
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ekonomi dunia saat ini terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan 

dengan pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP)/ Produk Domestik Bruto 

(PDB) yang positif, walaupun perekonomian dunia sempat terpuruk pada tahun 

2008 dan 2009 akibat Suprime Mortgage Crisis yang terjadi di Amerika Serikat.  

GDP Annual Growth (%) 

Gambar 1.1 

 

Sumber: http://data.worldbank.org  

Dalam beberapa tahun terakhir pasca krisis global yang terjadi 2008 dan 

2009, pertumbuhan ekonomi dunia mulai menunjukkan pertumbuhan yang positif  

tahun 2010 meskipun krisis mulai mereda sejak Triwulan II 2009. Tahun-tahun 

pasca krisis global merupakan tahun pemulihan perekonomian global. Hal 

tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang telah diambil oleh negara-

negara maju dan berkembang sejak awal terjadinya krisis keuangan global. Untuk 
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menghindari krisis yang semakin dalam serta memulihkan kembali perekonomian, 

berbagai kebijakan moneter dan fiskal, baik yang konvensional maupun yang 

nonkonvensional, telah diimplementasikan oleh negara-negara maju dan 

berkembang (Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2009). Dalam pertemuan 

pemimpin G-20 dalam Konferensi Tingkat Tinggi  Pasar keuangan  dan Ekonomi  

Dunia (Summit on Financial Markets and World Economy) di Wasingthon DC 

tanggal 14-15  November 2008, para  pemimpin G-20 sepakat bahwa langkah-

langkah  yang dapat diambil  guna memulihkan  pertumbuhan  dan mendukung  

ekonomi  emerging market  antara lain: melakukan langkah untuk menstabilkan 

sistem keuangan,  dukungan  kebijakan  moneter dan  menggunakan langkah 

fiskal yang sesuai, memberikan likuiditas  untuk membantu  mencairkan pasar 

kredit, memastikan bahwa IMF, Bank Dunia dan Multilateral Development Banks 

(MDBs) lainnya  memiliki sumber daya yang cukup untuk membantu negera-

negara berkembang  yang terkena dampak krisis dan juga memberikan pendanaan  

perdagangan dan infrastruktur (www.setneg.go.id). 

Setelah lepas dari krisis keuangan global, dunia harus menghadapi 

tantangan baru berupa perlambatan ekonomi global. Pemulihan perekonomian 

global pada 2015 berjalan lebih lambat dari perkiraan. Ekonomi dunia pada 2015 

hanya tumbuh 3,1%, lebih rendah dari perkiraan di awal tahun sebesar 3,5% dan 

pertumbuhan 2014 sebesar 3,4%. Realisasi pertumbuhan ekonomi di beberapa 

negara maju lebih rendah dari perkiraan semula, sehingga pertumbuhan ekonomi 

negara maju, secara keseluruhan, belum mampu menjadi motor pemulihan 

ekonomi global.  (Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2015). 
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Dampak perlambatan ekonomi global berimbas juga pada Indonesia. 

Berdasarkan data World Bank dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan 

ekonomi Indonesia terus melambat setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 

2013 tercatat sebesar 5,56%, tahun 2014 tercatat sebesar 5,02%, serta tahun 2015 

tercatat sebesar 4,79%. Walaupun mengalami perlambatan, ekonomi Indonesia 

terus mengalami pertumbuhan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi 

yang positif. Hal tersebut menandakan bahwa perekonomian suatu negara tumbuh 

dari tahun ke tahun bukan hanya pada negara maju, tetapi juga pada negara 

berkembang. 

Keadaaan perekonomian suatu negara dapat diketahui dengan keadaan 

pasar modal di negaranya sehingga pasar modal dapat dikatakan sebagai cerminan 

dari keadaan ekonomi suatu negara. Hal tersebut dikarenakan dominasi 

perekonomian suatu negara terjadi di pasar modal, dimana pertumbuhan 

kapitalisasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 60 persen dari Produk Domestik 

Bruto (PDB) (www.republika.co.id), sehingga hal tersebut menunjukkan bukti 

dominasi pasar modal di Indonesia. Dominasi pasar modal juga ditunjukkan dari 

negara lain, bursa Singapura, misalnya, kapitalisasi pasarnya sudah mencapai 120 

persen dari PDB-nya. Adapun kapitalisasi Bursa Malaysia telah mencapai 110 

persen dari PDB-nya (www.republika.co.id). Pasar Modal memiliki peran penting 

bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, 

yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi 

perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Fungsi 

kedua adalah pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi 
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pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan instrumen 

keuangan lainnya (www.idx.co.id).  

 Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), 

ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya 

(www.idx.co.id). Pasar ini memperjual-belikan efek dari yang diterbitkan oleh 

emiten yang terdaftar di bursa. Pergerakan harga yang terus berfluktuasi 

dipengaruhi berbagai faktor, yang salah satunya adalah keadaan ekonomi suatu 

negara sehingga dapat dikatakan pasar modal sebagai cerminan dari keadaan 

ekonomi suatu negara. Investor terus menganalisis fluktuasi dari harga saham 

untuk dapat menikmati capital gain mereka dengan analisis fundamental maupun 

analisis teknikal. 

Pasar modal yang efektif adalah pasar yang efisien, dimana seluruh 

investor memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama dalam mengakses 

informasi sehingga setiap tindakan dari satu investor tidak akan mempengaruhi 

harga. Efektif yang dimaksud adalah apa yang dihasilkan sesuai dengan tujuan 

yang ditetapkan. Jika dikaitkan dengan konteks pasar yang efisien, maka pasar 

yang efisien membuat para investor mendapatkan return aktual yang sesuai 

dengan return harapan investor yang konsisten dengan tingkat risiko.  

Pasar yang efisien adalah pasar dimana harga semua sekuritas yang 

diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia, yang 

meliputi semua informasi yang tersedia baik saat ini serta informasi yang bersifat 

opini rasional yang beredar di pasar yang dapat mempengaruhi perubahan harga 
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(Tandelilin, 2010). Konsep tersebut menyiratkan adanya suatu proses penyesuaian 

harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru, sebagai respon atas 

informasi baru yang masuk ke pasar. Menurut Jones (2014), dalam pasar yang 

efisien, seluruh harga pasar dari seluruh sekuritas berdasarkan seluruh informasi 

yang relevan, serta harga dari sekuritas-sekuritas mencerminkan informasi yang 

tersedia sehingga menawarkan return harapan yang konsisten dengan tingkat 

risiko. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa harga semua sekuritas 

bergerak atau berfluktuasi sesuai dengan seluruh informasi yang tersedia di pasar 

dengan return harapan sesuai dengan tingkat risiko.  

Fama (1970) mengklasifikasikan bentuk pasar yang efisien ke dalam tiga 

efficient market hypothesis (EMH), yaitu: 1) Efisien dalam bentuk lemah (weak 

form), yaitu semua informasi di masa lalu (historis) akan tercermin dalam harga 

yang terbentuk sekarang. 2) Efisien dalam bentuk setengah kuat (semi strong), 

yaitu harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi 

historis ditambah dengan semua informasi yang dipublikasikan. 3) Efisien dalam 

bentuk kuat (strong form), yaitu harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah 

mencerminkan informasi historis ditambah dan semua informasi yang 

dipublikasikan ditambah dengan informasi yang tidak dipublikasikan.   

Pengujian efisiensi pasar pernah dilakukan di Indonesia yang 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Berdasarkan penelitian Mar’ati (2012), 

bentuk efisiensi pasar di Indonesia adalah dalam bentuk setengah kuat (semi 

strong) karena pengumuman kenaikan dan penurunan pendapatan mempengaruhi 

perubahan harga saham di pasar modal Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan hasil 
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penelitian dari Namusisi (1996) dan Susiyanto (1997). Namun, hasil tersebut 

berbeda dengan hasil penelitian Dewi dan Artini (2014), yang menunjukkan 

bahwa pasar kurang mendukung bentuk efisiensi pasar setengah kuat yang sesuai 

dengan hasil penelitian dari Affandi, dkk. (1998) dan Tatiek, dkk. (1999).  

Hipotesis pasar efisien yang pertama kali diperkenalkan oleh Fama 

(1970) menyatakan bahwa pasar yang efisien memiliki pergerakan harga secara 

acak (random walk). Hipotesis tersebut bertentangan dengan penelitian dari 

Gibbons & Hess (1981) yang menemukan adanya kecenderungan return pada 

hari-hari tertentu yang sekarang dikenal sebagai the day of week effect yang 

membuktikan adanya suatu penyimpangan dari hipotesis pasar efisien yang 

disebut sebagai anomali pasar (market anomaly). Jones (2014) mendefinisikan 

anomali pasar (market anomaly) adalah sebuah kontra yang akan diharapkan dari 

secara keseluruhan dari pasar efisien. Anomali pasar tersebut menunjukkan 

adanya suatu peristiwa yang membuat pasar tidak efisien. Contoh dari anomali 

pasar (market anomaly) seperti: earnings announcements, size effect, low Price to 

Earnings (P/E) ratio, January effect, the value line ranking system dan other 

anomalies. 

