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ABSTRACT 
 

Ramadan has affects the economic activities of a country with a Muslim-majority 
population. As a largest Muslim-majority country in the world certainly the month of 
Ramadan also have an effect on the Indonesian economy. These caused in Ramadan, 
consumption levels are usually higher than the other months. In addition to consumption, the 
mood also affects the behavior of investors on investment decisions and other economic 
activities. Therefore, this study focuses on analyzing the effect of the Ramadan effect on the 
abnormal stock returns in Indonesia Composite Index period 1430 H till 1437 H. 

The method used in this research is sample t-test with significance level of 5%. The 
object used is the Indonesia Composite Index until the period 1430 Hijri until 1437 Hijri or 
2009 until 2016. 

The results of this study showed the average abnormal return during Ramadan is  not 
significantly higher than the other month, while the average abnormal return after Ramadan 
is not significantly higher than before Ramadan, and the average abnormal return during the 
end period of Ramadan is not significantly higher than the begining period of Ramadan. 
These results also have implications for the management, practitioners, and academics to 
consider the relevant market anomalies Ramadan Effect in obtaining abnormal stock returns. 

 
Keywords : Market Anomaly, Ramadhan Effect, Abnormal Return, Behavioral Finance 
 
I. PENDAHULUAN 

 Investor perlu memiliki sejumlah informasi yang berkaitan dengan dinamika harga 
saham agar bisa mengambil keputusan tentang saham perusahaan yang layak untuk dipilih. 
Sebenarnya hampir semua investasi mengandung unsur ketidakpastian atau risiko. 
Pemodal tidak tahu dengan pasti hasil yang akan diperoleh dari investasi yang 
dilakukannya. Dalam keadaan semacam ini dikatakan bahwa pemodal tersebut menghadapi 
risiko dalam investasi yang dilakukannya (Suad Husnan, 2009). Penilaian saham secara 
akurat bisa meminimalkan risiko sekaligus membantu investor mendapatkan keuntungan 
yang wajar, mengingat investasi saham di pasar modal merupakan jenis investasi yang 
cukup berisiko tinggi meskipun menjanjikan keuntungan yang relatif besar. Kelaziman yang 
sering dijumpai adalah bahwa semakin besar return yang diharapkan (expected), semakin 
besar pula peluang risiko yang terjadi. 
 Jika informasi bisa didapat secara mudah dengan biaya yang murah oleh semua 
pihak di pasar, maka harga yang terbentuk adalah harga keseimbangan, sehingga tidak 
seorang investor pun bisa memperoleh keuntungan tak normal dengan memanfaatkan 
informasi yang dimilikinya. Informasi merupakan aspek yang ditekankan pada konsep pasar 
yang efisien. Pasar yang efisien adalah pasar di mana harga semua sekuritas yang 
diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia (Tandelilin, 2010).  

Jika pasar bereaksi secara cepat dan akurat terhadap informasi yang dipublikasikan 
untuk mencapai harga keseimbangan baru, maka kondisi pasar semacam itu disebut 
sebagai pasar modal yang efisien. Perubahan harga di masa mendatang hanya tergantung 
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dari datangnya informasi baru di masa mendatang yang tidak diketahui sebelumnya 
(random). Perubahan harga terjadi dengan sangat cepat sehingga tidak memungkinkan 
untuk dieksploitasi. Karena informasi baru datangnya tidak bisa diduga, maka perubahan 
harga pun tidak bisa diduga. Hal ini menyebabkan investor sulit memperoleh abnormal 
return (tingkat keuntungan yang didapat lebih tinggi dari yang diharapkan) secara konsisten 
di pasar modal. 

Penelitian mengenai pegujian efisiensi pasar modal di Indonesia telah dilakukan oleh 
beberapa penelti. Dari penelitian Khajar (2008) didapatkan hasil ahwa pada periode krisis 
moneter maupun pada paska krisis moneter Bursa Efek Indonesia sudah efisien dalam 
bentuk lemah. Hal ini ditunjukkan oleh harga saham yang bersifat random. Perubahan harga 
saham di masa lalu tidak bisa digunakan untuk memperkirakan harga saham di masa 
mendatang. Sehingga dalam keadaan ini seorang investor tidak dapat memperoleh tingkat 
keuntungan yang lebih tinggi dari keadaan normal. Hasil ini sejalan dengan penelitian 
Dosinta 2004 dan Legowo 2005 dalam (Khajar, 2008). Serta sejalan dengan Eliyawati 
(2014) yang memiliki hasil bahwa efisiensi pasar modal di Indonesia termasuk bentuk 
efisiensi yang lemah yang ditunjukkan oleh return harga saham yang mengalami volatilitas 
dan random walk. Namun berbeda dengan penelitian Maulida dan Vidyamukti (2012) yang 
menyatakan bahwa Bursa Efek Indonesia pada 2007-2011 telah efisien dalam bentuk 
setengah kuat. Hal ini terlihat dari pelaksanaan stock split yang memiliki kandungan 
informasi dengan adanya abnormal return yang signifikan, dan reaksi yang cepat dari 
investor untuk  

Terkait dengan pasar efisien, terdapat salah satu bentuk fenomena yang ada di 
pasar yaitu tentang anomali pasar. Secara harfiah, anomali merupakan suatu penyimpangan 
dari yang biasa terjadi. Anomali pasar yang dimaksud di sini adalah salah satu bentuk dari 
fenomena yang ada di pasar. Jones 1996 dalam Jogiyanto (2013:548) mendefinisikan 
anomali pasar sebagai teknik atau strategi yang tampaknya bertentangan dengan pasar 
efisien. Berlawanan dengan konsep hipotesis efisiensi pasar (Efficiency Market Hypothesis), 
banyak penelitian tentang anomali pasar pada beberapa pasar saham yang menyebutkan 
adanya beberapa fenomena yang tidak sesuai dengan hipotesis pasar efisien, sehingga 
terjadi adanya abnormal return karena peristiwa tertentu. 

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dengan penduduk beragama 
islam sebanyak 207.176.162 jiwa dari total penduduk 237.641.326 jiwa berdasarkan data 
Badan Pusat Statstik dalam Statistik Politik 2015. Indonesia menjadi negara dengan 
penduduk mayoritas muslim. Seperti negara mayoritas muslim lain, bulan Ramadan memiliki 
pengaruh terhadap kegiatan perekonomian. Hal ini dikarenakan pada bulan Ramadan 
tingkat konsumsi biasanya lebih tinggi disbanding bulan lain. Menurut Prechter 1985, 1999, 
Green 2004, Nofsinger 2005 dalam Al-Hajieh et al. (2011) bahwa social moods 
mempengaruhi perilaku konsumen, investor dan manager perusahaan. Sebagian 
berpendapat social moods pada bulan Ramadan dapat memberi pengaruh terhadap 
keputusan investasi dan kegiatan bisnis lainnya. 

Dari hasil penelitian Edmans et al. pada tahun 2007 tentang social moods, Al-Hajieh 
et al. (2011) mengungkapkan argumentasinya bahwa pengaruh social moods selama bulan 
Ramadan ditemukan di beberapa negara muslim di Timur Tengah (Bahrain, Mesir, Jordania, 
Kuwait, Arab Saudi, Turki). Mood yang positif disertai dengan emosi seperti optimisme, 
kebahagiaan, dan harapan. Sementara mood yang negative berhubungan dengan emosi 
seperti rasa takut, pesimisme dan antagonism. Pada umumnya positive mood di negara 
negara Timur Tengah selama bulan Ramadan, memiliki dampak yang positif terhadap harga 
harga saham. Hal ini menyebabkan para investor optimis terhadap ekspektasi kinerja bursa. 
Hasilnya investor mungkin berekspektasi untuk mendapatkan return yang lebih tinggi di 
bulan Ramadan dibandingkan dengan return dari bank. Selama bulan Ramadan 
menghasilkan positive mood, investor cenderung untuk berinvestasi di bursa efek. 
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Berbeda dengan yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah, di Indonesia pada 
tahun 1436 H atau tahun 2015 M mengalami return yang negatif pada bulan Ramadan. 
Bahkan menempati urutan terendah kelima rata-rata return bulanan. Penelitian ini 
menggunakan Indeks Harga Saham Gabungan dari tahun 1430 H sampai tahun 1437 H 
atau 2009 sampai dengan 2016. Penggunaan indeks IHSG digunakan agar penelitian yang 
dilakukan dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya di pasar saham Indonesia.  

