbaru ada. 

3. Masa lalu akan terulang dengan sendirinya (History repeat itself) 

Pergerakan harga saham yang pernah terjadi akan selalu melekat di benak 

seorang investor dan cenderung untuk menjadi acuan bagi seorang investor 

untuk mengambil keputusan investasi. 

 

 Analisis teknikal akan tepat digunakan apabila kondisi pasar modal tidak 

efisien dalam bentuk lemah, atau dengan kata lain tidak random walk. Sesuai 

dengan salah satu asumsi dalam analisis teknikal yang berbunyi history repeat 

itself, maka kondisi pasar modal yang saham-sahamnya tidak bergerak acak dan 

dapat diprediksi akan membuat analisis teknikal bermanfaat bagi investor. 

 Analisis teknikal dapat didefinisikan sebagai penggunaan data spesifik 

yang berasal dari transaksi di pasar untuk analisis baik harga saham agregat 

(indeks pasar maupun rata-rata industri) atau harga saham tunggal, Jones (2004). 

 

2.1.4.   Pengertian Investasi 

   Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang 

dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan untuk mendapatkan 

keuntungan di masa yang akan datang. Reilly dan Brown (dalam Ivan Christian K, 
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2004), mengatakan bahwa investasi adalah komitmen menanamkan aset saat ini 

untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan 

yang mampu mengkompensasi pengorbanan investor berupa: 

1) keterikatan aset pada waktu tertentu, 

2) tingkat inflasi, dan 

3) ketidaktentuan penghasilan pada masa mendatang. 

Secara garis besar, lahan investasi secara umum dapat dibagi dua, yaitu 

real asset investment and financial asset investment. Real asset investment adalah 

komitmen menanamkan aset pada sektor real. Seperti diketahui, istilah sektor real 

sering digunakan untuk menunjukkan sektor di luar keuangan, seperti 

perdagangan, industri, pertanian dan lain sebagainya. Dengan demikian, investasi 

pada sektor real adalah komitmen mangikatkan aset di luar sektor keuangan. 

Sebagai contoh dari real asset investment, misalnya membeli ruko untuk 

berdagang tekstil atau barang lainnya, membangun pabrik, membeli apartemen 

kemudian disewakan, membeli lukisan untuk dijual kembali dan masih banyak 

lagi. 

 

2.1.5.   Strategi Investasi Pasif 

 Lena T.C.Y (1999; Ivan Christian K, 2004) mengatakan bahwa strategi 

investasi pasif mendasarkan diri pada asumsi bahwa : (a) pasar modal tidak 

melakukan mispricing; dan (b) meskipun terjadi mispricing, para pemodal 

berpendapat mereka tidak bisa mengidentifikasi dan memanfaatkannya. Jones 

(2004), menambahkan, penganut strategi ini tidak bermaksud untuk mengalahkan 
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(outperform) pasar tetapi lebih kepada bertindak sebaik yang terjadi di pasar, 

mereka bertindak seolah-olah pasar efisien dan menerima perkiraan konsensus 

mengenai pengembalian dan risiko, melihat harga saham saat ini sebagai sarana 

peramalan terbaik terhadap nilai sebuah sekuritas. 

 Pengadopsi strategi pasif bertujuan untuk menyusun portofolio yang sesuai 

dengan preferensi risiko atau pola arus kas yang mereka inginkan. Misalnya, Jika 

investor menginginkan risiko yang kecil, maka mereka akan membentuk 

portofolio yang terdiri atas saham-saham yang mempunyai beta rendah. Investor 

yang ingin mendapat arus kas tertentu, mungkin memilih saham-saham yang 

membagikan dividen secara teratur. Investor yang mempunyai tarif pajak tinggi 

cenderung membentuk portofolio yang tidak membagikan dividen yang terlalu 

tinggi. Dengan strategi pasif maka biaya transaksi akan diminimumkan. Para 

Investor dapat menganut strategi buy and hold, atau melakukan investasi pada 

portofolio yang disusun sesuai dengan indeks pasar. 

 Sawidji (1997; Ivan Christian K, 2004) megatakan bahwa strategi buy and 

hold, menyangkut keputusan untuk membeli saham-saham dan menahannya 

sampai waktu yang cukup lama untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan 

utamanya adalah untuk menghindari tingginya biaya transaksi, biaya pencarian 

informasi, dan sebagainya. Investor percaya bahwa strategi semacam ini, dalam 

jangka waktu yang cukup lama, akan menghasilkan hasil yang sama baiknya 

apabila dibandingkan dengan manajemen investasi yang aktif (artinya aktif 

melakukan jual beli, aktif mencari informasi yang dipandang relevan, dan 

sebagainya). Portofolio yang dimiliki pemodal mungkin cukup besar ataupun 
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cukup kecil. Pemodal perlu melakukan strategi re-investasi dari dividen yang 

diperoleh dari portofolio investasinya dan portofolio yang dimiliki mungkin 

didominasi oleh saham-saham tertentu. Meskipun demikian, perubahan portofolio 

dimungkinkan apabila dirasa risiko portofolio sudah tidak sesuai dengan 

preferensi risiko pemodal. 

 Suad Husnan (1988) mengatakan bahwa pemodal juga dapat melakukan 

strategi dengan membentuk portofolio yang mirip dengan suatu indeks pasar. 

Misalnya membentuk portofolio yang komposisinya mirip dengan indeks LQ 45. 

Cara semacam ini disebut sebagai Index fund. Index fund yang dibentuk mungkin 

dibuat sama dengan indeks pasar yang terdiri atas saham-saham yang paling aktif 

diperdagangkan, saham blue chip (saham-saham yang dinilai mempunyai kualitas 

baik dengan sejarah memperoleh laba dan pembayaran dividen yang konsisten), 

ataupun saham-saham berkapitalisasi kecil. 

 

2.1.6.   Strategi Investasi Aktif 

Lena T.C.Y (1999; Ivan Christian K, 2004) mengatakan bahwa strategi ini 

mendasarkan diri pada asumsi bahwa (a) pasar modal melakukan kesalahan dalam 

penentuan harga (mispriced); dan (b) para pemodal berpendapat bisa 

mengidentifikasi mispriced ini dan memanfaatkannya  

 Mereka yang menganut strategi aktif pada dasarnya tidak percaya 

sepenuhnya pada konsep pasar modal yang efisien. Meskipun demikian tidak 

berarti pemodal akan menganut strategi aktif atau pasif secara mutlak. Mereka 
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mungkin menginvestasikan sebagian dana mereka dengan menganut strategi aktif 

dan sisanya mendasarkan pada strategi pasif. 

 Mereka yang menggunakan strategi investasi aktif dapat menggunakan 

analisis fundamental, analisis teknikal atau market timing. Kedua tipe analisis 

yang pertama dan kedua telah dibahas pada sub bab sebelumnya. Analisis market 

timing pada dasarnya menentukan kapan seharusnya pemodal membeli atau 

menjual (atau melakukan short selling). Dengan demikian analisis ini merupakan 

variasi dari analisis teknikal. 

 Sebagian besar pemodal tampaknya masih memilih untuk melakukan 

strategi aktif meskipun terdapat berbagai bukti yang mendukung hipotesis pasar 

yang efisien, dan kinerja dari berbagai pemodal institusional yang menganut 

strategi pasif, yang ternyata juga memberikan kinerja yang cukup baik. Alasan 

mengapa mereka tetap melakukannya adalah keinginan untuk memperoleh 

imbalan yang sangat besar dari strategi yang mereka lakukan. 

 Salah satu bentuk strategi aktif yang sering dilakukan adalah pemilihan 

sekuritas. Strategi ini dilakukan terhadap saham-saham yang diperkirakan akan 

memberikan abnormal return positif, dan biasanya dilakukan dengan analisis 

fundamental, meskipun terkadang analisis teknikal juga digunakan (atau 

kombinasi keduanya). 

 Upaya untuk melakukan pemilihan saham nampaknya memang 

mempunyai justifikasi. McEnally dan Todd (1992; Jumayanti, 2004) 

menunjukkan bahwa pemodal yang berhasil memilih saham-saham yang termasuk 

25% penghasil return tertinggi, dan konsisten mempertahankan pilihannya, akan 
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berhasil menghindari tahun-tahun kerugian. Sebaliknya apabila seorang pemodal 

memilih saham-saham yang termasuk 25% terburuk, dan tidak mengubahnya, 

akan berada dalam posisi memperoleh kerugian yang cukup berarti terutama pada 

tahun-tahun buruk. Periode pengamatan yang digunakan oleh kedua peneliti 

tersebut adalah 1946-1989. 

 Dalam pemilihan saham tersebut, tampaknya peran para analis saham 

cukup berarti. Kemampuan analis, waktu yang dicurahkan, dan informasi yang 

dimiliki para analis sekuritas tersebut nampaknya merupakan keunggulan apabila 

dibandingkan dengan analisis yang dilakukan oleh pemodal individual. Umumnya 

saran yang diberikan oleh analis sekuritas menyangkut buy, sell atau hold. 

 Selain melakukan pemilihan sekuritas, salah satu bentuk lain strategi aktif 

adalah penggantian sektor (sector rotation). Dengan cara ini pemodal mengubah 

komposisi portofolionya, dari memusatkan pada suatu sektor tertentu menjadi 

pemusatan ke sektor lain, atau lebih merata, dan berbagai variasi lainnya. Pemodal 

mungkin menggeser portofolionya dari value stocks ke growth stocks, atau 

cyclical stock atau sebaliknya 

  

2.1.7.   Saham 

Jogiyanto (2002; Riandru Nugroho 2006) mengatakan bahwa saham 

(stock) adalah surat tanda bukti kepemilikan bagian modal suatu perseroan 

terbatas. Dalam transaksi jual beli di bursa efek, saham atau sering disebut shares 

merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan. Selanjutnya saham 
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dibedakan menjadi saham biasa (common stock) dan saham preferen (preffered 

stock).  

1. Saham Biasa (common stock) 

Pemegang saham ini adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan kepada 

manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, 

pemegang saham biasa mempunyai beberapa hak yaitu : 

1) Hak kontrol 

Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Hal 

ini berarti bahwa para pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol 

siapa saja yang akan memimpin perusahaannya. 

2) Hak menerima pembagian keuntungan 

 Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapatkan 

bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan, tetapi 

sebagian laba akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. 

3) Hak Preemtive  

 Hak preemtive (preemtive right) merupakan hak untuk mendapatkan 

persentase kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan 

tambahan lembar saham.  

 

2. Saham Preferen (Preffered stock) 

Saham preferen mempunyai gabungan antara obligasi dan saham biasa. 

Seperti obligasi, saham preferen yang membayarkan bunga atas pinjaman, saham 

preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa dividen preferen. Seperti saham 

REAKSI PASAR..., JASMINE ATIKA PUTRI, Ma.-IBS, 2009



 

  

biasa, dalam hal likuidasi, klaim pemegang saham preferen di bawah klaim 

pemegang saham obligasi. Dibandingkan dengan saham biasa, saham preferen 

mempunyai hak, yaitu hak atas dividen tetap dan hak atas pembayaran lebih 

dahulu jika terjadi likuidasi 

 

2.1.8.   Return saham 

 Jogiyanto (2003) mengatakan bahwa return merupakan salah satu aspek 

terpenting dalam analisis investasi. Ketika investor menanamkan modalnya, 

mereka mengharapkan suatu tingkat keuntungan tertentu. Return merupakan hasil 

yang diperoleh dari investasi. 

 Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi 

dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor untuk menanggung risiko 

atas investasi yang dilakukan. Return dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu : 

1) Return realisasi yaitu hasil keuntungan yang telah terjadi dan dihitung 

berdasarkan data historis. Return realisasi penting karena digunakan 

sebagai salah satu pengukur dari kinerja perusahaan dan berguna juga 

untuk menentukan expected return dan risiko di masa datang. 

2) Expected return yaitu return yang diharapkan akan diperoleh investor 

dimasa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang sifatnya sudah 

terjadi, expected return sifatnya belum terjadi. 
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2.1.9.   Abnormal Return 

Jogiyanto (2005) mengatakan bahwa pasar dikatakan tidak efisien jika satu 

atau beberapa pasar dapat menikmati return yang tidak normal dalam waktu yang 

lama. Abnormal return atau excess return merupakan kelebihan dari return yang 

sesungguhnya terjadi terhadap normal return. Fama (2005) menyebutkan bahwa 

abnormal return dihasilkan dari kondisi pasar yang tidak efisien, model yang 

buruk atas ekuilibrium pasar atau masalah-masalah dalam cara model tersebut 

diimplementasikan. Jogiyanto (2005) lebih lanjut mengatakan bahwa normal 

return merupakan expected return (return yang diharapkan investor) dan 

merupakan return yang terjadi pada keadaan normal ketika tidak terjadi suatu 

peristiwa. Dengan demikian ketika ada peristiwa tertentu maka akan didapatkan 

abnormal return yang merupakan selisih antara return sesungguhnya yang terjadi 

dengan return yang diharapkan. 

Brown dan Warner (1985; Jogiyanto, 2005) menguji abnormal return 

dengan menggunakan mean adjusted model yang menganggap bahwa return yang 

diharapkan bernilai tetap dengan return aktual sebelumnya selama waktu atau 

periode observasi (estimation period). Selanjutnya (Brown dan Warner, 1985;  

dalam Jogiyanto, 2005) juga menggunakan market adjusted model yang 

menganggap bahwa penduga yang terbaik untuk mengestimasi return suatu 

sekuritas adalah return indeks pasar pada saat tersebut. Jones (2004) mengatakan 

bahwa dalam metode ini abnormal return diperoleh dari selisih return saham i 

pada periode j dengan market return pada periode j. Jangka waktu terjadinya 

abnormal return dapat berlangsung pendek namun juga bisa berlangsung lama 

REAKSI PASAR..., JASMINE ATIKA PUTRI, Ma.-IBS, 2009



 

  

dan abnormal return merupakan penjabaran atas suatu peristiwa khusus yang 

terjadi. 

 

2.1.10. Overreaction Hypothesis 

Pasar efisien pertama kali digunakan dalam konteks pasar sekuritas oleh 

Fama, Fisher, Jensen dan Roll (1969). Mereka mendefinisikan pasar efisien 

sebagai pasar yang dapat melakukan penyesuaian dengan cepat terhadap informasi 

baru. Setiap hari terdapat aliran informasi yang dipublikasikan untuk para investor 

di pasar modal. Jika informasi-informasi tersebut relevan, maka harga saham akan 

terpengaruh. 

Penelitian yang dilakukan oleh Keith C. Brown dan W. V. Harlow (1988; 

dalam Daniel Nathan, 2004) mengenai reaksi para investor yang berlebihan di 

New York Stock Exchange lebih dari 40 dekade lalu. Mereka menggunakan dua 

segi dari Efficient Market Hypothesis, yaitu : 

1) Informasi yang datang dengan cepat dapat mempengaruhi harga saham 

2) Koreksi harga saham yang terjadi. Beberapa event tertentu dapat 

mempengaruhi  suatu perekonomian secara keseluruhan. 

A. An Arif Jusuf (2004) menyatakan bahwa berita positif mengakibatkan 

reaksi “lembut” yang kurang mencerminkan efisiensi pasar. Reaksi terjadi dengan 

segera, dan berlangsung dalam waktu yang lama. 

 Peristiwa negatif mengakibatkan reaksi yang kuat. Pergerakan ekstrim di 

harga saham akan diikuti dengan pergerakan arah sebaliknya, dan semakin pendek 

durasi pergerakan harga saham maka durasi reaksi yang terjadi juga semakin 
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singkat. Hal ini dapat diamati pada pasar modal di Indonesia. Setelah ada berita 

krisis sub-prime mortgage
4
 di Amerika Serikat mengakibatkan turunnya IHSG 

(Indeks Harga Saham Gabungan) ke level 1.863,36 pada 16 Agustus 2007 dari 

dua hari sebelumnya 2.200,93, namun IHSG segera rebound relatif cepat pada 

hari-hari berikutnya. 

Anomali winner-loser pertama kali dikemukakan oleh De Bondt dan 

Thaler (1986). Menggunakan data pasar modal Amerika Serikat, De Bondt dan 

Thaler menemukan bahwa saham-saham yang pada mulanya memberikan 

keuntungan sangat positif (winner) atau sangat negatif (loser) akan mengalami 

pembalikan (reversal) pada periode-periode berikutnya. Hal ini mengakibatkan 

investor yang semula membeli saham-saham loser, dan kemudian menjual saham-

saham tersebut saat menjadi winner akan memperoleh keuntungan abnormal yang 

signifikan. 

De Bondt dan Thaler menyatakan bahwa penyebab anomali winner-loser 

adalah overreaction hypothesis. Hipotesis ini menyatakan bahwa pada dasarnya 

                                                 

4
 Sub prime mortgage adalah kredit perumahan yang diberikan oleh perusahaan mortgage broker, 

dengan bunga yang rendah di awalnya (2-5 tahun), namun di tahun berikutnya, bisa naik sampai 1 

1/2 kali lipat. Dan apabila macet, kredit ini dijual ke bank, dan bank yang akan membereskan 

kredit tersebut.  

Karena Bank Sentral Amerika yang sering disebut The Fed, menaikkan suku bunga berkali-kali, 

hingga mencapai 5,25%, akhirnya kredit sektor perumahan dari sub prime mortgage ini akhirnya 

banyak yang macet, dan Bank membutuhkan likuiditas yang cukup banyak untuk menutupi kredit 

tersebut. Investor di sektor ini akhirnya banyak yang menarik dana untuk mendapatkan likuiditas, 

dalam bentuk dollar Amerika di berbagai portofolio-nya, termasuk di Indonesia, baik dalam 

bentuk saham, maupun mata uang. Inilah yang akhirnya ikut membawa pasar modal dan pasar 

uang Indonesia ikut terseret.  
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pasar telah bereaksi secara berlebihan terhadap informasi yang diterima. Para 

pelaku pasar cenderung menetapkan harga pasar yang terlalu tinggi jika ada berita 

positif. Sebaliknya, pasar akan menetapkan harga yang terlalu rendah jika ada 

berita negatif. 

Secara psikologis, pelaku pasar cenderung memberikan reaksi dramatik 

terhadap berita yang buruk (Rahmawati dan Tri Suryani). Koreksi terhadap 

informasi tersebut pada periode berikutnya jika dalam jangka pendek, koreksi 

dilakukan secara berlebihan, signifikan dan berulang. Inilah yang dikatakan 

overreaction. 

Beberapa teori secara umum menyebutkan bahwa perilaku para investor 

bereaksi berlebihan (overreaction) terhadap adanya berita mengenai informasi 

peristiwa, baik itu peristiwa keuangan maupun bukan peristiwa keuangan yang tak 

terduga dan dramatis yang tidak diantisipasi sebelumnya. Beberapa event yang 

tidak diantisipasi mempengaruhi seluruh ekonomi yang ada dan mempengaruhi 

harga saham secara signifikan, baik itu apresiasi saham maupun depresiasi saham. 

Reaksi berlebihan menjadi penting untuk dibahas, karena reaksi berlebihan  

menjelaskan tentang perilaku para pelaku pasar yang akan mempengaruhi banyak 

konteks. Ketika para pelaku pasar bereaksi berlebihan terhadap informasi tak 

terduga sebelumnya, maka saham-saham golongan loser akan terkoreksi dan 

mengalami peningkatan return pada periode berikutnya. Sebaliknya,  saham-

saham golongan winner akan terkoreksi dan mengalami penurunan return pada 

periode berikutnya. 

REAKSI PASAR..., JASMINE ATIKA PUTRI, Ma.-IBS, 2009



 

  

Akibat dari adanya reaksi berlebihan ini mendorong orang melakukan 

strategi membeli saham loser dan menjual saham winner.  

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

2.2.1.   Penelitian De Bondt and Thaler 

Penelitian yang dilakukan oleh De Bondt and Thaler adalah faktor 

psikologis manusia dalam mengambil keputusan investasi yang akan 

mempengaruhi keadaan pasar. Menurut mereka, manusia memiliki kecenderungan 

secara psikologis untuk memberikan reaksi berlebih dan didramatisir (overreact) 

terhadap berita-berita yang tidak diharapkan. Oleh karena itu mereka mencoba 

membuktikan fenomena ini dengan mengamati pergerakan harga saham yang 

sudah efisien (pasar modal Amerika Serikat), untuk membuktikan hipotesis 

overreaction yang dibangun, mereka membentuk portofolio yang terpisah dari 35 

(atau 50) return saham berkinerja negatif (loser) dan positif (winner) selama 

periode 1926-1982. Data yang digunakan adalah data harga saham bulanan. 

Hipotesis yang digunakan De Bondt and Thaler menggambarkan dua 

proporsi, yaitu : 

1) Pergerakan ekstrim dari harga-harga sekuritas akan diikuti dengan 

pergerakan arah yang berlawanan (directional effect). 

2) Semakin ekstrim perubahan harga pada awalnya, maka semakin ekstrim 

penyesuaiannya (magnitude effect). 

De Bondt and Thaler menguji overreaction pada pasar modal Amerika 

dengan melibatkan pembentukan dua portofolio ekstrim selama priode 
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pembentukan (formasi portofolio). Portofolio winner meliputi return saham tinggi 

yang ekstrim, dan portofolio loser meliputi return saham rendah yang ekstrim 

(diperingkat dengan residual rata-rata kumulatif selama tiga tahun). De Bondt and 

Thaler menemukan bahwa saham yang mulanya memberikan tingkat keuntungan 

sangat positif (winner) atau sangat negatif (loser) akan mengalami pembalikan 

(reversal) pada periode-periode berikutnya 
5
.  

 Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa secara rata-rata 33 portofolio  

loser mengungguli 35 portofolio winner. Portofolio loser memiliki return 19,6% 

lebih tinggi dari rata-rata return pasar. Di sisi lain, portofolio winner memiliki 

return 5% di bawah return pasar. Penelitian ini signifikan secara statistik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Penjelasan : De bondt and Thaler menggunakan metrik kinerja return saham, kelebihan return 

yang disesuaikan dengan pasar secara kumulatif selama periode 36 bulan sebelumnya 
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Gambar 2.2 

Rata-rata periode ke 16 ( tiga - tahun) 

Januari 1933 – Desember 1980 

Panjang periode : Tiga tahun 

Cummulative average residual untuk 35 saham portofolio loser dan winner (1-

36 bulan dari periode pengujian). 