Dalam pasar efisien, harga sekuritas seharusnya merefleksikan informasi 

mengenai risiko dan harapan mengenai return mendatangnya. Return yang 

sepadan dengan risiko saham disebut normal return. Jika pasar adalah tidak 

efisien, sekuritas-sekuritas akan menghasilkan return yang lebih besar dibanding 

normalnya, yang disebut return tak normal (excess return/ abnormal return). 

Dengan demikian, pengujian efisiensi pasar pada dasarnya adalah pengujian 
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return tak normal (Tandelilin, 2010). Di Indonesia, telah banyak pengujian yang 

menemukan adanya anomali pasar yang ditandai dengan abnormal return di 

Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti penelitian Maliasari (2014) yang 

menunjukkan adanya January effect tahun 2012, Lestari (2011) yang menemukan 

Weekend effect tahun 2009 yang ditandai dengan perbedaan abnormal return yang 

signifikan. Adanya abnormal return tersebut, menandakan bahwa pasar modal di 

Indonesia masih belum efisien. 

Menurut Smart, dkk. (2014), abnormal return adalah selisih antara return 

aktual investasi dan dengan return yang diharapkan dari investasi tersebut. 

Investor dapat mendapatkan return lebih dari normalnya atau yang diharapkan 

karena adanya abnormal return ini (Jogiyanto, 2010 dalam Dewi dan Putra, 

2013). Selain dengan terjadinya anomali pasar yang menyebabkan abnormal 

return, salah satu teori yang dapat menjelaskan penyebab abnormal return, yaitu 

teori sinyal. Teori sinyal menurut Mulatsih, dkk. (2009) dalam Dewi dan Putra 

(2013) mengansumsikan bahwa manajemen mempunyai informasi yang akurat 

tentang nilai perusahaan yang tidak diketahui oleh investor luar sehingga apabila 

semua informasi-informasi yang dapat mempengaruhi perusahaan tidak 

disampaikan ke publik oleh manajemen, maka saat manajemen menyampaikan 

informasi itu ke publik, informasi tersebut akan dianggap sebagai suatu sinyal dan 

akan membuat pasar bereaksi. Berita baik akan direspon positif oleh pasar yang 

dicerminkan dengan adanya abnormal return yang positif. Begitu juga dengan 

berita buruk akan direspon negatif oleh pasar yang dicerminkan dengan adanya 

abnormal return yang negatif (Tandelilin, 2010).  
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Banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan abnormal return terjadi 

yang bertolak belakang dengan konsep hipotesis pasar efisien, menjadikan 

abnormal return menarik untuk diteliti. Selain itu, jika investor dapat menganalisa 

dan memprediksi hal-hal yang menyebabkan abnormal return, maka hal tersebut 

dapat dimanfaatkan dengan membeli sekuritas pada saat abnormal return negatif 

dan menjual sekuritas pada saat abnormal return positif. Hal tersebut jika 

dilakukan akan memaksimalkan capital gain serta dapat mempebaiki portofolio 

investasi bagi investor. 

Abnormal return hanya dapat muncul ketika keadaan pasar tidak efisien. 

Hal-hal yang dapat membuat pasar menjadi tidak efisien (anomali pasar) dapat 

disebabkan adanya suatu peristiwa yang mempunyai kandungan informasi 

sehingga akan membuat reaksi berlebihan oleh para pelaku pasar khususnya 

investor. Informasi menjadi kunci penting dalam pasar yang efisien ini sehingga 

munculnya abnormal return dapat menjadi indikasi adanya suatu informasi yang 

memiliki kandungan informasi yang membuat para investor bereaksi yang 

mempengaruhi pasar. 

Jika dilihat dari sisi emiten, munculnya abnormal return dapat menjadi 

indikasi dari kinerja perusahaan. Hal tersebut dikarenakan abnormal return 

muncul ketika ada peristiwa atau hal tertentu yang mempunyai kandungan 

informasi sehingga membuat reaksi para pelaku pasar yang menyebabkan 

abnormal return positif atau abnormal return negatif. Jika abnormal return 

positif, hal tersebut mengindikasikan ada suatu peristiwa yang menjadi informasi 

terkait dengan emiten direspon baik oleh pasar, tetapi abnormal return negatif 
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mengindikasikan ada suatu peristiwa dari emiten yang menjadi informasi direspon 

tidak baik oleh pasar. Dengan demikian, abnormal return berguna dalam menilai 

kinerja dari emiten sebagai pihak penerbit efek. 