 
Tabel 1.1 Rata-rata Return bulanan IHSG pada tahun 1436 Hijriah 

Peringkat Bulan Hijriah Average Return 

1 Rabi'ul Akhir 0,001674197 
2 Dzul-Hijjah 0,001442076 
3 Rabi'ul Awwal 0,000928505 
4 Jumadil Awwal 0,000476128 
5 Muharram 0,000405016 
6 Shafar 0,000149528 
7 Jumadil Akhir -0,00029504 
8 Ramadhan -0,000753558 
9 Rajab -0,001644061 
10 Dzul-Qa'idah -0,002479751 
11 Sya'ban -0,002680425 
12 Syawwal -0,003244047 

Sumber : Data dari www.idx.co.id yang telah diolah menggunakan Ms. Excel 
 

Pemilihan tahun 2009 sebagai awal periode ditentukan karena kondisi bursa yang 
telah relatif stabil setelah krisis keuangan yang mulai muncul sejak Agustus 2007 pada saat 
salah satu bank terbesar Perancis BNP Paribas mengumumkan pembekuan beberapa 
sekuritas yang terkait dengan kredit perumahan berisiko tinggi AS (subprime mortgage). 
Pembekuan ini lantas mulai memicu gejolak di pasar finansial dan akhirnya merambat ke 
seluruh dunia. Di penghujung triwulan III-2008, intensitas krisis semakin membesar seiring 
dengan bangkrutnya bank investasi terbesar AS Lehman Brothers, yang diikuti oleh 
kesulitan keuangan yang semakin parah di sejumlah lembaga keuangan berskala besar di 
AS, Eropa, dan Jepang. Krisis keuangan dunia tersebut telah berimbas ke perekonomian 
Indonesia sebagaimana tercermin dari gejolak di pasar modal dan pasar uang. Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG) pada bulan Desember 2008 ditutup pada level 1.355,4, 
terpangkas hampir separuhnya dari level pada awal tahun 2008 sebesar 2.627,3, 
bersamaan dengan jatuhnya nilai kapitalisasi pasar dan penurunan tajam volume 
perdagangan saham (Bank Indonesia, 2009).  

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya diatas, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH ANOMALI 
KALENDER: PENGUJIAN RAMADAN EFFECT PADA INDEKS HARGA SAHAM 
GABUNGAN BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 1430 H - 1437 H”.  
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pokok permasalahan penelitian dapat 
dirumuskan sebagai berikut :  
1. Apakah selama periode tahun 1430 H sampai dengan 1437 H rata-rata abnormal return 
saham Indeks Harga Saham Gabungan pada bulan Ramadan lebih tinggi secara signifikan 
dibandingkan dengan selain bulan Ramadan?  
2. Apakah selama periode tahun 1430 H sampai dengan 1437 H rata-rata abnormal return 
saham Indeks Harga Saham Gabungan pada bulan setelah Ramadan lebih tinggi secara 
signifikan dibandingkan dengan bulan sebelum Ramadan? 
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3. Apakah selama periode tahun 1430 H sampai dengan 1437 H rata-rata abnormal return 
saham Indeks Harga Saham Gabungan pada periode akhir bulan Ramadan lebih tinggi 
secara signifikan dibandingkan dengan periode awal bulan Ramadan? 
 
II. LANDASAN TEORI 
2.1  Behavioral Finance  

  Ricciardi & Simon (2000) mendefinisikan Behavioral Finance Theory atau Teori 
Perilaku Keuangan sebagai keyakinan bahwa pertimbangan psikologis merupakan fitur 
penting dari pasar keamanan. Ini adalah bidang yang mencoba untuk menjelaskan dan 
meningkatkan pemahaman tentang bagaimana emosi dan kesalahan mental investor 
mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Nofsinger (2003) mengartikan teori perilaku 
keuangan sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia yang berperilaku secara aktual 
dalam keputusan terkait keuangan. Perilaku keuangan tersebut merupakan pendekatan 
yang menjelaskan bagaimana manusia melakukan investasi atau kegiatan yang 
berhubungan dengan keuangan dipengaruhi oleh faktor psikologi. Shefrin dalam Ricciardi & 
Simon (2000) mengartikan Perilaku Keuangan adalah studi yang mempelajari tentang 
fenomena psikologi yang mampu mempengaruhi tingkah laku keuangannya. Dari beberapa 
pengertian tentang perilaku keuangan yang telah ditulis, maka perilaku keuangan 
merupakan suatu pendekatan yang menjelaskan bagaimana factor psikologi mempengaruhi 
manusia dalam berinvestasi atau hal yang berhubungan dengan keuangan. 
 Menurut Ricciardi & Simon (2000) Behavioral finance juga mencoba menjelaskan dan 
meningkatkan pemahaman tentang pola pola dari alasan investor termasuk aspek 
emosional dan derajat dari aspek tersebut dalam mempengaruhi proses pengambilan 
keputusan. Secara lebih spesifik behavioral finance mencoba mencari jawaban atas what, 
why and how keuangan dan investasi dari sudut pandang manusia. 
 
2.2 Efisiensi Pasar Modal  

2.2.1. Konsep Dasar Pasar Efisien 
  Fama (1970) merupakan orang yang pertama kali dalam memperkenalkan konsep 
pasar efisien. Pada konsep pasar efisien, suatu pasar dikatakan efisien apabila tidak 
seorangpun, baik investor individu maupun investor institusi, akan mampu memperoleh 
return tidak normal (abnormal return), setelah disesuaikan dengan risiko, dengan 
menggunakan strategi perdagangan yang ada. Artinya, harga-harga yang terbentuk di pasar 
merupakan cerminan dari informasi yang ada. Harga-harga secara cepat dan utuh 
mencerminkan informasi yang tersedia. 
 Teori efisiensi pasar menurut Jones (2014) adalah ketika harga di pasar secara cepat 
telah sepenuhnya mencerminkan semua informasi. Pada pasar efisiensi memerlukan 
penyesuaian terhadap informasi baru ada secara cepat dan informasi tersebut langsung 
diketahui oleh masyarakat. Sedangkan dalam Tandelilin (2010), menyatakan bahwa pasar 
yang efisien adalah pasar dimana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah 
mencerminkan semua informasi yang tersedia. 
2.2.2. Bentuk Efisiensi Pasar Modal 
 Menurut Fama (1970) bentuk efisien pasar dapat dikelompokkan menjadi tiga, 
yang dikenal sebagai hipotesis pasar efisien (Efficient Market Hypothesis). Ketiga bentuk 
efisien pasar dimaksud adalah : 
Hipotesis Pasar Efisien Bentuk Lemah (Weak Form)  
 Harga sekuritas saat ini telah mencerminkan semua informasi historis atau informasi 
yang dapat diperoleh data perdagangan seperti harga saham dan volume perdagangan di 
masa lalu. Informasi historis seperti itu telah tersedia secara umum di publik dan diketahui 
oleh semua investor. Jika informasi tersebut memiliki nilai lebih yang dapat digunakan oleh 
para Investor, maka semua investor akan dapat mempelajari nilai yang terkandung di 
dalamnya sehingga informasi tersebut tidak dapat digunakan oleh investor untuk 
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mendapatkan abnormal return. Dengan kata lain abnormal return tidak dapat diperoleh 
hanya dengan menggunakan informasi perubahan harga saham di masa lalu.  
Hipotesis Pasar Efisien Bentuk Setengah Kuat (Semi-Strong Form) 
 Dalam bentuk setengah kuat, harga mencerminkan semua informasi publik yang 
relevan sebagai tambahan dari informasi dari masa lalu. Harga yang tercipta juga terjadi 
karena informasi yang ada di pasar, termasuk di dalamnya adalah laporan keuangan dan 
informasi tambahan (pelengkap) sebagaimana diwajibkan oleh peraturan akuntansi. 
Menurut konsep semi-kuat, investor tidak akan mampu untuk memperoleh abnormal return 
dengan menggunakan strategi yang dibuat berdasarkan informasi yang tersedia dan 
digunakan publik, analisis terhadap laporan keuangan tidak memberikan manfaat apa-apa.  
 Ide dari pandangan ini adalah bahwa sekali informasi tersebut menjadi informasi 
publik (umum), artinya tersebar di pasar, maka semua investor akan bereaksi dengan cepat 
dan mendorong harga naik untuk mencerminkan semua informasi publik yang ada. Investor 
sudah tidak mungkin mendapatkan abnormal return ketika melakukan transaksi di pasar 
modal berdasarkan informasi publik tersebut. Harga pada tingkat beli atau jual saham sudah 
lebih dahulu mencerminkan informasi tersebut karena pasar akan dengan segera bereaksi. 
Hipotesis Pasar Efisien Bentuk Kuat (Strong Form) 
 Pasar efisien bentuk kuat artinya adalah harga pasar saham yang terbentuk 
sekarang telah mencerminkan informasi historis, semua informasi yang dipublikasikan 
ditambah dengan informasi yang tidak dipublikasikan. Pada pasar efisien bentuk kuat tidak 
akan ada seorang investor pun yang bisa memperoleh return tidak normal. Harga yang 
terdapat di pasar modal selalu wajar dan tidak ada investor yang mampu memperoleh 
perkiraan yang lebih baik tentang harga saham. Abnormal return tidak dapat diperoleh 
dengan menggunakan informyang m enjadi milik publik maupun tidak. 
2.2.3. Anomali Pasar  
 Definisi Anomali Pasar menurut Alteza (2007) konsep penyimpangan pasar 
efisien dan pola musiman saham yang dipengaruhi oleh perbedaan hari perdagangan 
dalam kajian literatur keuangan. Menurut Jones (2014) anomali pasar adalah strategi 
atau teknik yang tampak bertentangan atau berlawanan dengan teori pasar efisien. 
Gumanti & Utami (2002) mengartikan anomali pasar adalah ketidak-teraturan yang 
terkait dengan hipotesis pasar efisien. Anomali adalah salah satu fenomena yang ada 
di pasar. Suatu peristiwa dapat dimanfaatkan untuk memperoleh abnormal return. 
2.2.4. Ramadan Effect 
 Kebanyakan penelitian tentang anomali kalender Hijriah adalah Ramadan Effect. 
Ramadan Effect dapat diartikan return saham tinggi secara signifikan dibandingkan dengan 
bulan lain pada kalender tahun Hijriah di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan 
kesembilan pada kalender Hijriah. Pada bulan ini secara signifikan dapat mengubah 
kehidupan sosial umat Islam. Berdasarkan suasana hati yang positif selama bulan ini 
mempengaruhi adanya hal yang signifikan terhadap return saham (Küçüksille & Özmutaf, 
2015). 
 Menurut Al-Hajieh, Redhead, & Rodgers (2011) bulan suci Ramadan biasanya 
merupakan waktu perayaan dan pembaharuan di negara-negara mayoritas berpenduduk 
Muslim. Dengan ditemukan Calender Effect yang signifikan dan positif sehubungan dengan 
seluruh periode Ramadhan di sebagian besar negara dan ia berpendapat bahwa hal ini 
dapat dikaitkan dengan suasana hati investor umumnya positif, atau sentimen.  
 Sementara menurut Al-Ississ (2010), terlepas dari peran penting agama dalam 
kehidupan masyarakat, dampaknya terhadap pasar keuangan jarang diteliti. Ramadan 
dikaitkan dengan emosi positif seperti kesucian dan kebahagiaan dalam menjalani ibadah 
puasa dan intensif dalam kebutuhan beribadah terutama selama hari-hari paling suci.  
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Tabel 2.1 Ringkasan Anomali Pasar 