 

Sumber : Werner F. M. De Bondt; Richard Thaler, “Does the Stock Market Overreact?,” 

The Journal of Finance, Vol. 40, No. 3, Papers and Proceedings of the Forty-Third 

Annual Meeting American Finance Association, Dallas, Texas, December 28-30, 1984, 

Page. 800. 

 

2.2.2.   Penelitian Zarowin 

Penelitian yang dilakukan oleh Zarowin menggunakan data bulanan dari 

pasar modal Amerika dari bulan Oktober 1927 sampai November 1985. 

Metodologi yang digunakan adalah membentuk sepuluh portofolio dengan jumlah 

perusahaan yang sama untuk masing-masing penelitian tersebut. Pembagian 

sepuluh portofolio tersebut didasarkan pada urutan return dari yang terendah 

sampai yang tertinggi. Selanjutnya, Zarowin melakukan penelitian terhadap 

portofolio yang memiliki return paling ekstrim dimulai dari portofolio 1 (loser) 

sampai portofolio 10 (winner). Hasil pengujian menunjukkan bahwa rata-rata 
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return saham-saham winner melebihi return saham-saham loser sebesar 33,5%. 

Satu bulan sesudahnya, return saham-saham loser mengungguli return saham-

saham winner sebesar 2,08% dan signifikan secara statistik. Namun, karena return 

ini tidak disesuaikan dengan tingkat resiko maka Zarowin belum menyimpulkan 

adanya short run overreaction. Untuk menguji short run overreaction, Zarowin 

menggunakan metode yang sama dengan De Bondt and Thaler (1987) yaitu 

menggunakan perhitungan risk adjusted abnormal return yang dirumuskan 

sebagai berikut : 

RAI = αA + βA (Rmt – Rn) + εAT 

RAI = RLt  - RWt 

Dimana : 

RLt = return portofolio loser 

RWt = return portofolio winner 

Rn = risk free rate (treasury bill satu bulan) 

αA = Jensen performance index untuk strategi arbitrase dengan cara membeli  

portofolio loser dan (short selling) portofolio winner 

βA = Estimasi perbedaan CAPM antara dua portofolio selama periode       

pengujian. 

 

Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa return saham-saham loser 

mengungguli saham-saham winner 2,5% dan signifikan. Begitupun setelah 

mengkombinasikan pengaruh size dan personality, hasilnya tetap signifikan 
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kecuali pada bulan Januari ketika saham-saham loser yang kecil mengalami 

return tertinggi. 

 

2.2.3.   Penelitian Muhammad Fendi Susiyanto 

Muhammad Fendi Susiyanto (1997) menguji hipotesis tentang reaksi yang 

berlebihan pada pasar modal Indonesia dengan sampel random sebanyak 114 

saham perusahaan (saham diambil dari berbagai perusahaan dan industri, dan 

ukuran perusahaan tidak dipertimbangkan). Data yang digunakan adalah data 

harga saham mingguan selama periode tahun 1994-1996. Hasil yang diperoleh 

dengan menggunakan metode market-adjusted abnormal return dan SIM-adjusted 

abnormal return menyatakan bahwa secara rata-rata kinerja portofolio loser 

mengungguli kinerja portofolio winner. Namun, portofolio loser tidak 

menunjukkan kinerja yang positif dan hanya pada portofolio winner yang 

menunjukkan adanya efek reaksi berlebihan. Temuan ini mendukung bahwa 

secara signifikan ada efek reaksi yang berlebihan pada pasar modal Indonesia, 

konsisten dengan temuan De Bond and Thaler (1985). Hasil selanjutnya 

menunjukkan bahwa perbedaan risiko antara portofolio loser dengan portofolio 

winner yang diukur dengan CAPM-Beta tidak dapat menjelaskan efek reaksi 

berlebihan yang terjadi pada pasar modal Indonesia. 

Penelitian tersebut mengartikan bahwa para investor di pasar modal 

Indonesia sering merespon informasi positif yang baru dengan perubahan 

exagregate dalam harga, yang mencerminkan antusiasme yang berlebih. Para 

investor mengkoreksi atau menyesuaikan perubahan exagregate dan harga saham 
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bergerak dalam arah yang berlawanan. Riset ini berkontradiksi dengan hipotesis 

pasar efisien (EMH) 

 

2.2.4.   Penelitian Andreas Lako 

Andreas Lako (2003) menguji secara empiris reaksi investor terhadap 

pengumuman laba good news dan laba bad news. Laba good news adalah emiten 

yang melaporkan laba positif dan mengalami kenaikan laba dari periode 

sebelumnya. Sedangkan laba bad news adalah emiten yang melaporkan laba 

negatif atau mengalami penurunan laba dari tahun sebelumnya. Sampel penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 43 emiten LQ45 yang 

mengumumkan laba (laporan keuangan tahunan auditan) tahun 1998, 1999 dan 

2000 dan memiliki saham yang aktif diperdagangkan selama periode Februari – 

Juli. Andreas Lako menggunakan periode peristiwa lima hari yang didasarkan 

pada asumsi bahwa informasi yang diserap investor sangat banyak dan bervariasi.  

Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa : 

1. Investor bereaksi terhadap pengumuman laba good news dan laba bad 

news. Bukti empiris ini mendukung sejumlah temuan empiris sebelumnya. 

2. Investor bereaksi positif dan signifikan terhadap pengumuman laba good 

news dan laba bad news tahun 1998. Sebaliknya bereaksi secara negatif 

terhadap pengumuman laba good news dan laba bad news tahun 2000. 

Hasil empiris ini kontradiksi dengan sejumlah hasil riset sebelumnya. 

3. Tidak ada perbedaan reaksi investor yang signifikan baik terhadap 

pengumuman atau informasi laba positif dan laba negatif, maupun 
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terhadap pengumuman informasi kenaikan laba dan penurunan laba. 

Temuan ini bertentangan dengan teori pasar efisien yang menyatakan 

bahwa pasar akan bereaksi secara positif dan signifikan terhadap 

pengumuman informasi good news, sebaliknya akan bereaksi negatif  dan 

signifikan terhadap informasi bad news. 

4. Untuk publikasi laba tahun 1998 dan 2000, tampaknya investor bereaksi 

lamban dan berkepanjangan untuk menyerap informasi pengumuman laba 

good news dan laba bad news. Untuk pengumuman laba tahun 1999, 

tampaknya pasar bereaksi secara cepat dan tidak berkepanjangan untuk 

menyerap informasi pengumuman laba good news dan laba bad news. 

Andreas Lako memberikan penjelasan berkenaan dengan anomali yang 

terjadi pada risetnya, yaitu: Pertama, para investor emiten LQ 45 adalah naive 

investors, para investor dalam mengambil keputusan investasi mereka lebih 

mengandalkan intuisi atau mengikuti pola portofolio tertentu, bukan berdasarkan 

pada analisis fundamental kinerja laporan keuangan atau laba emiten yang 

dilaporkan. Kedua, selama periode pengumuman laba tahun 1998-2000 dalam 

periode Februari – Juli 1999-2001 kondisi makro pasar modal Indonesia (BEJ) 

lebih banyak dipengaruhi oleh peristiwa politik, ekonomi makro, sosial, politik 

dan keamanan dalam negeri. Kondisi tersebut diduga memiliki pengaruh yang 

besar terhadap perilaku investor dalam pengambilan keputusan investasi. 
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2.2.5.   Penelitian Rahmawati dan Tri Suryani 

 Rahmawati dan Tri Suryani menguji pasar saham manufaktur di Bursa 

Efek Jakarta (BEJ). Sampel yang digunakan dalam penelitian mereka adalah 30 

saham manufaktur, yang kemudian dibagi menjadi 6 portofolio. Tahun pengujian 

sample berkisar dari Januari 2000 sampai Desember 2002, dengan menggunakan 

closing price bulanan. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode market 

adjusted model menyatakan bahwa terjadi reaksi yang berlebihan yang ditandai 

dengan portofolio loser mengungguli portofolio winner. Reaksi yang berlebihan 

tersebut terjadi pada beberapa bulan selama tahun pengujian dan terjadi portofolio 

loser mengungguli portofolio winner secara terpisah-pisah. Dengan kata lain 

overreaction tidak terjadi secara konstan sepanjang waktu tetapi terjadi secara 

terpisah-pisah. 

Penelitian yang mereka lakukan, mengindikasi bahwa overreaction terjadi 

pada bulan Januari 2001 dan 2002 yang ditandai dengan portofolio loser 

mengungguli portofolio winner. Selain indikasi dari overreaction, pada bulan 

Januari untuk dua tahun pengujian tersebut mungkin juga disebabkan adanya 

fenomena January Effect. Secara konsep January Effect merupakan tingkat 

pengembalian pada bulan Januari yang lebih baik dari bulan–bulan yang lain. 

Terjadinya perbedaan yang signifikan tingkat pengembalian pada bulan Januari 

dikarenakan para pelaku pasar atau para investor melakukan perubahan dalam 

saham atau portofolio untuk tahun baru agar para investor mendapatkan hasil 

sesuai dengan yang diharapkan. 
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2.2.6.  Penelitian Didik Kurniawan Hadi 

 Didik Kurniawan Hadi (2008) menguji pasar saham Indonesia dengan 

membaginya menjadi 10 portofolio. Tahun pengujian sampel berkisar dari tahun 

2004-2006, dan data yang digunakan adalah data harga saham bulanan. Hasil yang 

diperoleh dengan menggunakan metode market adjusted model menyatakan 

bahwa pembalikan return yang dialami oleh portofolio loser (winner) pada 

periode tes dibandingkan pada periode pembentukan terjadi pada penelitian ini.  

 Didik juga menguji perbedaan kedua portofolio dengan menggunakan 

independent sample t-test. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terjadi 

perbedaan yang signifikan antara return pada portofolio loser dan return pada 

portofolio winner. Menurut Didik, adanya perbedaan kedua return portofolio 

tersebut menunjukkan kemungkinan terjadinya potensi keuntungan apabila 

menggunakan strategi investasi aktif. 
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2.3. Kerangka Pemikiran  

 

Menghitung abnormal return bulanan saham manufaktur 

Urutkan abnormal return  bulanan saham manufaktur dari 

yang terbesar sampai yang terkecil  

Perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

Uji paired sample t-test sampel 

winner 

 

Pemilihan sampel 

 

Apakah AAR  negatif ? 

Winner Loser 

Pengumpulan data untuk sampel 

winner dan loser 

Perhitungan abnormal return 

Uji paired sample t-test sampel 

loser 

 

 

Apakah AAR  positif ? 
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2.4. Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan penjelasan literature dan penelitian terkait di atas maka, 

hipotesis penelitian ini adalah : 

1. Hipotesis 1: Tidak terdapat fenomena pembalikan return pada portofolio 

saham loser pada periode pengujian 

2. Hipotesis 2: Tidak terdapat fenomena pembalikan return pada portofolio 

saham winner pada periode pengujian 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Pemilihan Objek Penelitian 

Femonema overreaction di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang akan diteliti 

adalah pada saham manufaktur yang tercatat tahun 2004-2008. Periode 

pembentukan saham-saham loser dan winner dalam penelitian ini adalah satu 

bulan dan periode pengamatannya adalah bulan pertama sampai bulan keenam 

sesudahnya selama periode januari 2004 – Desember 2008. 