Pemerintah selaku pembuat regulasi juga harus dapat menangkap makna 

munculnya abnormal return di pasar modal. Munculnya abnormal return di pasar 

modal menandakan bahwa pasar tersebut tidak efisien. Oleh karena itu, 

pentingnya pemerintah selaku pihak pembuat regulasi untuk dapat membuat pasar 

menjadi lebih efisien, karena pasar modal yang baik adalah pasar yang efisien 

dimana tindakan dari satu investor tidak akan mempengaruhi harga sekuritas 

sehingga perlu adanya kerjasama antara semua pihak di pasar modal untuk 

membuat kondisi pasar menjadi efisien. Dilain hal, karena ketidak efisienan pasar, 

dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengetahui potensi pajak dari 

transaksi pasar modal. Hal tersebut dapat dilihat dari abnormal return apa yang 

muncul di pasar. Jika terjadi abnormal return positif, artinya realisasi return yang 

didapatkan oleh investor lebih besar dari return harapan sehingga hal ini menjadi 

tanda bahwa terdapat potensi penerimaan pajak yang lebih besar. Begitu juga 

sebaliknya, jika abnormal return negatif, artinya realiasasi return yang didapatkan 

oleh investor lebih rendah dari return harapan sehingga pemerintah dapat 

memahami bahwa potensi pajak yang rendah sehingga menjadi bahan evaluasi 

pengenaan pajak bagi pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah dari sisi sebagai 

pemungut pajak dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam pemungutan pajak 

pada pasar modal sehingga tidak memberatkan para pelaku pasar mengingat 

pentingnya pasar modal bagi perekonomian. 
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Salah satu dari anomali pasar adalah day of the week effect, dimana 

terdapat hari-hari tertentu dalam perdagangan yang memiliki pola atau 

kecenderungan terhadap return yang didapat. Banyak penelitian terhadap 

fenomena dari day of the week effect, salah satunya adalah penelitian Gibbons dan 

Hess (1981) menemukan bahwa return pada hari Senin akan lebih rendah 

dibandingkan dengan hari lain di Bursa Saham New York, dimana fenomena 

tersebut yang dikenal sampai sekarang sebagai Monday effect. Gibbons dan Hess 

juga menemukan bahwa return yang positif juga ditemukan pada hari Rabu dan 

Jumat.   

Anomali pasar yang termasuk dalam day of the week effect, yaitu 

Weekend effect juga merupakan anomali pasar yang sering diuji dimana akhir 

pekan perdagangan merupakan hari sebelum hari Senin. Menurut Singhal dan 

Bahure (2009) dalam Suwandi, dkk. (2015), Weekend effect adalah biasanya 

untuk mendeskripsikan suatu fenomena dalam pasar keuangan yang mana return 

saham dihari Senin seringkali secara signifikan lebih rendah dari return hari 

Jumat. French (1980) dan Gibbons & Hess (1981) dalam Lestari (2011) 

menunjukkan bukti bahwa terdapat perbedaan yang jelas dari segi persentase 

perubahan harga saham bergantung pada hari dalam minggu perdagangan. 

Persentase perubahan pada hari Senin adalah negatif sedangkan pada hari yang 

lain perubahannya adalah positif. Persentase perubahan harga hari Rabu dan 

Jumat adalah lebih besar dari hari Selasa dan Kamis. Keadaan yang bertentangan 

dengan pergerakan secara random ini merupakan suatu anomali yang tidak dapat 

diterangkan dalam hipotesis pasar efisien. Keberadaan fenomena Weekend effect 
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juga diperkuat dengan hasil penelitian Lestari (2011) yang menunjukkan bahwa 

terjadi fenomena Weekend effect pada periode Februari-Desember 2009. Anomali 

yang menentang hipotesis pasar efisien seperti halnya Weekend effect 

memungkinkan investor untuk dapat mendapatkan abnormal return.  

Teori penyebab weekend effect pernah dijelaskan oleh Harris (1986) 

dalam Luhgiatno (2011), yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan perilaku 

pemodal individual dan lembaga bursa efek. Rendahnya return hari Senin 

mengidentifikasikan bahwa order penjualan lebih banyak dari pada order 

pembelian. Dengan demikian terjadi surplus order penjualan pada hari Senin, 

yang membuat return hari Senin menjadi cenderung negatif.  