No Kelompok Jenis Khusus Keterangan 

1 Anomali 
Peristiwa 

1. Analysts 
Recomendataion  

Semakin banyak analis merekomendasi untuk membeli 
suatu saham, semakin tinggi peluang harga akan turun. 

2. Insider Trading  Semakin banyak saham yang dibeli oleh insiders, semakin 
tinggi kemungkinan harga akan naik. 

3. Listings  
Harga sekuritas cenderung naik setelah perusahaan 
mengumumkan akan melakukan pencatatan saham di 
Bursa. 

4. Value Line 
Rating Changes 

Harga sekuritas akan terus naik setelah Value Line 
menempatkan rating perusahaan pada urutan tinggi. 

2 Anomali 
Musiman 

1. January Harga sekuritas cenderung naik di bulan Januari, 
khususnya di hari-hari pertama. 

2. Weekend Harga sekuritas cenderung naik hari Jum’at dan turun hari 
Senin. 

3. Time of Day Harga sekuritas cenderung naik di 45 menit pertama dan 
15 menit terakhir perdagangan. 

4. End of Month Harga sekuritas cenderung naik di hari-hari akhir tiap 
bulan. 

5. Seasonal Saham perusahaan dengan penjualan musiman tinggi 
cenderung naik selama musim ramai. 

6. Holidays Ditemukan return positif pada hari terakhir sebelum 
liburan. 

3 Anomali 
Perusahaan 

1. Size Return pada perusahaan kecil cenderung lebih besar 
walaupun sudah disesuaikan dengan risiko. 

2. Closed-end 
Mutual funds 

Return pada close-end funds yang dijual dengan potongan 
cenderung lebih tinggi. 

3. Neglect Perusahaan yang tidak diikuti oleh banyak analis 
cenderung menghasilkan return lebih tinggi. 

4. Institutional 
Holdings 

Perusahaan yang dimiliki oleh sedikit institusi cenderung 
memiliki return lebih tinggi. 

4 Anomali 
Akuntansi 

1. P/E Saham dengan P/E ratio rendah cenderung memiliki return 
yang lebih tinggi. 

2. Earnings 
Surprise 

Saham dengan capaian earnings lebih tinggi dari yang 
diperkirakan cenderung mengalami peningkatan harga 

3. Price/Sales Jika rasionya rendah cenderung berkinerja lebih baik. 
4. Price/Book  Jika rasionya rendah cenderung berkinerja lebih baik. 
5. Dividend Yield Jika yield-nya tinggi cenderung berkinerja lebih baik. 
6. Earnings 
Momentum 

Saham perusahaan yang tingkat pertumbuhan earnings-
nya meningkat cenderung berkinerja lebih baik. 

(Sumber: Levy dalam Gumanti dan Utami, 2002). 
 
Abnormal Return, Actual Return, dan Expected Return 
 Jogiyanto (2013) membedakan return menjadi dua jenis, yaitu: 
1. Tingkat pengembalian realisasi (actual return), yaitu return yang sudah terjadi yang 
dihitung berdasarkan data historis. 
2. Tingkat pengembalian ekspektasi (expected return), yaitu return yang diharapkan di masa 
mendatang dan masih bersifat tidak pasti.  
 Abnormal return (return tidak normal) atau excess return merupakan kelebihan dari 
return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan return 
ekspektasi. Dengan demikian, abnormal return adalah selisih antara return sesungguhnya 
(actual return) yang terjadi dengan return ekspektasi Jogiyanto (2013) yang ditulis dengan 
rumus: 
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AR = R – E(R) 
  Keterangan: 
  AR = Abnormal return 
  R = Actual return 
  E(R) = Expected return 
 Dalam Tandelilin (2010) menjelasakn bahwa dalam pasar efisien, harga sekuritas 
seharusnya merefleksikan informasi mengenai risiko dan harapan mengenai return masa 
datangnya. Return yang sepadan dengan risiko saham disebut return normal. Sedangkan 
dalam pasar adalah tidak efisien, sekuritas-sekuritas akan menghasilkan returnyang lebih 
besar dibandingkan normalnya, yang disebut return tak nornal atau abnormal return (excess 
return). Maka pengujian efisiensi pasar pada dasarnya adalah pengujian abnornal return. 
Untuk mengujinya, Brown dan Warner menggunakan tiga model, yaitu: 
  
1. Mean – Adjusted Model 
 Jika pasar adalah efisien dan return saham bervariasi secara random di sekitar 
nilai sebenarnya (true value), maka rata-rata return sekuritas yang dihitung dari periode 
sebelumnya dapat digunakan sebagai return harapan. 