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan jenis penelitian pengujian 

hipotesis. Studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan 

sifat hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau 

kebebasan (interdependensi) dua atau lebih faktor dalam suatu situasi (Uma 

Sekaran, 2006). 

Penelitian ini menguji apakah ada reaksi berlebihan di Bursa Efek Indnesia 

(BEI) yang ditandai dengan reversal portofolio. 

 

3.2. Data yang Dihimpun 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh 

melalui berbagai sumber yang ada atau data yang telah ada dan tidak perlu 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Uma Sekaran, 2006). 

 Data sekunder yang diambil oleh peneliti adalah : 

1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai dari tahun 2004-2008. 
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2. Pergerakan saham manufaktur mulai dari tahun 2004-2008. Data yang 

digunakan adalah data bulanan (closing price) selama lima tahun. 

 

3.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah subkelompok elemen populasi yang dipilih untuk 

berpartisipasi dalam studi. Gagasan dari pengambilan sampel adalah bahwa 

dengan memilih beberapa elemen dalam sebuah populasi, peneliti dapat menarik 

kesimpulan tentang seluruh populasi (Uma Sekaran, 2006). 

Sampel yang diteliti oleh peneliti adalah pergerakan data harga saham 

perusahaan manufaktur dari tahun 2004-2008. Pada setiap bulan perdagangan, 

diambil dua saham yang mengalami perubahan abnormal return terbesar, yaitu 

perubahan abnormal return yang sangat positif dan sangat negatif. Saham-saham 

yang memiliki perubahan abnormal return yang sangat positif dimasukkan 

kedalam portofolio winner (sampel winner) dan saham-saham yang memiliki 

abnormal return yang sangat negatif dimasukkan ke dalam portofolio loser 

(sampel loser) yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini. 

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yang 

artinya sebuah sampel non probabilitas yang disesuaikan dengan kriteria tertentu 

(Cooper, 2006). Kriteria tersebut adalah : 

1. Saham perusahaan yang telah diperdagangkan di BEJ per 1 Januari 2004 - 

BEI 31 Desember 2008. 

2. Saham diambil dari berbagai perusahaan manufaktur, dan ukuran 

perusahaan tidak dipertimbangkan. 
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3. Saham sampel yang telah memenuhi kriteria pertama, dan kedua haruslah 

sampel yang aktif diperdagangkan. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Pada riset pengumpulan data, peneliti melakukan studi kepustakaan. 

Peneliti mendatangi tempat-tempat yang dapat memberikan data mengenai harga 

saham manufaktur dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang diperlukan 

dalam proses penelitian. Kedua data tersebut diperoleh dari database yang 

disediakan oleh Pusat Referensi Pasar Modal dan Yahoo Finance. 

 

3.5. Teknik Pengolahan Data 

Penelitian ini dibagi menjadi dua periode, periode pembentukan dan 

periode pengamatan. Periode pembentukan dalam penelitian ini adalah satu bulan 

(t=0) dan periode pengamatan dalam penelitian ini adalah enam bulan (t=1, t=2, 

t=3, t=4, t=5 dan t=6).  

Selain itu, data dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala 

rasio. Dalam skala rasio, peneliti dapat mengidentifikasi dan mengklarifikasi 

objek, merangking objek, serta membandingkan interval atau perbedaan. 

Alasan peneliti menggunakan skala rasio dalam penelitian ini adalah 

karena peneliti ingin menghitung Abnormal Return, dan Average Cummulatif 

Abnormal Return (AAR), yang nantinya akan digunakan peneliti untuk melihat 

indikasi adanya overreaction hypothesis pada saham manufaktur. 
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3.6. Teknik Pengujian Hipotesis 

3.6.1. Pengujian Hipotesis Pertama dan Kedua 

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menggunakan metode yang 

berbeda-beda dalam menentukan abnormal return saham. Metode yang kemudian 

paling banyak digunakan adalah mean adjusted model dan market adjusted model.  

Penelitian ini menggunakan metode market adjusted model untuk 

menghitung abnormal return. Pada metode market adjusted model, expected 

return dihitung melalui dua tahap (Jogiyanto, 1998; Didik Kurniawan, 2008), 

metode ini menganggap bahwa penduga yang terbaik untuk menghitung return 

saham adalah return pasar pada waktu tersebut. Metode ini tidak memerlukan 

periode estimasi untuk membentuk model estimasi, karena return saham yang 

diestimasi sama dengan return indeks pasar. 

Return merupakan indikator nilai lebih suatu saham atas nilai 

fundamentalnya. Dengan menggunakan market adjusted model maka kita bisa 

memperoleh abnormal return. Metode ini dapat dicari dengan mencari selisih 

return bulanan masing masing sampel dengan return indeks pasar yang diwakili 

oleh return IHSG bulanan. 

 (i) Market adjusted abnormal return 

ARt = Rit  - Rmt 

Keterangan : 

ARt = return tidak normal (abnormal return) saham pada bulan ke t 

Rit = return rata-rata saham i pada bulan t 

Rmt = return pasar pada bulan t  
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Actual Return merupakan return yang terjadi pada waktu ke-t yang 

merupakan selisih harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya atau dapat 

dihitung dengan rumus: 

 (ii) Return pasar 

             Pit  – Pit-1 

Rit = 

                             Pit-1 

Keterangan : 

Rit = return sesungguhnya 

Pit = harga penutupan (closing price) saham i pada waktu t 

Pit-1 = harga penutupan (closing price) saham i pada waktu t-1 

 (iii) Market Return 

        IHSGt  -  IHSGt-1 

Rmt =  

                  IHSGt-1 

Keterangan : 

Rmt  = return pasar 

IHSGt  = IHSG (closing price) saham pada waktu t 

IHSGt-1 = IHSG (closing price) saham pada waktu t-1 

 

Penelitan ini membagi periode penelitian menjadi dua, yaitu periode 

pembentukan dan periode pengujian portofolio.  

1. Periode pembentukan 

Pada masing-masing periode pembentukan dihitung return masing-masing 

saham untuk diperingkat menjadi lima portofolio, portofolio dari abnormal return 

terendah hingga abnormal return tertinggi (desceding order). Dari hasil 
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pemeringkatan tersebut kemudian diambil kelompok saham (portofolio) dengan 

abnormal return tertinggi dan terendah. Portofolio pertama terdiri dari saham-

saham dengan abnormal return tertinggi (winner) dan portofolio kelima terdiri 

dari saham-saham dengan abnormal return terendah (loser). 

Setelah diperoleh abnormal return dari portofolio yang terbentuk pada 

periode pembentukan, maka perlu dihitung rata-rata abnormal return setiap 

portofolio yang terbentuk baik winner maupun loser untuk digunakan sebagai 

dasar dalam pengujian terjadinya reaksi yang berlebihan pada pasar modal. 

Rumus untuk menghitung rata-rata abnormal return adalah: 

(iv) Cummulative Average Return seluruh saham pada hari ke t dihitung 

dengan rumus :   

               n 

CAR = ∑ ARi,t 

           
t=1  

Keterangan : 

CARi,t = cumulative abnormal return saham i pada waktu t 

ARi,t = abnormal return i pada waktu t 

(v) Average Abnormal Return seluruh saham pada hari ke t dihitung 

dengan rumus :     

 n 

      ∑ ARi,t 

      
t=1  

AAR =  

               n 

Keterangan : 

AARi,t = average abnormal return saham pada waktu t 

ARi,t = abnormal return i pada waktu t 

n = jumlah saham  
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2. Periode pengujian 

Pada periode pengujian, baik kelompok saham loser (portofolio loser) dan 

kelompok saham winner (portofolio winner) yang telah dibentuk pada periode 

pembentukan dihitung abnormal return-nya pada t=0. Langkah selanjutnya adalah 

menghitung rata-rata abnormal return dari setiap portofolio setiap bulan pada 

setiap periode pengujian pada t=1 sampai dengan t=6. 

Perhitungan rata-rata abnormal return digunakan untuk membandingkan 

kinerja antar periode (pembentukan dengan pengujian) portofolio loser dan 

winner. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah paired sample t-

test untuk menguji signifikansi rata-rata return masing-masing saham (winner dan 

loser), dan perbedaan rata-rata abnormal return saham loser dan winner, baik 

pada periode pembentukan maupun pada periode pengujian. 

Pengujian hipotesis pertama dan kedua dilakukan dengan menghitung rata-

rata abnormal return dari setiap portofolio pada periode pembentukan (t=0) dan 

pada periode pengujian (t=1, t=2, t=3, t=4, t=5, dan t=6). Dari setiap rata-rata 

abnormal return tersebut kemudian diolah secara statistik. Dari hasil pengolahan 

tersebut akan diketahui hasilnya apakah rata-rata abnormal return masing masing 

portofolio pada periode pengujian (loser dan winner) pada periode (t=1, t=2, t=3, 

t=4, t=5, dan t=6) secara statistik berbeda dari pada waktu periode pembentukan. 

Apabila pada periode pengujian portofolio loser memiliki rata-rata return 

lebih besar dengan rata-rata return pada periode pembentukan dan signifikan 
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positif, maka dikatakan terdapat pembalikan (reversal) return saham loser pada 

periode pengujian. 

Hipotesis statistik pertama ini dirumuskan sebagai berikut : 

Ho : µ1 = µ2 = 0 

Ha : µ1 ≠ µ2 > 0 

Atau dapat disebut : 

Ho : Tidak terdapat perbedaan fenomena pembalikan return pada portofolio 

saham loser pada periode pengujian. 

Ha :  Terdapat perbedaan positif dan signifikan pada fenomena pembalikan 

return portofolio saham loser pada periode pengujian. 

 

Begitu juga dengan portofolio winner, apabila rata-rata return yang 

diperoleh pada periode pengujian lebih kecil dari pada periode pembentukan, dan 

sigifikan negatif, maka dikatakan terjadi pembalikan return saham winner pada 

periode pengujian. 

 Hipotesis statistik kedua ini dirumuskan sebagai berikut : 

Ho : µ1 = µ2 = 0 

Ha : µ1 ≠ µ2 < 0 

Atau dapat disebut : 

Ho : Tidak terdapat perbedaan fenomena pembalikan return pada portofolio 

saham winner pada periode pengujian. 

Ha :  Terdapat perbedaan negatif dan signifikan pada fenomena pembalikan 

return portofolio saham winner pada periode pengujian. 
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3.6.2. Metode Analisis Perbandingan Rata-rata 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji analisis 

perbandingan rata-rata (paired t-test, one tailed). Paired t-test digunakan untuk 

membandingkan rata-rata dari dua variabel dalam satu grup data (Agnes Heni 

Triyuliana, 2007). Kriteria pengujian hipotesis pertama dan kedua (paired t-test) 

yaitu Ho diterima apabila p > 0,05, Ho ditolak apabila p < 0.05. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1. Sekilas Tentang Bursa Efek Indonesia (BEI) 

 Bursa Efek Indonesia (BEI) (www.wikipedia.com) merupakan bursa hasil 

penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). 

Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk 

menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dan Bursa Efek Surabaya 

sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai 

beroperasi pada 1 Desember 2007. 

 Bursa Efek Jakarta (BEJ) atau Jakarta Stock Exchange (JSX) merupakan 

salah satu bursa tempat orang memperjualbelikan saham di Indonesia. BEJ 

menyediakan data pergerakan harga saham melalui media cetak dan elektronik. 