Terjadinya weekend effect tidak terlepas dari kecenderungan return hari 

Senin yang negatif yang menyebabkan terdapat perbedaan return yang signifikan 

antara hari Jumat dengan hari Senin. Penelitian Rystrom dan Benson (1989) 

mengemukakan argumentasi mengenai return saham selalu negatif pada hari 

Senin dari sisi psikologis investor. Return negatif yang selalu terjadi pada hari 

Senin disebabkan oleh sikap ‘tidak suka’ dari banyak individu terhadap hari 

Senin, karena hari Senin merupakan hari pertama dari 5 hari kerja. Psikologis 

investor yang tidak menyukai hari Senin ini menjadikan investor sering 

melakukan tindakan yang tidak rasional dan keputusan investasi dipengaruhi oleh 

faktor emosi, perilaku psikologis spesifik individu, dan mood investor. Tindakan 

yang tidak rasional dalam melakukan transaksi akan cenderung memperoleh 

return terendah pada hari perdagangan Senin dibandingkan dengan hari 

perdagangan lainnya. 
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Terdapat anomali pasar lainnya yaitu January effect yang termasuk 

dalam kategori anomali musiman. January effect merupakan salah satu bentuk 

anomali kalender dalam tahun atau biasa disebut month of the year effect (Andreas 

dan Ria Daswan, 2011 dalam Fitriyani dan Sari, 2013). January effect adalah 

suatu kondisi yang terjadi di pasar modal dimana pada bulan Januari cenderung 

rata-rata pengembalian return bulanannya lebih tinggi dibandingkan dengan 

bulan-bulan lainnya (Sari dan Sisdyani, 2014). Bukti penyimpangan yang berpola 

musiman banyak terjadi pada saat pergantian tahun (January effect). January 

effect pertama kali diperkenalkan oleh Watchel pada tahun 1942 namun baru 

mendapatkan perhatian setelah Rozzeff dan Kinney melakukan penelitian di tahun 

1976, penelitian tersebut menunjukkan perbedaaan keadaan yang cukup jelas di 

bulan Januari, terutama di minggu-minggu awal (Agus, 2007 dalam Fitriyani dan 

Sari, 2013).  

Penelitian Rozzef dan Kinney (1976) dalam Maliasari (2014) tentang 

keuntungan bulanan saham pada NSYE menemukan adanya efek musiman, rata-

rata tingkat keuntungan pada bulan Januari lebih tinggi dari bulan-bulan lainnya. 

Menurut Sharpe, dkk (1995) dalam Sari dan Sisdyani (2014), terdapat tiga 

penyebab terjadinya January effect, yaitu: 1) tax-loss selling, 2) window dressing, 

3) small stock’s beta. Tax-loss selling merupakan suatu fenomena dengan menjual 

saham-saham yang hasilnya buruk dengan tujuan untuk memperbaiki laporan 

keuangannya yang nantinya akan berdampak kepada pengurangan pajak pada 

akhir tahun. Sedangkan pada window dressing, tidak jauh berebeda dengan tax-

loss selling pada dasarnya hal yang dilakukannya adalah sama yaitu dengan 
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menjual saham-saham dengan kerugian besar, namun letak perbedaannya adalah 

hal ini dilakukan bukan untuk tujuan pengurangan pajak melainkan memperbaiki 

portofolio akhir tahun yang dimiliki perusahaan agar terlihat baik. Untuk stock’s 

beta itu sendiri adalah kecenderungan yang terjadi ketika pada bulan Januari, 

perusahaan kecil lebih memberikan tingkat return yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan perusahaan besar. 

Menurut Bodie (2006) dalam Sari dan Sisdyani (2014) kedua penyebab 

January effect yaitu tax-loss selling dan window dressing memunculkan suatu 

kesimpulan bahwa ketika akhir tahun saham yang beredar di pasaran adalah 

saham yang mempunyai hasil buruk, sehingga menyebabkan aktivitas 

perdagangan saham menurun. Ketika aktivitas perdagangan saham sudah 

menurun diakhir tahun, maka untuk memperbaiki hal tersebut maka pada awal 

tahun perusahaan-perusahaan akan cenderung melemparkan saham-saham yang 

bernilai tinggi untuk memancing reaksi pasar kembali. Kejadian-kejadian 

tersebutlah yang kemudian menyebabkan reaksi pasar pada awal tahun akan 

cenderung lebih tinggi, karena investor berkeyakinan bahwa saham yang dilempar 

diawal tahun menjanjikan hasil yang lebih menjamin jika dibandingkan dengan 

bulan-bulan lain. Hal-hal tersebutlah yang menjadi faktor dari fenomena January 

effect.  