     
 Dimana : 
  = abnormal return sekuritas i pada waktu t 
 Ri,t = actual return sekuritas i pada waktu t  
 Ri  = rata-rata return sekuritas i selama sekian hari sebelum hari t. 
2. Market Model 
 Market model dalam menghitung return ekspektasi dilakukan dengan dua tahap, 
yaitu membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi selama periode 
estimasi dan menggunakan model ekspektasi untuk mengestimasi return ekspektasi di 
periode jendela. Model ekspektasi dapat dibentuk dengan menggunakan teknik regresi OLS 
(Ordinary Least Square) dengan persamaan : 
    Ri = αi + βi Rmt + εit 
 dimana : 
 Ri = return ekspektasi sekuritas ke-i pada periode estimasi t 
 αi = intercept, independen terhadap Rmt 
 βi = slope, resiko sistematis, dependen terhadap Rmt 
 Rmt = return pasar, yang dihitung dengan rumus : 

Rm t = ( IHSGt – IHSGt-1 ) 
IHSGt-1 

εit = kesalahan residu sekuritas i pada periode estimasi ke t 
3. Market Adjusted Model 
 Market Adjusted Model menganggap bahwa estimator terbaik untuk mengestimasi 
return suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat tersebut. Dengan menggunakan 
model ini, tidak perlu menggunakan periode estimasi untuk membentuk model estimasi 
karena return sekuritas yang diestimasi sama dengan return indeks pasar. Berikut adalah 
rumus menghitung Market Adjusted Model  
    ARit = Rit – RMt 
 Dimana : 
 ARit = abnormal return saham i pada hari ke-t 
 Rit = actual return saham i pada hari ke-t 
 Rmt = Return pasar, yang dihitung dengan rumus : 
  Rmt = ( IHSGt – IHSGt-1 ) 
          IHSGt-1 
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 Penelitian ini menggunakan Mean-Adjusted Model untuk mencari abnormal return. 
Rata-rata return saham i adalah selama satu tahun terakhir periode pengamatan. 
 
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

Sumber : Model modifikasi dari Yuniati (2014)  

2.4 Pengembangan Hipotesis  

Hipotesis merupakan suatu anggapan logis tentang adanya hubungan antara dua atau 
lebih yang digambarkan dalam bentuk pernyataan (Sekaran & Bougie, 2010:87). H0 

merupakan hipotesis yang menunjukkan tidak adanya pengaruh dan Ha merupakan 
hipotesis yang menunjukkan adanya pengaruh atas penelitian yang dilakukan.   
2.4.1 Rata-Rata Abnromal Return Saham Pada Bulan Ramadan Berbeda Dengan 
Selain Bulan Ramadan 

 Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang adanya perbedaan abnormal 
return pada bulan Ramadan dengan abnormal return dalam setahun dengan mengecualikan 
bulan Ramadan. Penelitian yang dilakukan oleh Białkowski et al. (2012), Al-Hajieh, Redhead 
& Rodgers (2011), Yuniati ( 2014) dan Al-Ississ (2010) menemukan bahwa rata-rata 
abnormal return saham pada bulan Ramadan secara signifikan berbeda dengan abnormal 
return selama satu tahun selain bulan Ramadan. 
 Namun hasil berbeda dikemukakan oleh Küçüksille & Özmutaf (2015), Syarifatul 
(2015), Husain (1998). Mereka menyatakan bahwa tidak menemukan pengaruh yang 
signifikan terhadap Ramadan Effect. Artinya rata-rata abnormal return pada bulan Ramadan 
tidak berbeda secara signifikan dibandingkan dengan rata-rata abnormal return selama satu 
tahun tanpa Ramadan. Berdasarkan penjelasan diatas hipotesis yang digunakan untuk 
melihat rata-rata abnormal return saham pada bulan Ramadan dengan selain bulan 
Ramadan adalah sebagai berikut: 
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return  
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H1 : Rata-rata abnormal return saham bulan Ramadan lebih tinggi secara signifikan 
dibandingkan dengan selain bulan Ramadan. 

Ho1 : Rata-rata abnormal return saham bulan Ramadan tidak lebih tinggi secara 
signifikan dibandingkan dengan selain bulan Ramadan. 
Ha1 : Rata-rata abnormal return saham bulan Ramadan lebih tinggi secara signifikan 
dibandingkan dengan selain bulan Ramadan. 
 

2.4.2 Rata-Rata Abnromal Return Saham Pada Sebelum Bulan Ramadan Berbeda 
Dengan Setelah Bulan Ramadan 

Penelitian tentang adanya perbedaan abnormal return sebelum bulan Ramadan 
dengan abnormal return setelah bulan Ramadan dilakukan oleh Mustafa (2008) menemukan 
bahwa rata-rata abnormal return saham pada bulan Ramadan secara signifikan berbeda 
dengan abnormal return selama satu tahun selain bulan Ramadan. Ia menemukan bahwa 
return bulan setelah Ramadan (bulan Zil Qa’ad atau Zulqaida atau Zulkaidah) secara 
signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelum Ramadan (bulan Shawwal atau 
Syawal) atau yang disebut dengan After Ramadan Effect.  

Namun hasil berbeda dikemukakan Halari et al. (2015) yang menyatakan bahwa 
tidak menemukan pengaruh yang signifikan terhadap After Ramadan Effect. Rata-rata 
abnormal return pada bulan Seletah Ramadan lebih tinggi dibandingkan dengan bulan 
Sebelum Ramadan, namun tidak berbeda secara signifikan. Berdasarkan penjelasan diatas 
hipotesis yang digunakan untuk melihat rata-rata abnormal return saham pada bulan 
Ramadan dengan selain bulan Ramadan adalah sebagai berikut: 
H2 : Rata-rata abnormal return saham bulan Setelah Ramadan lebih tinggi secara signifikan 
dibandingkan dengan bulan Sebelum Ramadan. 

Ho2 : Rata-rata abnormal return saham bulan Setelah Ramadan tidak lebih tinggi 
secara signifikan dibandingkan dengan bulan Sebelum Ramadan. 
Ha2 : Rata-rata abnormal return saham bulan Setelah Ramadan lebih tinggi secara 
signifikan dibandingkan dengan bulan Sebelum Ramadan. 
 

2.4.3 Rata-rata abnromal return saham pada periode awal bulan Ramadan berbeda 
dengan periode akhir bulan Ramadan 

Penelitian tentang adanya perbedaan abnormal return pada periode awal bulan 
Ramadan dengan abnormal return pada periode akhir bulan Ramadan. Penelitian yang 
dilakukan oleh Yuniati (2014) dan Al-Ississ (2010) menemukan bahwa rata-rata abnormal 
return saham pada periode awal bulan Ramadan secara signifikan berbeda dengan 
abnormal return selama periode akhir bulan Ramadan. 

Dari hasil penelitian Yuniati (2014), ditemukan hasil bahwa periode awal Ramadan 
memiliki rata-rata abnormal return lebih tinggi dibandingkan dengan periode akhir Ramadan. 
Pola rata-rata abnormal return saham yang terbentuk di awal dan di akhir bulan Ramadan 
menunjukkan trend penurunan di akhir Ramadan. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitan 
Al-Ississ (2010). Dari penelitiannya menunjukkan bahwa periode akhir Ramadan memiliki 
rata-rata return yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode lain selama Ramadan. 
Berdasarkan penjelasan diatas hipotesis yang digunakan untuk melihat rata-rata abnormal 
return saham pada periode awal bulan Ramadan dengan periode akhir bulan Ramadan 
adalah sebagai berikut: 
H3 : Rata-rata abnormal return saham periode akhir Ramadan lebih tinggi secara signifikan 
dibandingkan dengan periode awal Ramadan. 

Ho1 : Rata-rata abnormal return saham periode akhir Ramadan tidak lebih tinggi 
secara signifikan dibandingkan dengan periode awal Ramadan. 
Ha1 : Rata-rata abnormal return saham periode akhir Ramadan lebih tinggi secara 
signifikan dibandingkan dengan periode awal Ramadan. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Harga Saham 
Gabungan di Bursa Efek Indonesia selama periode 30 Desember tahun 2008 sampai 
dengan 30 September tahun 2016 yang kemudian akan dikonversikan menjadi 3 Muharram 
tahun 1430 Hijriah sampai dengan 28 Zulhijah 1437 Hijriah.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang 
diperoleh dari sumber tertentu. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia 
sehingga tidak perlu dikumpulkan lagi oleh peneliti (Sekaran & Bougie, 2010:184). Data 
sekunder secara umum berisi bukti, catatan atau laporan yang terkumpul dalam suatu arsip 
yang dipublikasikan. Data tersebut adalah data closing price saham harian pada Indeks 
Harga Saham Gabungan selama tahun 2009-2016 pada hari kerja (Senin - Jum’at). Maka 
dari itu, sifat data awal yang digunakan adalah data time series (antar waktu) (Gujarati, 
2003). Data yang dianalisis untuk menghasilkan output untuk membuktikan hipotesis adalah 
bersifat data time series. 
 Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive 
sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata harga saham (closing price) harian pada 
Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia yang kemudian dirata-ratakan 
menjadi per bulan pada periode tahun 1430 H sampai 1437 H sehingga diharapkan dapat 
memperoleh hasil yang akurat.  
Operasional Variabel 

Abnormal return 
 Abnormal return merupakan selisih antara keuntungan sebenarnya (actual return) 
dengan tingkat keuntungan yang diharapkan (expected return). Jika pasar adalah efisien 
dan return saham bervariasi secara random di sekitar nilai sebenarnya (true value), maka 
rata-rata return sekuritas yang dihitung dari periode sebelumnya dapat digunakan sebagai 
return harapan. Secara matematis abnormal return dirumuskan sebagai berikut (Tandelilin, 
2010): 

 
Dimana : 

 = abnormal return sekuritas i pada waktu t 
Ri,t = actual return sekuritas i pada waktu t  
Ri  = rata-rata return sekuritas i selama sekian hari sebelum hari t. 
 