Satu indikator pergerakan harga saham tersebut adalah indeks harga saham. BEJ 

mempunyai 6 macam indeks saham: 

1. IHSG, menggunakan semua saham yang tercatat sebagai komponen 

kalkulasi indeks. 

2. Indeks Sektoral, menggunakan semua saham yang masuk dalam salah satu 

sektor. 

3. Indeks LQ 45, menggunakan 45 saham yang terpilih setelah melewati 

berbagai proses seleksi. 
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4. Indeks Individual, yang merupakan indeks untuk masing-masing saham 

didasarkan harga dasar. 

5. Jakarta Islamic Index , merupakan indeks perdagangan saham syariah. 

6. Indeks Kompas 100, menggunakan 100 saham pilihan harian Kompas. 

Bursa Efek Surabaya (BES) atau Surabaya Stock Exchange (SSX) adalah 

bursa saham di Surabaya, Indonesia. Produk BES meliputi saham, obligasi (baik 

swasta maupun pemerintah), serta reksadana (LQ45 futures, Dow futures, dan 

Japan futures). 

 

4.1.2. Kriteria Pengambilan Sampel 

 Penelitian ini menggunakan harga saham manufaktur yang terdapat di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Saham sektor manufaktur pada dasarnya terbagi 

menjadi tiga bagian, yaitu : industri dasar dan kimia, aneka industri dan industri 

barang konsumsi. Sampel yang digunakan pada penelitian adalah sebanyak 35 

saham, alasan peneliti menggunakan 35 saham adalah karena 35 saham tersebut 

adalah saham-saham yang sesuai dengan kriteria dari purposive sampling, jadi 35 

saham tersebut dirasa cukup untuk merefleksikan efek dari reaksi yang berlebihan.  

Pemilihan sampel tersebut juga dipilih melalui metode purposive sampling 

yang terdiri dari beberapa kriteria, yaitu : 

4. Saham perusahaan yang telah diperdagangkan di BEJ per 1 Januari 2004 

sampai 31 Desember 2008. 

5. Saham diambil dari berbagai perusahaan manufaktur, dan ukuran 

perusahaan tidak dipertimbangkan. 
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6. Sampel saham yang telah memenuhi kriteria pertama, kedua dan ketiga 

haruslah saham yang aktif diperdagangkan.  

Pada proses pengambilan sampel, peneliti menggunakan studi 

kepustakaan. Data sampel tersebut diperoleh dari Pusat Referensi Pasar Modal 

Bursa Efek Indonesia. Data 4.1 menyajikan saham-saham yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

Tabel 4.1 

Data Saham Pembentuk Sampel Winner dan Loser 

 

No Emiten Kode Klarifikasi 

Tanggal Tanggal 

Terdaftar Berdiri 

1 Indocement Tunggal INTP Semen 6-Dec-1989 16-Jan-1985 

  Prakasa tbk.       

2 Semen Gresik  SMGR Semen, 8-Jul-1991 25-Mar-1953 

  (Persero) tbk.  Keramik    

3 Asahimas Flat Glass AMFG Porcelain dan 8-Nov-1995 7-Oct-1971 

  tbk.  Kaca    

4 Intikeramik Alamasri IKAI Keramik, 4-Jun-1997 26-Jun-1997 

  tbk.  Porcelain dan    

     Kaca    

5 Mulia Industrindo MLIA Keramik, 17-Jan-1994 5-Nov-1986 

     Porcelain dan    

     Kaca    

6 Budi Acid Jaya tbk. BUDI Kimia 8-May-1995 15-Jan-1979 

7 Wahanatama tbk. ETWA Kimia 11-Jun-1993 16-May-1997 

8 Intanwijaya  INCI Kimia 14-Nov-1981 24-Jul-1990 

  Internasional tbk.       

9 Charoen Pokphand CPIN Pakan Ternak 7-Jan-1972 18-Mar-1991 

  Indonesia tbk.       

10 Sierad Produce tbk. SIPD Pakan Ternak 16-Sep-1985 27-Dec-1996 

11 Barito Pasific Timber BRPT Kayu dan 4-Apr-1979 1-Oct-1993 

  tbk.  Pengolahan    

12 Fajar Surya Wisesa FASW Pulp dan Kertas 13-Jun-1987 19-Dec-1994 

  tbk.       

13 Indah Kiat Pulp & INKP Pulp dan Kertas 7-Dec-1976 16-Jul-1990 

  Paper tbk.       

14 Pabrik Kertas Tjiwa TKIM Pulp dan Kertas 2-Oct-1972 3-Apr-1990 

  Kimia tbk.       

15 Suparma tbk. SPMA Pulp dan Kertas 11-Jan-1901 15-Nov-1994 

16 Astra International ASII Otomotif dan 25-Feb-1957 4-Apr-1990 

  tbk.  Komponennya    

17 Astra Ortoparts tbk. AUTO Otomotif dan 20-Sep-1991 15-Jun-1998 
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      Komponennya     

18 Gajah Tunggal tbk. GJTL Otomotif dan 24-Aug-1951 8-May-1990 

     Komponennya    

19 Hanson International MYRX Tekstil dan 9-Jul-1971 31-Oct-1990 

  tbk.  Garmen    

20 Indorama Synthectic INDR Tekstil dan 3-Apr-1974 3-Aug-1990 

  tbk.  Garmen    

21 Pan Brothers Tex PBRX Tekstil dan 21-Aug-1980 16-Aug-1990 

  tbk.  Garmen    

22 Ricky Putra  RICY Tekstil dan 22-Dec-1987 9-Feb-1998 

  Globalindo tbk.  Garmen    

23 Ades Alfindo ADES Makanan dan 6-Mar-1985 13-Jun-1994 

  Putrasetia tbk.  Minuman    

24 Davomas Abadi tbk. DAVO Makanan dan 14-Mar-1968 22-Dec-1994 

     Minuman    

25 Indofood Sukses INDF Makanan dan 14-Aug-1990 14-Jul-1994 

  Makmur tbk.  Minuman    

26 Mayora Indah tbk. MYOR Makanan dan 17-Feb-1977 4-Jul-1990 

     Minuman    

27 Bentoel International RMBA Rokok 19-Jan-1979 5-Mar-1990 

  Investama tbk.       

28 Gudang Garam tbk. GGRM Rokok 13-Jun-1971 27-Aug-1990 

29 HM Sampoerna tbk. HMSP Rokok 19-Oct-1963 15-Aug-1990 

30 Indofarma tbk. INAF Farmasi 2-Jan-1996 17-Apr-2000 

31 Kalbe Farma tbk. KLBF Farmasi 10-Sep-1966 30-Jul-1991 

32 Kimia Farma tbk. KAEF Farmasi 16-Aug-1971 4-Jul-2001 

33 Pyridam Farma tbk. PYFA Farmasi 27-Nov-1976 16-Oct-2001 

34 Tempo Scan Pasific TSPC Farmasi 20-May-1970 17-Jun-1994 

  tbk.       

35 Mustika Ratu tbk. MRAT Kosmetik 14-Mar-1978 27-Jul-1995 

Sunber : www.idx.com 

 Dari data sampel yang telah diperoleh, dilakukan pengolahan data awal 

untuk mengetauhi karakteristik sampel yang diperlukan. Pada pengolahan data 

awal, peneliti menghitung abnormal return masing-masing saham untuk 

diperingkat menjadi 5 portofolio dari abnormal return tertinggi hingga abnormal 

return terendah (desceding order). Dari hasil pemeringkatan tersebut kemudian 

diambil sekumpulan saham yang digolongkan pada portofolio dengan abnormal 

return tertinggi dan terendah. Portofolio pertama adalah sekumpulan saham yang 

memiliki abnormal return paling besar atau disebut dengan portofolio winner. 
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Portofolio kelima adalah sekumpulan saham yang memiliki abnormal return 

paling kecil atau disebut dengan portofolio loser. Portofolio pertama dan kelima 

yang akan digunakan peneliti pada proses pengolahan data ini.  

 Peneliti membagi dua periode waktu pada penelitian ini, yaitu periode 

pembentukan (t=0), dan periode pengujian (t=1, t=2, t=3, t=4, t=5 dan t=6). 

Dengan menggunakan data dari Januari 2004 sampai dengan Desember 2008 

maka akan terdapat 54 observasi (tabel 4.2). Observasi pertama adalah periode 

pembentukan bulan Januari 2004 dan periode pengujian bulan Februari 2004 

sampai dengan Juli 2004. Observasi kedua adalah periode pembentukan bulan 

Februari 2004 dan periode pengujian bulan Maret 2004 sampai dengan Agustus 

2004. Observasi ketiga adalah periode pembentukan bulan Maret 2004 dan 

periode pengujian bulan April 2004 sampai dengan September 2004. Observasi 

keempat adalah periode pembentukan bulan April 2004 dan periode pengujian 

bulan Mei 2004 sampai dengan bulan Oktober 2004. Observasi terakhir adalah 

periode pembentukan bulan Juni 2008 dan periode pengujian bulan Juli 2008 

sampai dengan Desember 2008. 

 Pada setiap observasi, sekumpulan saham yang digolongkan pada 

portofolio winner memiliki kemungkinan yang besar untuk berada pada portofolio 

loser di beberapa periode, dan berlaku sebaliknya untuk portofolio loser. Hal ini 

menandakan bahwa setiap saham memiliki peluang yang sama untuk menjadi 

sampel loser atau winner (untuk lebih jelas lihat di lampiran). 
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Tabel 4.2 

Observasi, Pembentukan dan Pengujian Portofolio 

 

Obsevasi 

Pembentukan Pengujian 

t=0 t=1 t=2 t=3 t=4 t=5 t=6 

1 Jan-04 Feb-04 Mar-04 Apr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 

2 Feb-04 Mar-04 Apr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Aug-04 

3 Mar-04 Apr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Aug-04 Sep-04 

4 Apr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 

5 May-04 Jun-04 Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 

6 Jun-04 Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 

7 Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 

8 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 

9 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 

10 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 

11 Nov-04 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 

12 Dec-04 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 

13 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 

14 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 

15 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 

16 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 

17 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 

18 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05 

19 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05 Jan-06 

20 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05 Jan-06 Feb-06 

21 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05 Jan-06 Feb-06 Mar-06 

22 Oct-05 Nov-05 Dec-05 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 

23 Nov-05 Dec-05 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 May-06 

24 Dec-05 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 May-06 Jun-06 

25 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 

26 Feb-06 Mar-06 Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 

27 Mar-06 Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 

28 Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06 

29 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 

30 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06 

31 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06 Jan-07 

32 Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06 Jan-07 Feb-07 

33 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 

34 Oct-06 Nov-06 Dec-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 

35 Nov-06 Dec-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 

36 Dec-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 

37 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 

38 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 

39 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 

40 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 

41 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 

42 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 

43 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 

44 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 
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45 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 

46 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 

47 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 

48 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 

49 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 

50 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 

51 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 

52 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 

53 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 

54 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 

Sumber : Data yang diolah, 2009. 