Anomali musiman tersebut sering kali diuji di Indonesia, diantaranya 

adalah Subekti (2006) dan Nagastara dan Siti Rahmi (2012) dalam Sari dan 

Sisdyani (2014) mendapatkan hasil positif dimana January effect terjadi di pasar 

modal Indonesia. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang 
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didapatkan oleh Fauzi (2007) dalam Sari dan Sisdyani (2014) yang menyebutkan 

bahwa January effect tidak terjadi di tiga pasar saham yang menjadi fokus 

penelitiannya, yaitu Shanghai, Bombai dan Jakarta Stock Exchange. Berdasarkan 

hasil pengujian Sari dan Sisdyani (2014) juga menunjukkan bahwa January effect 

tidak terjadi di pasar modal Indonesia. Hasil penelitian dari sebelumnya 

menunjukkan ketidak konsistenan dari fenomena January effect, dimana anomali 

ini yang cenderung membuat return lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-

bulan lainnya sehingga berkemungkinan untuk dapat menghasilkan abnormal 

return. 

Berdasarkan penelitian Rogalski (1984), dikemukakan adanya hubungan 

yang menarik antara day of the week effect dengan January effect. Rata-rata return 

Senin di bulan Januari adalah positif sementara return Senin di bulan lainnya 

adalah negatif. Ini menunjukkan bahwa Monday effect menghilang di bulan 

Januari sebagai akibat adanya kecenderungan return bulan Januari yang lebih 

tinggi dibandingkan return bulan lainnya.  

Hasil penelitian Rogalski ini seringkali diuji pada pasar modal diberbagai 

negara. Di Indonesia, Rogalski ini cenderung terjadi pada bulan April berdasarkan 

hasil penelitian sebelumnya dari Cahyaningdyah dan Witiastuti (2010) tersebut 

tidak berhasil mengidentifikasi Rogalski effect pada bulan Januari, tetapi Rogalski 

effect terdapat pada bulan April. Hubungan dari kedua anomali pasar ini yang 

menyebabkan adanya Rogalski effect berpotensi untuk dapat mendapatkan 

abnormal return, dimana Monday effect yang membuat return hari Senin negatif 
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menghilang atau positif  pada bulan-bulan tertentu sehingga terjadi 

kecenderungan return yang lebih tinggi dari biasanya (excess return). 

Hasil penelitian yang menunjukkan adanya kecenderungan return yang 

lebih tinggi pada bulan April yang terjadi pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat 

disebabkan adanya suatu peristiwa yang membuat anomali ini terjadi. Anomali ini 

diduga terjadi karena penyampaian laporan keuangan yang dilakukan oleh emiten 

pada bulan April. Berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal 

No. 80/PM/1996, laporan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan 

pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam dan LK (sekarang 

Otoritas Jasa Keuangan) 120 hari setelah tanggal tahun tutup buku. Ini berarti 

laporan keuangan maksimum disampaikan pada bulan April. Penelitian Setiawati 

dan Naim (2005) dalam Cahyaningdyah dan Witiastuti (2010) yang menemukan 

74,64% perusahaan-perusahaan publik menyampaikan laporan keuangan pada 

bulan April. Hal tersebutlah yang diduga menjadi penyebab terjadinya return 

yang cenderung tinggi pada bulan April yang menjadikan Rogalski effect 

berpotensi terjadi pada bulan April. 

 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. 80/PM/1996 sudah 

tidak berlaku pada saat ini. Peraturan tersebut sudah digantikan pada tahun 2011 

dengan keputusan Ketua Bapepam No. KEP-346/BL/2011. Sesuai dengan 

keputusan Ketua Bapepam No. KEP-346/BL/2011, laporan keuangan tahunan 

wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat 

paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. 

Artinya adalah laporan keuangan diterbitkan paling lambat adalah akhir Maret 
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atau sekitar 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode pelaporan. 

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan yang tergabung 

dalam LQ45 yang berturut-turut dari 2013-2015, dimana LQ45 merupakan indeks 

dari 45 perusahaan yang sahamnya paling aktif diperdagangkan dibursa, 

menyampaikan laporan keuangan tahunannya paling banyak pada bulan Maret. 

Selama 3 tahun terakhir (2014-2016), tercatat sebanyak 57,97% perusahaan-

perusahaan yang tergabung dalam LQ45 menyampaikan laporan keuangan 

tahunannya pada bulan Maret. Hal tersebut berpotensi menyebabkan 

kecenderungan return yang tinggi pada bulan Maret karena banyaknya emiten 

yang menyampaikan laporan keuangan tahunan pada bulan Maret, sehingga 

Rogalski effect berpotensi terjadi pada bulan Maret. 