 
Bulan Ramadan dengan Selain Bulan Ramadan 
 Pene1itian ini menggunakan tahun hijriah sebagai periode pengamatan. Periode 
tahun Hijriah lamanya berbeda dengan 1 tahun Masehi. Perbedaannya adalah kurang lebih 
sebanyak 11 hari. Pada pengembangan hipoesis 1, akan membandingkan apakah dalam 
pengujian secara statistik terbukti terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal 
return bulan Ramadan dengan rata-rata abnormal return 11 bulan lain dalam tahum hijriah.  
Sebelum dan Setelah Ramadan 

Pada pengembangan hipotesis 2, membandingkan rata-rata abnormal return Bulan 
Sebelum Ramadan, yaitu bulan Syaban dengan rata-rata abnormal return Bulan Setelah 
Ramadan, yaitu bulan Syawal selama periode pengamatan. 
Periode A wal dan Akhir Bulan Ramadan 

Pada pengembangan hipotesis 3, membentuk pola yang terjadi dengan 
membandingkan apakah terdapat perbedaan rata-rata abormal return pada periode awal 
dan akhir pada bulan Ramadan selama periode pengamatan. Perbandingan rata-rata 
abrnomal return ini untuk dapat menggambarkan pola yang terjadi selama periode 
pengamatan, apakah periode awal Ramadan lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan 
dengan periode akhir Ramadan. 
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Metode Analisis Data 

 Pengkuran kualitas dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas. Uji normalitas 
bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, seperti variabel pengganggu atau 
residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan 
bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah 
residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Hasil dari 
uji normalitas akan menentukan jenis pengujian apa yang digunakan dalam penelitian. 

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Uji Statistik Parametik (Uji beda t-test) 

 Dalam pengujian data terdistribusi normal digunakan pengujian statistik parametrik 
penulis menggunakan Paired Sample Test atau Uji beda t-test yang merupakan suatu 
analisis untuk menentukan apakah dua sample yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-
rata yang berbeda atau tidak.  
 Dalam pengujian hipotesis yang menggunakan Paired Sample Test berlaku 
ketentuan, bahwa bila harga t hitung, berada pada daerah penerimaan Ho atau terletak 
diantara harga tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian bila harga t hitung 
lebih kecil atau sama dengan (≤) dari harga tabel maka Ho diterima. Harga t hitung adalah 
harga mutlak, jadi tidak dilihat (+) atau (-) nya (Sugiyono,2015). 

2. Uji Statistik Nonparamterik 
Dalam pengujiam statistik nonparametrik penulis menggunakan Uji Wilcoxon (Wilcoxon 
signed-ranks test). Uji Wilcoxon Signed-Rank Test ini alternatif penggunaan uji paired 
sample t-test pada statistik parametrik yang mana data harus berdistribusi normal. Uji 
Wilcoxon adalah metode non-parametrik untuk membandingkan dua sampel berpasangan 
(berkolerasi) ketika data minimal berskala ordinal. 
 
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Statistik Deskriptif 
1. Statistik Deskriptif Pada Bulan Ramadan dengan Selain Bulan Ramadan 

 Pengujian ini diawali dengan menghitung rata-rata abnormal return pada bulan 
Ramadan dan selain bulan Ramadan pada indeks IHSG selama periode pengamatan. Data 
inilah yang kemudian diuji signifikansinya dengan bantuan program SPSS 23. Hasil dari 
pengujian descriptive terlihat pada tabel 4.1 berikut. 
 
Tabel 4.1 Descriptive Statistics Bulan Ramadan Dengan Selain Bulan Ramadan 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
NonRamadan 8 -,0014865 ,0055624 ,000265780 ,0022760518 
Ramadan 8 -,0053313 ,0055111 ,000332295 ,0030580089 
Valid N (listwise) 8     

 
 Tabel 4.1 menunjukkan nilai rata-rata, standar deviasi, maksimal, dan minimal 
average abnormal return pada bulan selain Ramadan dan bulan Ramadan. Nilai rata-rata 
average abnormal return pada bulan selain Ramadan dan bulan Ramadan masing-masing 
mempunyai persentase nilai sebesar 0,000265780 dan 0,000332295. Rata-rata abnormal 
return yang positif menunjukkan indikasi bahwa reaksi pelaku pasar positif pada saat bulan 
Ramadan dengan nilai rata-rata abnormal return bulan Ramadan lebih tinggi dari selain 
bulan Ramadan. Persentase nilai maksimal average abnormal return pada bulan selain 
Ramadan dan bulan Ramadan masing-masing sebesar 0,0055624 dan 0,0055111, serta 
persentase nilai minimal masing-masing sebesar -0,0014865 dan -0,0053313. Dalam tabel 
diatas terlihat bahwa tidak terdapat penyimpangan antara nilai yang diperoleh dengan nilai 
yang diharapkan, dikarenakan standar deviasi untuk average abnormal return pada selain 
bulan Ramadan adalah sebesar 0,0022760518 dan untuk average abnormal return pada 
bulan Ramadan sebesar 0,0030580089. 
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 Tabel diatas menggambarkan nilai standar deviasi yang lebih tinggi dibandingkan 
nilai mean merupakan representasi yang buruk dari keseluruhan data. Nilai deviasi standar 
yang lebih tinggi daripada nilai rata-ratanya menunjukkan hasil yang kurang baik, karena 
standar deviasi mencerminkan variasi atau perbedaan data yang relatif besar daripada nilai 
rata-ratanya, hal ini mengindikasikan bahwa tingginya fluktuasi. 
2. Statisik Deskriptif Pada Saat Sebelum Bulan Ramadan dengan Setelah Bulan 
Ramadan 

Tabel 4.2 Descriptive Statistics Sebelum Bulan Ramadan Dengan Setelah Bulan Ramadan 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Sebelum 8 -,0042061 ,0074697 -,000522197 ,0036185039 
Setelah 8 -,0073656 ,0042176 -,000943935 ,0046816632 
Valid N (listwise) 8     

 
Tabel 4.2 menunjukkan nilai rata-rata, standar deviasi, maksimal, dan minimal 

average abnormal return pada sebelum bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan. Nilai 
rata-rata average abnormal return pada sebelum bulan Ramadan dan setelah bulan 
Ramadan masing-masing mempunyai persentase nilai sebesar -0, 000522197 dan -
0,000943935. Rata-rata abnormal return yang negatif menunjukkan indikasi bahwa reaksi 
pelaku pasar negatif pada saat bulan Ramadan walaupun nilai rata-rata setelah bulan 
Ramadan mengalami peningkatan dibandingkan sebelum bulan Ramadan. Persentase nilai 
maksimal average abnormal return pada sebelum bulan Ramadan dan setelah bulan 
Ramadan masing-masing sebesar 0,0074697 dan 0,0042176, serta persentase nilai minimal 
masing-masing sebesar -0,0042061 dan -0,0073656. Dalam tabel diatas terlihat bahwa tidak 
terdapat penyimpangan antara nilai yang diperoleh dengan nilai yang diharapkan, 
dikarenakan standar deviasi untuk average abnormal return pada sebelum bulan Ramadan 
adalah sebesar 0,0036185039 dan untuk average abnormal return pada setelah bulan 
Ramadan sebesar 0,0046816632. 
 Tabel diatas menggambarkan nilai standar deviasi yang lebih tinggi dibandingkan 
nilai mean merupakan representasi yang buruk dari keseluruhan data. Nilai deviasi standar 
yang lebih tinggi daripada nilai rata-ratanya menunjukkan hasil yang kurang baik, karena 
standar deviasi mencerminkan variasi atau perbedaan data yang relatif besar daripada nilai 
rata-ratanya, hal ini mengindikasikan bahwa tingginya fluktuasi. 
 