 

4.2. Pengujian Hipotesis 

 Pada periode pembentukan, masing-masing portofolio loser dan winner 

tersebut dihitung nilai Average Abnormal Return (AAR). Setelah nilai AAR pada 

periode pembentukan tersebut dihitung, portofolio loser dan winner yang telah 

ditentukan pada tahap tersebut digunakan sebagai acuan untuk menghitung 

Average Abnormal Return (AAR) pada periode pengujian (t=1, t=2, t=3, t=4, t=5 

dan t=6). Hasil yang didapat dari 54 observasi tersebut kemudian dihitung nilai 

rata-ratanya baik pada periode pembentukan maupun pengujian. Tabel 4.3 di 

bawah menunjukkan statistik yang menunjukkan rata-rata portofolio yang 

dibentuk loser dan winner berdasarkan AAR pada selama 54 kali percobaan pada 

t=0, t=1, t=2, t=3, t=4, t=5 dan t=6. 
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Tabel 4.3 

Satistik Deskriptif AAR Portofolio Loser dan Winner 

 

Periode Jumlah Portofolio 

loser winner 

Mean 

AAR 
Std. 

Deviation Mean AAR 
Std. 

Deviation 

t=0 54 -0.161 0.072 0.275 0.293 

t=1 54 0.037 0.225 0.001 0.131 

t=2 54 0.013 0.118 -0.011 0.074 

t=3 54 -0.005 0.097 0.038 0.231 

t=4 54 0.050 0.230 -0.004 0.088 

t=5 54 0.039 0.202 0.018 0.166 

t=6 54 -0.013 0.076 0.032 0.190 

Sumber : Data yang diolah, 2009. 

Dari tabel di atas dapat terlihat nilai rata-rata dari AAR portofolio loser 

dan winner. Pada periode pembentukan atau t=0 portofolio loser memiliki rata-

rata abnormal return yang negatif yaitu sebesar -0.161. Portofolio winner 

memiliki rata-rata abnormal return yang positif yaitu sebesar 0.275. Pada periode 

pengujian atau t=1, t=2, t=3, t=4, t=5 dan t=6 terlihat adanya pola pembalikan 

abnormal return baik untuk portofolio loser maupun portofolio winner. Periode 

pengujian pada portofolio loser memiliki nilai AAR lebih besar dari pada periode 

pembentukan, sebaliknya untuk portofolio winner yang memiliki nilai AAR pada 

periode pengujian lebih kecil dari pada periode pembentukan.  

 

4.2.1. Pengujian Hipotesis Pertama dan Kedua 

 Setelah melakukan pengolahan data, maka tahap berikutnya adalah 

melakukan pengujian hipotesis. Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah 

untuk membuktikan pembalikan return yang terjadi pada portofolio loser yang 

signifikan positif terhadap periode pengujian, sedangkan hipotesis kedua pada 

REAKSI PASAR..., JASMINE ATIKA PUTRI, Ma.-IBS, 2009



 

  

penelitian ini adalah untuk membuktikan pembalikan return yang terjadi pada 

portofolio winner yang signifikan negatif terhadap periode pengujian. 

 Untuk menguji kedua hipotesis tersebut, maka dilakukan perhitungan 

abnormal return portofolio loser dan winner. Setelah didapat rata-rata dari nilai 

abnormal return kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan paired t-

test. Pengujian ini dilakukan untuk melihat perbandingan antara periode 

pembentukan (t=0) dan periode pengujian (t=1, t=2, t=3, t=4, t=5 dan t=6). Dari 

pengujian tersebut dapat terlihat apakah rata-rata abnormal return portofolio loser 

pada periode pengujian lebih besar dibandingkan dengan periode pembentukan. 

Hal tersebut juga berlaku sebaliknya pada portofolio winner, ketika portofolio 

winner pada periode pengujian lebih kecil dari pada periode pembentukan.  

 Hasil pengolahan pada penelitian ini dilakukan dengan uji perbedaan rata-

rata, paired t-test, yang disajikan secara ringkas pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Hasil Paired T-Test untuk Portofolio Loser dan Winner 

 

Periode 

Mean Differences Signifikansi  

Loser Winner Loser winner 

t=1 0.1977 -0.2741 0.00 0.00 

t=2 0.1735 -0.2861 0.00 0.00 

t=3 0.1552 -0.2371 0.00 0.00 

t=4 0.2105 -0.2790 0.00 0.00 

t=5 0.1997 -0.2564 0.00 0.00 

t=6 0.1480 -0.2429 0.00 0.00 

 Sumber : Data yang diolah, 2009 

Dari tabel 4.4 dapat ditarik kesimpulan bahwa pada periode t=1, portofolio 

loser memiliki rata-rata abnormal return sebesar 0.037 atau lebih besar dari pada 

periode pembentukan t=0 yang memiliki rata-rata abnormal return sebesar -0.161, 

atau dengan kata lain memiliki mean differences positif sebesar 0.1977, yang juga 
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signifikan pada tingkat keyakinan 95%. Hal tersebut membuktikan bahwa terjadi 

pembalikan return pada portofolio loser. Portofolio winner memiliki rata-rata 

abnormal return sebesar 0.001 atau lebih kecil dari pada periode pembentukan 

t=0 yang memiliki rata-rata abnormal return sebesar 0.275, atau dengan kata lain 

memiliki mean differences negatif sebesar -0.2741, yang juga signifikan pada 

tingkat keyakinan 95%. Hal tersebut membuktikan bahwa terjadi pembalikan 

return pada portofolio winner. 

Pada periode t=2, portofolio loser memiliki rata-rata abnormal return 

sebesar 0.013 atau lebih besar dari pada periode pembentukan t=0 yang memiliki 

rata-rata abnormal return sebesar -0.161, atau dengan kata lain memiliki mean 

differences positif sebesar 0.1735, yang juga signifikan pada tingkat keyakinan 

95%. Hal tersebut membuktikan bahwa terjadi pembalikan return pada portofolio 

loser. Portofolio winner memiliki rata-rata abnormal return sebesar -0.011 atau 

lebih kecil dari pada periode pembentukan t=0 yang memiliki rata-rata abnormal 

return sebesar 0.275, atau dengan kata lain memiliki mean differences negatif 

sebesar -0.2861, yang juga signifikan pada tingkat keyakinan 95%. Hal tersebut 

membuktikan bahwa terjadi pembalikan return pada portofolio winner. 

Pada periode t=3, portofolio loser memiliki rata-rata abnormal return 

sebesar -0.005 atau lebih besar dari pada periode pembentukan t=0 yang memiliki 

rata-rata abnormal return sebesar -0.161, atau dengan kata lain memiliki mean 

differences positif sebesar 0.1552, yang juga signifikan pada tingkat keyakinan 

95%. Hal tersebut membuktikan bahwa terjadi pembalikan return pada portofolio 

loser. Portofolio winner memiliki rata-rata abnormal return sebesar 0.038 atau 
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lebih kecil dari pada periode pembentukan t=0 yang memiliki rata-rata abnormal 

return sebesar 0.275, atau dengan kata lain memiliki mean differences negatif 

sebesar -0.2371, yang juga signifikan pada tingkat keyakinan 95%. Hal tersebut 

membuktikan bahwa terjadi pembalikan return pada portofolio winner. 

Pada periode t=4, portofolio loser memiliki rata-rata abnormal return 

sebesar 0.050 atau lebih besar dari pada periode pembentukan t=0 yang memiliki 

rata-rata abnormal return sebesar -0.161, atau dengan kata lain memiliki mean 

differences positif sebesar 0.2105, yang juga signifikan pada tingkat keyakinan 

95%. Hal tersebut membuktikan bahwa terjadi pembalikan return pada portofolio 

loser. Portofolio winner memiliki rata-rata abnormal return sebesar -0.004 atau 

lebih kecil dari pada periode pembentukan t=0 yang memiliki rata-rata abnormal 

return sebesar 0.275, atau dengan kata lain memiliki mean differences negatif 

sebesar -0.2790, yang juga signifikan pada tingkat keyakinan 95%. Hal tersebut 

membuktikan bahwa terjadi pembalikan return pada portofolio winner. 

Pada periode t=5, portofolio loser memiliki rata-rata abnormal return 

sebesar 0.039 atau lebih besar dari pada periode pembentukan t=0 yang memiliki 

rata-rata abnormal return sebesar -0.161, atau dengan kata lain memiliki mean 

differences positif sebesar 0.1997, yang juga signifikan pada tingkat keyakinan 

95%. Hal tersebut membuktikan bahwa terjadi pembalikan return pada portofolio 

loser. Portofolio winner memiliki rata-rata abnormal return sebesar 0.018 atau 

lebih kecil dari pada periode pembentukan t=0 yang memiliki rata-rata abnormal 

return sebesar 0.275, atau dengan kata lain memiliki mean differences negatif 
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sebesar -0.2564, yang juga signifikan pada tingkat keyakinan 95%. Hal tersebut 

membuktikan bahwa terjadi pembalikan return pada portofolio winner. 

Dan pada periode t=6, portofolio loser memiliki rata-rata abnormal return 

sebesar -0.013 atau lebih besar dari pada periode pembentukan t=0 yang memiliki 

rata-rata abnormal return sebesar -0.161, atau dengan kata lain memiliki mean 

differences positif sebesar 0.1480, yang juga signifikan pada tingkat keyakinan 

95%. Hal tersebut membuktikan bahwa terjadi pembalikan return pada portofolio 

loser. Portofolio winner memiliki rata-rata abnormal return sebesar 0.032 atau 

lebih kecil dari pada periode pembentukan t=0 yang memiliki rata-rata abnormal 

return sebesar 0.275, atau dengan kata lain memiliki mean differences negatif 

sebesar -0.2429, yang juga signifikan pada tingkat keyakinan 95%. Hal tersebut 

membuktikan bahwa terjadi pembalikan return pada portofolio winner. 

Terdapatnya pembalikan return pada portofolio loser (hipotesis 1) dan 

terdapatnya pembalikan return pada portofolio winner (hipotesis2) yang 

merupakan hasil dari paired t-test di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedua 

hipotesis tersebut ditolak. 

 

4.3. Analisis atau Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari pengolahan data yang dilakukan pada pengujian hipotesis pertama 

dan kedua dapat diketahui bahwa terjadi pembalikan return. Saham-saham loser 

mengalami pembalikan pada periode pengujian, begitu pula dengan saham 

winner. Hal ini menandakan bahwa terjadi indikasi reaksi yang berlebihan 
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(overreaction) pada 54 observasi yang dilakukan pada 35 saham manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Adanya reaksi yang berlebihan pada pasar saham manufaktur tahun 2004-

2008 tidak terlepas dari berbagai pengaruh lingkungan terutama lingkungan 

ekonomi dan politik yang terjadi selama periode penelitian. Pengaruh lingkungan 

mikro seperti kinerja perusahaan, perubahan strategi perusahaan, pengumuman 

dividen, dan pengumuman laporan keuangan perusahaan selalu mendapatkan 

tanggapan dari para pelaku di pasar modal. Selain itu berbagai macam peristiwa 

ekonomi dan politik juga memiliki peran yang besar yang dapat mempengaruhi 

kondisi pasar modal Indonesia, diantaranya adalah pergantian presiden (2004), 

maraknya teror bom dan teroris (bom Bali 2 pada tahun 2005, dan bom kedubes 

Australia pada tahun 2005), resesi Amerika yang menyebabkan krisis global di 

berbagai belahan dunia (termasuk Indonesia yang dimulai dari tahun 2007), 

kenaikan harga minyak hingga mencapai USD 147 per barel (pada pertengahan 

tahun 2008) dan sempat menyentuh posisi terendah pada bulan Desember 2008 

yang mendekati USD 35 per barel. Penurunan harga minyak tersebut membuat 

pemerintah dua kali mengoreksi harga BBM. Naik turunnya harga minyak, dapat 

menaikkan/menurunkan biaya operasional dan biaya produksi, lonjakan inflasi 

hingga mencapai 11.03% (pada kuarter pertama tahun 2008), bahkan di sejumlah 

negara juga mencapai double digit. Hal itu diperparah oleh gejolak politik yang 

membuat pasar finansial dilanda volatilitas sangat tinggi. Selain itu, juga 

terdapatnya kebijakan yang dikeluarkan oleh BEJ, tentang batasan harga 

perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta menjadi paling rendah Rp 50 (dari Rp 
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25) yang mulai berlaku tanggal 15 Juni 2007 (SE 001/BEJ/06-2007) dan adanya 

keputusan pemerintah mengenai kenaikan tarif cukai rokok dan Harga Jual Eceran 

(HJE) sebesar 15% yang efektif berlaku 1 Juli 2005, yang dapat mempengaruhi 

industri rokok di Indonesia. 