Dalam membuat keputusan investasi, investor sebagai pelaku pasar 

memerlukan informasi yang mendasari keputusan investasinya tersebut. Informasi 

yang tersedia di pasar adalah informasi earnings yang terdapat pada laporan 

keuangan dari emiten. Informasi earnings yang terdapat dalam laporan laba rugi 

berguna untuk mengevaluasi keputusan manajemen yang mempengaruhi nilai 

saham dan pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Oleh karena itu, 

pengumuman earnings merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 

perubahan harga saham (Virginia, dkk, 2012). Dapat dikatakan bahwa dari 

penerbitan laporan keuangan oleh emiten, investor dapat mendapatkan informasi 

earnings dari laporan keuangan tersebut yang digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja emiten yang berdampak pada harga saham.  
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Informasi earnings yang biasa digunakan oleh investor dalam 

menganalisis perusahaan (emiten) adalah menggunakan pendekatan Earnings Per 

Share (EPS). Menurut Weygandt, dkk. (2015), Earnings Per Share (EPS) adalah 

sebuah rasio untuk mengukur laba bersih yang didapat pada setiap lembar saham 

biasa yang beredar. Earnings Per Share diperoleh dengan menghitung 

perbandingan antara jumlah earning (dalam hal ini laba bersih yang siap 

dibagikan bagi pemegang saham) dengan jumlah lembar saham beredar dari 

perusahaan. Bagi para investor, informasi EPS merupakan informasi yang 

dianggap paling mendasar dan berguna, karena bisa menggambarkan prospek 

earning perusahaan di masa depan. Informasi EPS ini diperoleh dari manajemen 

yang memiliki informasi yang akurat mengenai emiten sehingga informasi yang 

berasal dari manajemen dinilai investor memiliki kandungan informasi. Aspek 

kepercayaan (belief) dari investor merupakan salah satu aspek yang sangat 

berpengaruh dalam pasar saham (Cheng dan Christiawan, 2011). Dengan 

demikian, karena memiliki kandungan informasi, informasi EPS ini akan 

ditanggapi oleh investor yang membuat harga dapat berfluktuasi signifikan 

sehingga memungkinkan terjadinya abnormal return. Jika semakin tinggi EPS 

melebihi ekspektasi dari para investor, maka abnormal return akan positif secara 

signifikan, sedangkan jika semakin rendah EPS kurang dari ekspektasi dari para 

investor maka abnormal return akan negatif secara signifikan. 

Pengumuman earnings yang terdapat dalam laporan keuangan dapat 

direspon negatif maupun positif oleh pasar, bergantung pada kandungan informasi 

yang ada dalam laporan keuangan. Respon dari pasar tersebutlah berkaitan dengan 
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adanya informasi laba atau rugi yang merupakan informasi earnings yang 

dipublikasikan yang dapat membuat anomali pasar, dimana dapat terjadi respon 

yang berlebihan terhadap informasi earnings yang membuat harga saham 

berfluktuasi secara signifikan. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh investor, karena 

ada kemungkinan terjadinya abnormal return pada fluktuasi harga yang signifikan 

sehingga dapat dikatakan bahwa earnings announcement yang merupakan salah 

satu dari anomali pasar (Jones, 2014). Penelitian mengenai pengumuman earnings 

pernah dilakukan di Indonesia. Berdasarkan penelitian Telaumbanua dan 

Sumiyana (2008) dalam Virginia, dkk. (2012) menyimpulkan bahwa informasi 

laba memiliki kandungan informasi yang ditujukkan dengan adanya abnormal 

return yang secara statistik signifikan di periode peristiwa. Dengan demikian, 

pengumuman earnings yang dinilai memiliki kandungan informasi mempengaruhi 

abnormal return pada periode peristiwa. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Maliasari (2014). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: 

1. Variabel yang Diteliti 

Penelitian ini menambahkan variabel yaitu Weekend effect yang mengacu 

pada jurnal Lestari (2011). Penelitian ini juga menambahkan variabel 

pengumuman earnings yang mengacu pada jurnal Virginia, dkk (2013). 