3. Statistik Deskriptif Pada Periode Awal Bulan Ramadan dengan Periode Akhir Bulan 
Ramadan 

Tabel 4.3 Descriptive Statistics Periode Awal Bulan Ramadan dengan Periode Akhir Bulan 
Ramadan 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Awal 8 -,0074560 ,0040722 -,000231241 ,0034441189 
Akhir 8 -,0029705 ,0090673 ,001038251 ,0036643311 
Valid N (listwise) 8     
 
Tabel 4.3 menunjukkan nilai rata-rata, standar deviasi, maksimal, dan minimal 

average abnormal return pada periode awal bulan Ramadan dengan periode akhir bulan 
Ramadan. Nilai rata-rata average abnormal return pada periode awal bulan Ramadan dan 
periode akhir bulan Ramadan masing-masing mempunyai persentase nilai sebesar -
0,000231241 dan 0,001038251. Nilai rata-rata abnormal return periode awal adalah negatif 
dan mengalami peningkatan ketika di periode akhir Ramadan yang memiliki nilai rata-rata 
yang positif, hal ini menunjukkan indikasi bahwa reaksi pelaku pasar positif pada saat 
periode akhir Ramadan. Persentase nilai maksimal average abnormal return pada periode 
awal bulan Ramadan dan periode akhir bulan Ramadan masing-masing sebesar 0,0040722 
dan 0,0090673, serta persentase nilai minimal masing-masing sebesar -0,0074560 dan -
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0,0029705. Dalam tabel diatas terlihat bahwa tidak terdapat penyimpangan antara nilai yang 
diperoleh dengan nilai yang diharapkan, dikarenakan standar deviasi untuk average 
abnormal return pada periode awal bulan Ramadan adalah sebesar 0,0034441189 dan 
untuk average abnormal return pada periode akhir bulan Ramadan sebesar 0,0036643311. 
 Tabel diatas menggambarkan nilai standar deviasi yang lebih tinggi dibandingkan 
nilai mean merupakan representasi yang buruk dari keseluruhan data. Nilai deviasi standar 
yang lebih tinggi daripada nilai rata-ratanya menunjukkan hasil yang kurang baik, karena 
standar deviasi mencerminkan variasi atau perbedaan data yang relatif besar daripada nilai 
rata-ratanya, hal ini mengindikasikan bahwa tingginya fluktuasi. 
 
Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data tersebut terdistribusi normal atau 
tidaak. Selain melihat data tersebut terdistribus normal atau tidak, uji normalitas 
dilaksanakan untuk menentukan teknik apa yang digunakan untuk menganalisis data. Bila 
data normal maka teknik yang digunakan adalah teknik statistik parametris yaitu dengan 
menggunakan uji paired sample t-test, namun apabila data tidak terdistribusi normal maka 
teknik yang digunakan adalah teknik statistik nonparametris berupa uji Wilcoxon Signed 
Ranks Test.  
1. Uji Normalitas Pada Bulan Ramadan dengan Selain Bulan Ramadan 
Tabel 4.4 Tabel Hasil Uji Normalitas Pada Bulan Ramadan dengan Selain Bulan 

Ramadan 

 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
NonRamadan ,293 8 ,042 ,732 8 ,005 
Ramadan ,250 8 ,151 ,930 8 ,516 

 
 Berdasarkan Tabel 4.4 pengujian normalitas dengan menggunakan kolmogorov-
Smirnov dan Shapiro-Wilk pada selain bulan Ramadan dengan bulan Ramadan 
menunjukkan nilai asymptotic sig kurang dari 0,05 atau 5%, hal ini menunjukkan data 
average abnormal return bulan selain Ramadan dan selain bulan Ramadan tidak 
terdistribusi normal, oleh kaerena itu, maka uji hipotesis yang akan digunakan adalah uji non 
parametrik, yaitu Wilcoxon Signed Ranks Test. 
2. Uji Normalitas Pada Saat Sebelum Bulan Ramadan dengan Setelah Bulan Ramadan 

Tabel 4.5 Tabel Hasil Uji Normalitas Pada Bulan Ramadan dengan Selain Bulan Ramadan 
 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Sebelum ,243 8 ,183 ,840 8 ,075 
Setelah ,195 8 ,200* ,888 8 ,225 

 
Berdasarkan Tabel 4.5 pengujian normalitas dengan menggunakan kolmogorov-

Smirnov dan Shapiro-Wilk pada selain bulan Ramadan dengan bulan Ramadan 
menunjukkan nilai asymptotic sig lebih dari 0,05 atau 5%, hal ini menunjukkan data average 
abnormal return bulan selain Ramadan dan selain bulan Ramadan telah terdistribusi normal, 
oleh kaerena itu, maka uji hipotesis yang akan digunakan adalah uji statistik parametrik, 
yaitu Paired Sample T-Test. 
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3. Uji Normalitas Pada Periode Awal Bulan Ramadan dengan Periode Akhir Bulan 
Ramadan 
 

Tabel 4.6 Tabel Hasil Uji Normalitas Pada Bulan Ramadan dengan 
Selain Bulan Ramadan 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Awal ,207 8 ,200* ,901 8 ,297 
Akhir ,306 8 ,027 ,833 8 ,064 

 
 Berdasarkan Tabel 4.6 pengujian normalitas dengan menggunakan kolmogorov-
Smirnov dan Shapiro-Wilk pada selain bulan Ramadan dengan bulan Ramadan 
menunjukkan nilai asymptotic sig kurang dari 0,05 atau 5%, hal ini menunjukkan data 
average abnormal return periode awal Ramadan dan periode akhir Ramadan telah 
terdistribusi normal, maka uji hipotesis yang akan digunakan adalah uji statistik parametrik, 
yaitu Paired Sample T-Test. 
 
Hasil Pengujian Hipotesis 1 

 Hipotesis 1 menunjukkan ada perbedaan rata-rata abnormal return antara selain 
bulan Ramadan dengan bulan Ramadan pada perioede Muharram 1430 Hijriah sampai 
Zulhijah 1437 Hijriah pada indeks saham IHSG di Bursa Efek Indonesia. 
 Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis pertama dilakukan dengan 
membandingkan average abnormal return pada satu tahun selain bulan Ramadan (11 bulan 
Hijriah), dengan average abnormal return bulan Ramadan selama periode pengamatan. 
Untuk melihat signifikansi perbedaan average abnormal return selain bulan Ramadan dan 
bulan Ramadan dilakukan dengan menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks Test 
dikarenakan data dari abnormal return tidak terdistribusi dengan normal. Adapun hasil 
pengujiannya dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Wilcoxon Hipotesis 1 

 

 
Ramadan - 

NonRamadan 
Z -1,260b 
Asymp. Sig. (2-
tailed) ,208 

Berdasarkan output SPSS 23, hasil uji wilcoxon yang dilakukan terhadap rata-rata 
abnormal return selain bulan Ramadan dan bulan Ramadan, menunjukkan hasil dimana 
probabilitas signifikansinya sebesar 0,208 atau lebih besar dari 0,05, artinya tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan antara rata-rata abnormal return selain bulan Ramadan dengan 
bulan Ramadan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
beberapa peneliti diantaranya yaitu, Küçüksille & Özmutaf (2015), Syarifatul (2015), Husain 
(1998) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan 
signifikan terhadap Ramadan Effect. Artinya rata-rata abnormal return pada bulan Ramadan 
tidak berbeda secara signifikan dibandingkan dengan rata-rata abnormal return selama satu 
tahun tanpa Ramadan (selain bulan Ramadan). Namun bertentangan dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Białkowski et al. (2012), Al-Hajieh, Redhead & Rodgers 
(2011), Yuniati ( 2014) dan Al-Ississ (2010) menemukan bahwa rata-rata abnormal return 
saham pada bulan Ramadan secara signifikan berbeda dengan abnormal return selama 
satu tahun selain bulan Ramadan. 
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Hasil Pengujian Hipotesis kedua 

Hipotesis 2 menunjukkan ada perbedaan rata-rata abnormal return antara selain 
sebelum bulan Ramadan dengan setelah bulan Ramadan pada perioede Muharram 1430 
Hijriah sampai Zulhijah 1437 Hijriah pada indeks saham IHSG di Bursa Efek Indonesia. 
 Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis kedua dilakukan dengan 
membandingkan average abnormal return sebelum bulan Ramadan, dengan average 
abnormal return setelah bulan Ramadan selama periode pengamatan. Untuk melihat 
signifikansi perbedaan average abnormal return sebelum bulan Ramadan dan setelah bulan 
Ramadan dilakukan dengan menggunakan uji Paired Sample T-Test dikarenakan data dari 
abnormal return terdistribusi dengan normal. Adapun hasil pengujiannya dapat dilihat pada 
tabel 4.8 berikut. 
 