 Berbagai macam faktor dan peristiwa tersebut yang dapat membuat 

investor berperilaku secara dramatik dan irrasional, investor merespon informasi 

tersebut dengan reaksi yang berlebihan. Ketika ada informasi buruk (bad news) 

yang terjadi di pasar saham Indonesia sektor manufaktur, investor akan menilai 

harga terlalu rendah, hingga akhirnya investor menyadari bahwa pesimisme 

mereka tidak sepenuhnya benar dan berlebihan, sehingga menyebabkan harga 

saham terkoreksi pada hari berikutnya dan bergerak ke arah yang positif. Berlaku 

sebaliknya, ketika ada informasi bagus (good news) yang terjadi di pasar saham 

Indonesia sektor manufaktur, investor akan menilai harga terlalu tinggi, hingga 

akhirnya investor menyadari bahwa optimisme mereka tidak sepenuhnya benar 

dan earning saham winner tersebut tidak sebaik yang mereka kira, sehingga 

menyebabkan harga saham terkoreksi pada hari berikutnya dan bergerak ke arah 

yang negatif. Temuan ini berkontradiksi dengan hipotesis pasar efisien, ketika 

investor berperilaku secara rasional, efisiensi pasar modal akan memperkecil 

spekulasi terhadap harga saham sehingga tidak ada investor yang mendapatkan 

keuntungan berlebih atau kerugian berlebih. Dengan demikian masing-masing 

pihak yang terlibat transaksi di pasar akan menerima keuntungan normal tanpa 

ada pihak yang menerima keuntungan abnormal. 
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 Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmawati dan Tri Suryani, yang melakukan penelitian dengan 30 saham 

manufaktur pada tahun 2000-2002, dengan menggunakan return bulanan dan 

merangkingnya menjadi 6 portofolio. Hasil yang didapat pada penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa pembalikan portofolio terjadi pada pasar saham manufaktur 

akibat dari adanya reaksi yang berlebihan oleh para investor.  

 Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Didik Kurniawan Hadi, yang melakukan penelitian pada tahun 2004-2006, dengan 

menggunakan return bulanan. Hasil yang didapat pada penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa pembalikan portofolio terjadi pada periode tersebut akibat 

dari adanya reaksi yang berlebihan oleh investor. Didik menemukan bahwa 

pembalikan return yang dialami oleh portofolio loser lebih ekstrim dibandingkan 

dengan winner. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Dari analisis dan pengolahan data yang dilakukan pada bab sebelumnya, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan untuk penelitian ini adalah pengujian 

terhadap hipotesis pertama dan kedua mengenai pembalikan return dengan 

analisis loser-winner berdasarkan abnormal return dengan menggunakan paired 

sample t-test membuktikan bahwa terjadi pembalikan return baik pada portofolio 

loser maupun winner pada periode pengujian. Terlihat pada periode pengujian 

portofolio loser memiliki rata-rata abnormal return lebih besar dibandingkan 

dengan periode pembentukan, dan berlaku sebaliknya untuk portofolio winner 

yang memiliki rata-rata abnormal return lebih kecil dibandingkan dengan periode 

pembentukan. Dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat indikasi reaksi 

yang berlebihan pada saham-saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), khususnya 

saham-saham yang tergabung dalam sektor manufaktur pada tahun 2004-2008. 

 

5.2. Saran 

1. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan periode pengujian yang lebih 

panjang, karena terdapat kemungkinan pembalikan portofolio terjadi 

dalam jangka panjang dan hendaknya menggunakan periode pemilihan 

sampel dengan periode harian maupun periode mingguan dalam 

perhitungan abnormal return. Data yang lebih detail periodenya (periode 
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harian atau periode mingguan) mungkin akan dapat lebih menjelaskan 

lebih rinci mengenai reaksi yang terjadi dalam pasar modal, karena di 

dalam pasar modal perubahan yang terjadi di dalamnya sangat cepat dari 

hari ke hari. Selain itu, sampel saham yang digunakan juga seharusnya 

lebih banyak lagi (lebih dari 35 sampel) dan tidak terbatas pada sektor 

manufaktur saja, melainkan juga sektor lainnya, seperti sektor 

pertambangan, pertanian, lembaga keuangan dan properti. 

2. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan perhitungan expected return 

dengan menggunakan model lain, seperti market model, dan mean 

adjusted model. Hendaknya, juga menggunakan faktor-faktor lain sebagai 

ukuran terjadinya pembalikan portofolio seperti, trading volume yang 

mengatakan bahwa saham-saham dengan volume rendah akan memiliki 

return yang lebih tinggi dibandingkan dengan saham-saham dengan 

volume perdagangan yang tinggi. Faktor tersebut dapat digunakan sebagai 

variabel pada penelitian mengenai pembalikan portofolio selanjutnya. 

3. Para investor dalam mengambil sikap sebaiknya lebih rasional dalam 

melihat berbagai informasi yang ada di pasar saham.  
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Lampiran 1       

Tabel 21.  Rata-rata AAR Portofolio Loser 

Observasi 

Pembentukan Pengujian 

t=0 t=1 t=2 t=3 t=4 t=5 t=6 

1 -0.248 -0.030 0.047 -0.050 -0.086 -0.057 0.154 

2 -0.107 -0.041 -0.046 0.005 -0.059 0.026 -0.014 

3 -0.182 0.080 -0.016 -0.062 0.181 0.146 -0.075 

4 -0.126 -0.026 -0.019 0.038 -0.007 0.050 0.006 

5 -0.210 -0.083 0.133 -0.002 0.206 1.278 -0.083 

6 -0.174 0.098 0.038 0.066 1.284 -0.083 0.064 

7 -0.081 -0.011 -0.064 -0.008 0.031 -0.109 -0.071 

8 -0.081 -0.004 -0.001 -0.116 -0.049 0.105 0.003 

9 -0.154 1.211 -0.028 -0.049 -0.031 0.254 0.121 

10 -0.087 -0.077 -0.056 0.079 0.098 0.045 -0.006 

11 -0.217 -0.054 0.071 0.371 -0.067 -0.094 -0.005 

12 -0.268 -0.029 0.175 0.106 -0.087 -0.033 -0.055 

13 -0.119 0.237 0.103 -0.118 -0.057 -0.043 -0.067 

14 -0.087 0.048 -0.073 -0.075 0.140 -0.029 -0.066 

15 -0.134 -0.083 -0.029 -0.020 -0.036 0.350 -0.070 

16 -0.224 -0.029 -0.090 -0.070 0.363 -0.165 0.035 

17 -0.182 0.072 -0.086 -0.077 -0.003 0.252 -0.069 

18 -0.152 -0.052 0.356 -0.174 0.064 -0.032 0.038 

19 -0.151 -0.036 -0.032 0.257 -0.085 0.038 -0.106 

20 -0.289 1.031 0.292 -0.162 -0.020 0.029 -0.015 

21 -0.356 0.030 0.020 0.014 -0.055 -0.036 -0.075 

22 -0.063 0.011 -0.060 0.011 -0.007 -0.060 0.053 

23 -0.251 -0.024 -0.025 0.008 -0.065 0.163 -0.037 

24 -0.147 -0.028 -0.020 -0.064 0.132 -0.004 -0.018 

25 -0.175 -0.001 -0.070 0.069 0.006 -0.020 -0.033 

26 -0.103 -0.063 0.212 0.071 0.088 0.022 -0.085 

27 -0.140 -0.017 -0.099 -0.012 -0.044 -0.056 -0.168 

28 -0.122 0.069 -0.043 -0.062 -0.062 -0.017 -0.039 

29 -0.158 -0.008 -0.054 -0.052 -0.112 0.008 -0.004 

30 -0.125 -0.036 -0.086 0.003 0.027 -0.052 -0.063 

31 -0.099 -0.070 -0.117 -0.022 -0.107 0.004 0.181 

32 -0.163 -0.044 0.005 -0.066 0.001 0.040 0.050 

33 -0.255 -0.033 -0.144 0.041 -0.002 0.119 -0.041 

34 -0.078 -0.076 0.008 0.096 0.105 -0.032 -0.045 

35 -0.194 -0.020 0.006 0.120 -0.063 0.140 0.109 

36 -0.127 0.072 0.013 -0.180 0.098 -0.015 0.063 

37 -0.079 0.051 0.019 -0.008 0.004 0.057 -0.103 

38 -0.056 -0.072 0.000 0.003 0.178 -0.078 -0.001 

39 -0.147 -0.008 0.151 -0.020 -0.060 -0.055 -0.007 

40 -0.162 -0.012 0.430 0.029 -0.186 -0.016 -0.156 

41 -0.225 -0.011 -0.075 -0.072 0.061 -0.092 -0.011 

42 -0.118 -0.009 -0.073 0.048 0.882 -0.155 -0.017 

43 -0.185 -0.098 0.181 -0.193 -0.089 -0.032 -0.051 

44 -0.302 0.131 -0.170 -0.030 -0.056 -0.076 -0.078 

45 -0.110 -0.087 -0.093 0.009 0.054 -0.063 0.043 
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46 -0.289 -0.027 -0.013 0.005 -0.043 -0.031 0.035 

47 -0.322 -0.005 0.059 -0.071 0.035 0.149 0.131 

48 -0.081 -0.036 -0.057 -0.072 0.020 0.218 0.174 

49 -0.151 -0.037 -0.011 -0.014 0.211 0.218 -0.102 

50 -0.141 -0.035 0.026 0.147 -0.020 -0.013 -0.028 

51 -0.100 0.038 0.167 -0.016 -0.029 0.011 -0.034 

52 -0.084 0.171 -0.040 0.024 0.016 -0.028 -0.014 

53 -0.096 -0.013 -0.009 0.032 0.046 -0.009 0.022 

54 -0.195 0.080 -0.014 -0.006 -0.046 -0.025 -0.050 

Average -0.161 0.037 0.013 -0.005 0.050 0.039 -0.013 

Sumber : Data perhitungan abnormal return perusahaan manufaktur yang diolah, 2009  

 

 