Penelitian ini tidak meneliti kembali variabel dari penelitian Maliasari (2014) 

yaitu trading volume activity, karena penelitian ini berfokus pada munculnya 

abnormal return. 
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2. Periode Penelitian 

Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam periode tahun 

2013-2015. Penelitian sebelumnya oleh Maliasari (2014) adalah dalam 

periode tahun 2011-2012. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka judul dari 

penelitian ini adalah “Pengaruh Weekend Effect, January Effect, Rogalski 

Effect, dan Pengumuman Earnings terhadap Abnormal Return Saham (Studi 

Pada Perusahaan LQ45 yang Tercatat di BEI Periode 2013-2015)”. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang masalah, peneliti membatasi masalah penelitian 

sebagai berikut: 

1. Objek yang diteliti adalah emiten yang sahamnya aktif diperdagangkan yang 

tercatat sebagai saham-saham LQ45 (45 saham paling likuid/ paling sering 

diperdagangkan) di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Periode penelitian adalah tahun 2013-2015. 

3. Variabel pengumuman earnings dengan meneliti selama 21 hari, yang 

meneliti 10 hari sebelum pengumuman earnings (t-10), hari pengumuman 

earnings, dan 10 hari setelah pengumuman earnings (t+10). 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 
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1. Apakah terdapat Weekend effect (perbedaan abnormal return antara hari 

Jumat dengan hari Senin)? 

2. Apakah terdapat January effect (perbedaan abnormal return antara bulan 

Januari dengan bulan-bulan selain bulan Januari)? 

3. Apakah terdapat Rogalski effect pada bulan Maret (perbedaan abnormal 

return antara hari Senin bulan Maret dengan hari Senin selain bulan Maret)? 

4. Apakah terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah 

pengumuman earnings? 

5. Apakah pengumuman earnings yang diproksikan dengan Earnings Per Share 

berpengaruh terhadap abnormal return? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 

untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai: 

1. Weekend effect (perbedaan abnormal return antara hari Jumat dengan hari 

Senin). 

2. January effect (perbedaan abnormal return antara bulan Januari dengan 

bulan-bulan selain bulan Januari). 

3. Rogalski effect pada bulan Maret (perbedaan abnormal return antara hari 

Senin bulan Maret dengan hari Senin selain bulan Maret). 

4. Perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman earnings. 

5. Pengaruh pengumuman earnings yang diproksikan dengan Earnings Per 

Share terhadap abnormal return saham. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: 

1. Otoritas Jasa Keuangan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi OJK terkait dengan 

kondisi efisiensi pasar modal di Indonesia, karena pasar modal menjadi 

cerminan perekonomian dari suatu negara sehingga OJK dapat mengevaluasi 

kondisi pasar modal untuk menentukan kebijakan yang tepat melalui kondisi 

pasar modal tersebut. 

2. Emiten 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para emiten untuk 

mengevaluasi kinerja mereka terkait dengan abnormal return yang muncul 

yang dapat menjadi indikasi kinerja dari emiten tersebut sehingga emiten 

dapat mengambil keputusan dengan tepat. 

3. Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para investor sebagai 

bahan pertimbangan mereka dalam membuat strategi perdagangan saham 

terkait dengan adanya berbagai anomali pasar. Hal tersebut nantinya dapat 

dimanfaatkan untuk mendapatkan abnormal return sehingga portofolio dari 

investasi dari para investor menjadi lebih baik. 

4. Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan yang 

nantinya dapat digunakan oleh akademisi untuk pembelajaran dimasa yang 

akan datang. 
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5. Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya sehingga hasil penelitian ini dapat diteliti kembali 

dimasa yang akan datang dan hasil penelitian ini dapat terus dikembangkan 

untuk dapat lebih bermanfaat. 

6. Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bekal pengetahuan tambahan bagi 

peneliti mengenai pasar modal, khususnya pada bidang investasi saham. Juga, 

menambah pengetahuan mengenai anomali yang terjadi di pasar modal. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini menjelaskan mengenai hal pokok yang 

berhubungan dengan penulisan, yang terdiri dari latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TELAAH LITERATUR 

Bab ini membahas mengenai teori-teori penunjang yang mendasari 

penelitian yaitu Pasar Modal, Pasar yang Efisien, Teori Sinyal, 

Saham, Abnormal Return, Anomali Pasar (Weekend Effect, January 

Effect, Rogalski Effect, dan Pengumuman Earnings), serta Model 

Penelitian. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian ini berisikan tentang populasi dan sampel, 

sumber data, variable peneltian, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Pemaparan hasil dari penelitian serta menjelaskan bagaimana analisa

 terhadap data yang ada dan juga mengenai pengolahan data. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri atas simpulan, keterbatasan dan saran berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan. 
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