Tabel 4.8 Hasil Uji Paired Sample T-Test Hipotesis 2 

 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
Pair 
1 

Sebelu
m - 
Setelah 

,000421
7381 

,004200
6905 

,00148
51684 

-
,0030901270 

,003933
6033 ,284 7 ,785 

 
Berdasarkan output SPSS 23, hasil uji Paired Sample T-Test yang dilakukan 

terhadap rata-rata abnormal return sebelum bulan Ramadan dengan setelah bulan 
Ramadan, menunjukkan hasil dimana probabilitas signifikansinya sebesar 0,785 atau lebih 
besar dari 0,05, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara average abnormal 
return sebelum bulan Ramadan dengan average abnormal return setelah bulan Ramadan.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dikemukakan Halari et al. 
(2015) yang menyatakan bahwa tidak menemukan perbedaan rata-rata abnormal return 
sebelum bulan Ramadan dengan setelah bulan Ramadan. Ia tidak menemukan pengaruh 
yang signifikan terhadap After Ramadan Effect. Rata-rata abnormal return pada bulan 
Seletah Ramadan lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Sebelum Ramadan, namun tidak 
berbeda secara signifikan. Namun bertentangan dengan hasil Penelitian tentang adanya 
perbedaan abnormal return sebelum bulan Ramadan dengan abnormal return setelah bulan 
Ramadan dilakukan oleh Mustafa (2008) menemukan bahwa rata-rata abnormal return 
saham pada bulan Ramadan secara signifikan berbeda dengan abnormal return selama 
satu tahun selain bulan Ramadan. Ia menemukan bahwa return bulan setelah Ramadan 
(bulan Zil Qa’ad atau Zulqaida atau Zulkaidah) secara signifikan lebih tinggi dibandingkan 
dengan bulan sebelum Ramadan (bulan Shawwal atau Syawal) atau yang disebut dengan 
After Ramadan Effect.  
Hasil Pengujian Uji Hipotesis 3 

Hipotesis 3 menunjukkan ada perbedaan rata-rata abnormal return antara periode 
awal bulan Ramadan dengan periode akhir bulan Ramadan pada perioede Muharram 1430 
Hijriah sampai Zulhijah 1437 Hijriah pada indeks saham IHSG di Bursa Efek Indonesia. 
 Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis ketiga dilakukan dengan 
membandingkan average abnormal return periode awal bulan Ramadan, dengan average 
abnormal return periode akhir bulan Ramadan selama periode pengamatan. Untuk melihat 
signifikansi perbedaan average abnormal return periode awal bulan Ramadan dan periode 
akhir bulan Ramadan dilakukan dengan menggunakan uji Paired Sample T-Test 

Analisis pengaruh..., Sukarno Saputra, Ma.-IBS, 2016



16 

Indonesia Banking School 

 

dikarenakan data dari abnormal return terdistribusi dengan normal. Adapun hasil 
pengujiannya dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut. 
 

Tabel 4.9 Hasil Uji Paired Sample T-Test Hipotesis 3 
 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair 
1 

Awal - 
Akhir 

-
,0012694

919 

,0034138
058 

,0012069
626 

-
,004123505

0 

,00158
45212 -1,052 7 ,328 

 
Berdasarkan output SPSS 23, hasil uji Paired Sample T-Test yang dilakukan 

terhadap rata-rata abnormal return periode awal bulan Ramadan dengan periode akhir bulan 
Ramadan, menunjukkan hasil dimana probabilitas signifikansinya sebesar 0,328 atau lebih 
besar dari 0,05, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara average abnormal 
return periode awal bulan Ramadan dengan average abnormal return periode akhir bulan 
Ramadan.  

Walaupun nilai average abnormal return pada periode akhir lebih besar dibandingkan 
periode awal Ramadan, namun perbedaan ini tidak signifikan secara statistik. Hasil 
penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang menemukan bahwa terdapat perbedaan 
abnormal return periode awal bulan Ramadan dengan abnormal return periode akhir bulan 
Ramadan dilakukan oleh Yuniati (2014) dan Al-Ississ (2010).  
 

Gambar 4.5 Grafik Perbedaan Rata-rata Abnormal Return Periode Awal dan 
Periode Akhir Ramadan 

 
Sumber : Diolah penulis menggunakan Microsoft Excel (2016) 

 
Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitan Al-Ississ (2010). Dari penelitiannya 

menunjukkan bahwa periode akhir Ramadan memiliki rata-rata return yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan periode lain selama Ramadan yang terbukti secara signifikan. Pada 
penelitian ini total rata-rata abnormal return sebelum Ramadan sebesar -0,000522 
sementara setelah Ramadan sebesar 0,000371. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan tentang perbedaan 
Rata-rata Abnormal Return antara bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan, bulan 
Sebelum Ramadan dan Setelah Ramadan serta periode awal dan akhir bulan Ramadan 
dengan objek penelitian indeks IHSG periode 1430 H sampai 1437 H (2009 sampai 2016), 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return pada saat bulan 
Ramadan jika dibandingkan dengan rata-rata abnormal return selama satu tahun 
selain bulan Ramadan. Hal ini berarti tidak terjadi Ramadan Effect di Bursa Efek 
Indonesia selama periode pengamatan, yaitu 1430 H sampai 1437 H atau sama 
dengan 2009 sampai 2016.  

2. Rata-rata abnormal return Setelah Ramadan tidak terbukti secara signifikan lebih 
tinggi dibandingkan dengan abnormal return sebelum Ramadan di Bursa Efek 
Indonesia selama periode pengamatan, yaitu 1430 H sampai 1437 H. Rata-rata 
abnormal return Setelah Bulan Ramadan lebih tinggi dibandingkan dengan Sebelum 
Bulan Ramadan, tetapi tidak lebih tinggi secara signifikan.   

3. Rata-rata abnormal return periode akhir bulan Ramadan tidak terbukti secara 
signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan abnormal return periode awal bulan 
Ramadan di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan, yaitu 1430 H 
sampai 1437 H. Rata-rata abnormal return periode akhir bulan Ramadan lebih tinggi 
dibandingkan dengan periode awal bulan Ramadan, tetapi tidak lebih tinggi secara 
signifikan.  

Saran 

1. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan 
strategi yang tepat pada saat mendekati, selama dan selepas bulan Ramadan. 
Sebaiknya investor tetap objektif dan menggunakan analisis yang cermat, baik itu 
analisis teknikal maupun fundamental sebagai dasar pengambilan keputusan 
investasi sehingga pengalokasian dana untuk investasi dapat lebih efektif dan dapat 
memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk 
mengukur reaksi pasar modal hanya abnormal return. Sebaiknya untuk penelitian 
selanjutnya menggunakan indicator pengukuran saham yang lain seperti pengujian 
harga saham, Trading Volume Activity (TVA), Security Return Variability (SRV) serta 
indikator lainnya agar dapat memperdalam analisa Ramadan Effect yang terjadi di  
Indonesia (Yuniati, 2014). 

3. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian seperti survey kepada 
investor dan para pelaku pasar modal, melakukan pencarian data tentang perilaku 
investor atau memiliki penelitian terdahulu tentang perilaku invesor di pasar modal 
Indonesia. Penelitian yang dimaksud adalah yang didalamnya memuat tentang 
perilaku investor dalam melakukan kegiatan investasi di pasar modal menjelang, 
selama dan setelah bulan Ramadan. Penelitian ini berguna untuk memperkuat bukti 
dari hasil penelitian sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih akurat, sesuai 
dengan kenyataan yang terjadi dan dapat lebuh memberikan manfaat.  
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LAMPIRAN 
HASIL UJI PENELITIAN HIPOTESIS 1 
1. Statistik Deskriptif  
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
NonRamadan 8 -,0014865 ,0055624 ,000265780 ,0022760518 
Ramadan 8 -,0053313 ,0055111 ,000332295 ,0030580089 
Valid N (listwise) 8     

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

3. Uji Wilcoxon  
Test Statisticsa 

 
VAR00002 - 
VAR00001 

Z -1,260b 
Asymp. Sig. (2-
tailed) ,208 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 

 

HASIL UJI PENELITIAN HIPOTESIS 2 
1. Statistik Deskriptif  

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Sebelum 8 -,0042061 ,0074697 -,000522197 ,0036185039 
Setelah 8 -,0073656 ,0042176 -,000943935 ,0046816632 
Valid N (listwise) 8     

 
 
 
 
2. Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Sebelum ,243 8 ,183 ,840 8 ,075 
Setelah ,195 8 ,200* ,888 8 ,225 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
 
 
 
 

2. Uji Normalitas 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
NonRamadan ,293 8 ,042 ,732 8 ,005 
Ramadan ,250 8 ,151 ,930 8 ,516 
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3. Hasil Uji Paired Samples Test 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
Pair 
1 

Sebelu
m - 
Setelah 

,0004217
381 

,0042006
905 

,0014851
684 

-
,003090127

0 

,0039336
033 ,284 7 ,785 

 
 

HASIL UJI PENELITIAN HIPOTESIS 3 
1. Hasil Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Awal 8 -,0074560 ,0040722 -,000231241 ,0034441189 
Akhir 8 -,0029705 ,0090673 ,001038251 ,0036643311 
Valid N (listwise) 8     

 
2. Hasil Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Awal ,207 8 ,200* ,901 8 ,297 
Akhir ,306 8 ,027 ,833 8 ,064 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
3. Hasil Uji Paired Samples Test 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair 
1 

Awal - 
Akhir 

-
,0012694

919 

,0034138
058 

,0012069
626 

-
,004123505

0 

,00158
45212 -1,052 7 ,328 
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DATA ACTUAL RETURN DAN ABNORMAL RETURN BULANAN IHSG 

 

 

Date Close return bulanan AR bulanan

3/01/1430 1355,407959 -0,001006618 0,001764537

1/02/1430 1336,630981 -0,000657532 0,002113623

1/03/1430 1300,108032 0,005876927 0,008648082

1/04/1430 1462,744995 0,004624279 0,007395434

3/05/1430 1576,081055 0,009094489 0,011865644

1/06/1430 1890,970947 0,002449803 0,005220958

1/07/1430 1914,385010 0,003847329 0,006618484

1/08/1430 2160,717041 0,004698576 0,007469731

1/09/1430 2333,896973 0,002739911 0,005511066

5/10/1430 2468,902100 0,001446476 0,004217631

1/11/1430 2520,924072 -0,000693512 0,002077643

1/12/1430 2484,229004 0,001024024 0,003795179

1/01/1431 2509,575928 0,002741702 -0,000059711

3/02/1431 2642,548096 -0,002118883 -0,004920296

2/03/1431 2517,456055 0,002636674 -0,000164739

2/04/1431 2756,261963 0,004162169 0,001360756

1/05/1431 2885,014893 -0,000487562 -0,003288975

1/06/1431 2858,385010 -0,000500652 -0,003302065

3/07/1431 2826,836914 0,002512193 -0,000289220

1/08/1431 2958,791016 0,002239188 -0,000562225

1/09/1431 3057,160889 0,002385973 -0,000415440

7/10/1431 3357,031982 0,006219904 0,003418491

1/11/1431 3546,954102 0,000934104 -0,001867309

2/12/1431 3699,262939 0,000996898 -0,001804515

2/01/1432 3769,992920 0,000911567 -0,000813389

1/02/1432 3736,257080 -0,004006734 -0,005731690

1/03/1432 3496,168945 0,000925864 -0,000799092

2/04/1432 3561,717041 0,002306547 0,000581591

1/05/1432 3700,047119 0,001366952 -0,000358004

1/06/1432 3814,927979 0,000342188 -0,001382768

2/07/1432 3844,020020 0,001183776 -0,000541180

3/08/1432 3953,517090 0,002561024 0,000836068

2/09/1432 4193,440918 -0,003606345 -0,005331301

4/10/1432 3841,730957 -0,005178214 -0,006903170

1/11/1432 3513,166016 0,004471015 0,002746059

1/12/1432 3829,959961 -0,002260776 -0,003985732

3/01/1433 3647,049072 0,002189546 0,002174075

2/02/1433 3789,425049 0,002732501 0,002717030

1/03/1433 3994,583008 0,000138683 0,000123212

1/04/1433 3958,809082 0,000586661 0,000571190

4/05/1433 4031,705078 0,001815530 0,001800059

2/06/1433 4155,491211 -0,002706355 -0,002721826

1/07/1433 3940,107910 -0,001035475 -0,001050946

1/08/1433 3943,896973 0,002452356 -0,002436885

1/09/1433 4096,195801 0,000941218 0,000925747

6/10/1433 4162,659180 0,001389272 0,001373801

2/11/1433 4255,283203 0,000650539 0,000635068

1/12/1433 4329,076172 0,000223888 0,000208417

Date Close return bulanan AR bulanan

1/01/1434 4351,284180 -0,000123126 -0,000893964

1/02/1434 4308,862793 -0,000189327 -0,000960165

3/03/1434 4382,498047 0,002238880 0,001468042

1/04/1434 4503,247070 0,004124227 0,003353389

2/05/1434 4835,438965 0,000272433 -0,000498405

1/06/1434 4924,263184 0,002278824 0,001101660

1/07/1434 5105,937012 -0,002176639 -0,002947477

2/08/1434 4777,365234 -0,002523732 -0,003294570

1/09/1434 4433,625000 0,000538007 -0,000232831

3/10/1434 4718,103027 -0,006594712 -0,007365550

1/11/1434 4050,864014 0,003569659 0,002798821

3/12/1434 4374,958984 0,000583600 -0,000187238

1/01/1435 4423,288086 -0,001518085 -0,000231965

1/02/1435 4241,301758 -0,000156658 -0,000347593

1/03/1435 4327,265137 0,001744697 0,001553762

3/04/1435 4386,258789 0,002256991 0,002066056

2/05/1435 4584,205078 0,001638532 0,001447597

1/06/1435 4873,934082 0,000592287 0,000401352

1/07/1435 4840,145996 0,001912054 0,001721119

1/08/1435 4893,908203 -0,001336384 -0,001527319

3/09/1435 4878,582031 0,002614342 0,002423407

8/10/1435 5119,245117 0,001182555 0,000991620

1/11/1435 5146,551758 -0,000079403 -0,000270338

1/12/1435 5201,378906 -0,000603908 -0,000794843

1/01/1436 5073,067871 0,000101610 -0,000539345

2/02/1436 5141,764160 0,000340197 -0,000300758

1/03/1436 5125,771973 0,000234669 -0,000406286

1/04/1436 5215,266113 0,002047762 0,001406807

2/05/1436 5400,104004 0,000476128 -0,000164827

3/06/1436 5437,098145 -0,000295040 -0,000935995

2/07/1436 5400,803223 -0,001644061 -0,002285016

1/08/1436 5269,371094 -0,003565112 -0,004206067

1/09/1436 4945,752930 -0,000002755 -0,000643710

6/10/1436 4906,688965 -0,003244047 -0,003885002

4/11/1436 4510,478027 -0,002479751 -0,003120706

1/12/1436 4390,373047 0,001442076 0,000801121

2/01/1437 4507,194824 -0,000161081 -0,000965097

1/02/1437 4472,837891 -0,000719702 -0,001523718

3/03/1437 4374,190918 0,002193861 0,001389845

1/04/1437 4465,482910 0,002764262 0,001960246

1/05/1437 4768,625000 0,000151749 -0,000652267

1/06/1437 4793,203125 0,000595165 -0,000208851

1/07/1437 4846,704102 -0,000464831 -0,001268847

2/08/1437 4749,314941 0,000347708 -0,000456308

1/09/1437 4896,024902 0,001225441 0,000421425

6/10/1437 5069,019043 0,004152284 0,003348268

1/11/1437 5373,862793 0,000041791 -0,000762225

3/12/1437 5356,954102 0,000157551 -0,000646465

Analisis pengaruh..., Sukarno Saputra, Ma.-IBS, 2016