Lampiran 2       

Tabel 22.  Rata-rata AAR Portofolio Winner 

Observasi 

Pembentukan Pengujian 

t=0 t=1 t=2 t=3 t=4 t=5 t=6 

1 0.107 0.015 -0.015 -0.051 -0.076 -0.027 0.048 

2 0.079 -0.174 -0.025 -0.020 -0.032 0.048 0.017 

3 0.360 -0.060 0.058 -0.024 0.011 0.011 0.000 

4 0.170 0.009 -0.047 0.030 0.018 0.038 1.217 

5 0.147 -0.040 0.005 -0.010 0.004 0.054 -0.070 

6 0.094 0.010 0.000 0.009 0.006 0.008 -0.057 

7 0.288 0.105 0.049 1.284 -0.184 0.041 0.022 

8 0.222 0.045 0.015 -0.073 0.018 -0.009 0.110 

9 0.283 0.052 0.006 0.023 0.026 0.206 -0.031 

10 1.409 -0.127 0.105 -0.013 0.279 0.206 -0.031 

11 0.230 -0.191 -0.037 0.148 0.096 -0.129 0.021 

12 0.209 0.017 -0.001 0.024 -0.041 -0.042 0.128 

13 0.191 -0.018 -0.010 -0.008 -0.018 -0.010 -0.076 

14 0.640 0.041 -0.134 -0.023 -0.069 -0.076 -0.035 

15 0.311 -0.123 -0.094 0.093 -0.048 -0.068 -0.070 

16 0.050 -0.002 -0.034 -0.056 -0.130 1.034 0.293 

17 0.099 -0.031 -0.049 -0.032 -0.085 0.047 -0.066 

18 0.220 -0.034 -0.158 0.999 0.019 -0.036 -0.003 

19 0.035 0.386 -0.167 0.021 -0.033 -0.022 -0.027 

20 1.079 -0.244 0.030 -0.028 -0.098 -0.049 -0.005 

21 1.104 0.288 -0.175 -0.055 0.029 0.052 -0.060 

22 0.398 -0.186 -0.037 -0.063 0.010 -0.045 0.172 

23 0.095 -0.055 -0.053 -0.040 -0.103 0.013 -0.031 

24 0.138 -0.072 -0.045 -0.041 0.026 -0.051 -0.031 

25 0.144 -0.047 -0.088 0.119 0.081 0.102 -0.060 

26 0.106 -0.045 0.078 -0.056 0.020 -0.016 -0.012 

27 0.012 0.139 0.006 0.002 0.005 -0.016 -0.012 

28 0.415 0.063 0.142 0.052 -0.053 -0.033 0.014 

29 0.200 0.109 0.024 -0.073 -0.054 -0.041 -0.075 
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30 0.238 0.032 -0.030 -0.192 -0.005 -0.079 0.063 

31 0.088 -0.067 -0.022 -0.013 -0.039 0.031 0.036 

32 0.055 -0.184 -0.006 -0.088 0.021 0.032 0.034 

33 0.104 -0.002 -0.001 -0.018 0.122 0.069 -0.087 

34 0.071 0.034 -0.003 -0.015 0.038 -0.044 0.009 

35 0.155 0.010 -0.035 0.034 -0.019 0.009 0.112 

36 0.229 0.067 0.025 0.055 0.015 -0.022 0.347 

37 0.295 0.003 0.002 -0.050 -0.026 0.274 0.007 

38 0.206 -0.058 -0.024 0.055 0.215 0.125 -0.108 

39 0.135 -0.012 -0.081 0.100 -0.018 -0.133 0.221 

40 0.239 0.032 0.069 0.015 -0.034 0.211 -0.166 

41 0.287 0.314 0.099 -0.122 0.034 -0.127 -0.090 

42 0.582 0.040 -0.073 0.103 -0.169 -0.081 -0.041 

43 0.179 -0.074 0.029 -0.112 -0.080 -0.018 -0.025 

44 0.063 0.025 -0.044 -0.058 0.016 0.012 -0.010 

45 0.349 -0.234 -0.093 -0.058 -0.051 -0.047 -0.090 

46 1.091 -0.180 0.052 0.012 -0.040 0.024 -0.003 

47 0.071 0.013 -0.028 -0.040 -0.001 -0.018 0.105 

48 0.099 0.035 -0.062 0.051 -0.012 -0.007 0.004 

49 0.214 -0.054 0.010 0.150 0.254 -0.054 0.074 

50 0.015 0.014 0.030 0.067 -0.025 0.070 0.017 

51 0.114 0.145 0.259 -0.002 0.157 -0.047 -0.015 

52 0.226 0.322 -0.037 0.112 -0.065 -0.067 -0.085 

53 0.619 0.140 -0.016 -0.121 -0.122 -0.208 0.025 

54 0.288 -0.149 0.027 0.037 -0.013 -0.098 0.105 

Average 0.275 0.001 -0.011 0.038 -0.004 0.018 0.032 

Sumber : Data perhitungan abnormal return perusahaan manufaktur yang diolah, 2009  

 

Lampiran 3 

Hasil Statistik Portofolio Loser dan Winner 

 
 

Tabel 3.1. Statistik Deskriptif Portofolio Loser 

Descriptive Statistics

54 -.3560 -.0560 -.160593 .0716808

54 -.0980 1.2110 .037130 .2249893

54 -.1700 .4300 .012939 .1183499

54 -.1930 .3710 -.005389 .0970787

54 -.1860 1.2840 .049963 .2298668

54 -.1650 1.2780 .039111 .2016422

54 -.1680 .1810 -.012593 .0758003

54

Pembentukan

Pengujian1

Pengujian2

Pengujian3

Pengujian4

Pengujian5

Pengujian6

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
Sumber : Data yang diolah, 2009. 
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Tabel 3.2. Statistik Deskriptif Portofolio Winner 

Descriptive Statistics

54 .0120 1.4090 .274944 .2933888

54 -.2440 .3860 .000778 .1311467

54 -.1750 .2590 -.011180 .0739575

54 -.1920 1.2840 .037778 .2307864

54 -.1840 .2790 -.004130 .0884397

54 -.2080 1.0340 .018463 .1661743

54 -.1660 1.2170 .032013 .1895954

54

Pembentukan

Pengujian1

Pengujian2

Pengujian3

Pengujian4

Pengujian5

Pengujian6

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
Sumber : Data yang diolah, 2009. 

 
 
 

Lampiran 4 

Hasil Paired-Sample T-Test Loser  

 

Tabel 4.1. Paired Samples Statistics Portofolio Loser 

Paired Samples Statistics

.037130 54 .2249893 .0306172

-.160593 54 .0716808 .0097545

.012944 54 .1183492 .0161053

-.160593 54 .0716808 .0097545

-.005389 54 .0970787 .0132107

-.160593 54 .0716808 .0097545

.049963 54 .2298668 .0312809

-.160593 54 .0716808 .0097545

.039111 54 .2016422 .0274400

-.160593 54 .0716808 .0097545

-.012593 54 .0758003 .0103151

-.160593 54 .0716808 .0097545

Pengujian1

Pembentukan

Pair

1

Pengujian2

Pembentukan

Pair

2

Pengujian3

Pembentukan

Pair

3

Pengujian4

Pembentukan

Pair

4

Pengujian5

Pembentukan

Pair

5

Pengujian6

Pembentukan

Pair

6

Mean N Std. Deviation

Std. Error

Mean

 
Sumber : Data yang diolah, 2009. 
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Tabel 4.2. Paired Samples Correlations Portofolio Loser 

Paired Samples Correlations

54 -.158 .253

54 -.122 .379

54 .008 .952

54 .089 .523

54 -.091 .511

54 -.012 .934

Pengujian1 &

Pembentukan

Pair

1

Pengujian2 &

Pembentukan

Pair

2

Pengujian3 &

Pembentukan

Pair

3

Pengujian4 &

Pembentukan

Pair

4

Pengujian5 &

Pembentukan

Pair

5

Pengujian6 &

Pembentukan

Pair

6

N Correlation Sig.

 
Sumber : Data yang diolah, 2009. 

 

 

 

Tabel 4.3. Paired Samples Test Portofolio Loser 

Sumber : Data yang diolah, 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paired Samples Test

.1977222 .2466982 .0335714 .1303866 .2650579 5.890 53 .000

.1735370 .1456562 .0198213 .1337806 .2132935 8.755 53 .000

.1552037 .1201900 .0163558 .1223981 .1880093 9.489 53 .000

.2105556 .2346250 .0319284 .1465153 .2745959 6.595 53 .000

.1997037 .2200866 .0299500 .1396316 .2597758 6.668 53 .000

.1480000 .1049284 .0142789 .1193601 .1766399 10.365 53 .000

Pengujian1 -

Pembentukan

Pair

1

Pengujian2 -

Pembentukan

Pair

2

Pengujian3 -

Pembentukan

Pair

3

Pengujian4 -

Pembentukan

Pair

4

Pengujian5 -

Pembentukan

Pair

5

Pengujian6 -

Pembentukan

Pair

6

Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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Lampiran 5 

Hasil Paired-Sample T-Test Winner 

 

Tabel 5.1. Paired Samples Statistics Portofolio Winner 

Paired Samples Statistics

.000778 54 .1311467 .0178468

.274944 54 .2933888 .0399252

-.011185 54 .0739567 .0100642

.274944 54 .2933888 .0399252

.037778 54 .2307864 .0314061

.274944 54 .2933888 .0399252

-.004130 54 .0884397 .0120351

.274944 54 .2933888 .0399252

.018463 54 .1661743 .0226135

.274944 54 .2933888 .0399252

.032019 54 .1895945 .0258005

.274944 54 .2933888 .0399252

Pengujian1

Pembentukan

Pair

1

Pengujian2

Pembentukan

Pair

2

Pengujian3

Pembentukan

Pair

3

Pengujian4

Pembentukan

Pair

4

Pengujian5

Pembentukan

Pair

5

Pengujian6

Pembentukan

Pair

6

Mean N Std. Deviation

Std. Error

Mean

 
Sumber : Data yang diolah, 2009. 

 

 

Tabel 5.2. Paired Samples Correlations Portofolio Winner 

Paired Samples Correlations

54 -.131 .346

54 .053 .704

54 -.029 .835

54 .077 .579

54 -.049 .723

54 -.106 .446

Pengujian1 &

Pembentukan

Pair

1

Pengujian2 &

Pembentukan

Pair

2

Pengujian3 &

Pembentukan

Pair

3

Pengujian4 &

Pembentukan

Pair

4

Pengujian5 &

Pembentukan

Pair

5

Pengujian6 &

Pembentukan

Pair

6

N Correlation Sig.

 
Sumber : Data yang diolah, 2009. 
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Tabel 5.3. Paired Samples Test Portofolio Winner 

 
Sumber : Data yang diolah, 2009. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paired Samples Test

-.2741667 .3366589 .0458135 -.3660569 -.1822765 -5.984 53 .000

-.2861296 .2987439 .0406539 -.3676710 -.2045882 -7.038 53 .000

-.2371667 .3785093 .0515086 -.3404798 -.1338535 -4.604 53 .000

-.2790741 .2998128 .0407993 -.3609072 -.1972409 -6.840 53 .000

-.2564815 .3442458 .0468459 -.3504425 -.1625205 -5.475 53 .000

-.2429259 .3657778 .0497761 -.3427640 -.1430878 -4.880 53 .000

Pengujian1 -

Pembentukan

Pair

1

Pengujian2 -

Pembentukan

Pair

2

Pengujian3 -

Pembentukan

Pair

3

Pengujian4 -

Pembentukan

Pair

4

Pengujian5 -

Pembentukan

Pair

5

Pengujian6 -

Pembentukan

Pair

6

Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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