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TELAAH LITERATUR 

 

2.1 Pasar Modal 

Menurut Smart, dkk. (2014), securities markets (pasar sekuritas) adalah pasar 

yang memperbolehkan suppliers dan  demanders dari sekuritas untuk membuat 

transaksi keuangan. Secara umum, securities markets secara luas diklasifikasikan 

sebagai money markets atau capital markets. Money market adalah sebuah pasar 

dimana short-term debt securities (dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun), 

dibeli dan dijual. Investor menggunakan money market untuk short-term 

borrowing and lending. Investor berbelok ke sebuah capital market untuk 

membeli dan menjual long-term securities (dengan jatuh tempo lebih dari 1 

tahun), termasuk saham dan obligasi. 

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen 

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

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

modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain 

(misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan 

demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual 

beli dan kegiatan terkait lainnya (www.idx.co.id). Adapun menurut Tandelilin 

(2010), pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana 

dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. 
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Sedangkan tempat di mana terjadinya jual-beli sekuritas disebut dengan bursa 

efek. 

Dihampir seluruh negara di dunia ini memiliki pasar modal (capital 

market) kecuali bagi negara-negara yang masih berbenah dan belum mampu 

melepaskan diri dari persoalan ekonomi dan politik yang begitu parah (Fahmi, 

2012). Pasar modal dapat juga berfungsi sebagai lembaga perantara 

(intermediaries). Fungsi ini menunjukkan peran penting pasar modal dalam 

menunjang perekonomian karena pasar modal dapat menghubungkan pihak yang 

membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana (Tandelilin, 

2010). 

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara 

karena pasar modal menjalankan dua fungsi, fungsi pertama sebagai sarana bagi 

pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana 

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

digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan 

lain-lain. Fungsi kedua adalah pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk 

berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan 

instrumen keuangan lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan 

dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-

masing instrumen (www.idx.co.id).  

Keberadaan pasar modal di suatu negara bisa menjadi acuan untuk 

melihat tentang bagaimana kegairahan atau dinamisnya bisnis negara yang 

bersangkutan dalam menggerakkan berbagai kebijakan ekonominya seperti 
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kebijakan fiskal dan moneter. Selanjutnya dari kebijakan yang diterapkan tersebut 

kondisi stimulus dan bahkan sustainability bisa diperoleh dengan efek lebih jauh 

mampu memberikan konstribusi positif pada penambahan pendapatan negara 

terutama dari segi pendapatan pajak (tax income) (Fahmi, 2012). 

Menurut Smart, dkk. (2014), capital markets (pasar modal) 

dikasifikasikan sebagai primary atau secondary, tergantung pada sekuritas yang 

sedang dijual yang mulanya kepada investor oleh issuer (primary market) atau 

dijual kembali antar investor (secondary market). Artinya pasar modal bisa 

diklasifikasikan kembali menjadi 2 (dua) bagian yaitu primary market (pasar 

perdana) dan secondary market (pasar sekunder). 

1. The Primary Market (Pasar Perdana) 

Sebuah pasar dimana penerbitan baru dari sekuritas dijual kepada para 

investor merupakan the primary market (pasar perdana). Dalam pasar 

perdana, penerbit dari sebuah equity/ debt securities menerima hasil dari 

penjualan. Transaksi yang paling signifikan dalam pasar perdana adalah 

initial public offering (IPO), yang menandakan penjualan pertama dari saham 

perusahaan kepada publik dan berdampak dalam sebuah perusahaan 

mengambil status publik. 

Untuk menjual sekuritas mereka dalam pasar perdana, sebuah perusahaan 

memiliki 3 (tiga) pilihan. Itu mungkin dengan membuat: 

a.   public offering, dimana sebuah perusahaan menawarkan sekuritas 

mereka untuk dijual kepada investor umum; 
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b.   rights offering, dimana sebuah perusahaan menawarkan saham kepada 

pemegang saham yang sudah ada dalam pro rata basis (setiap saham yang 

beredar mendapatkan proporsi yang sama dari saham baru); atau 

c.   private placement, dimana sebuah perusahaan menjual sekuritas 

langsung tanpa registrasi Securities and Exchange Commission (di 

Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan) untuk memilih kelompok dari 

private investors seperti perusahaan asuransi, manajer investasi, dan dana 

pensiun. 

2. The Secondary Market (Pasar Sekunder) 

Pasar sekunder, atau sebuah aftermarket, adalah sebuah pasar dimana 

sekuritas diperjual-belikan setelah mereka telah diterbitkan. Tidak seperti 

pasar perdana, transaksi pada pasar sekunder tidak melibatkan perusahaan 

yang menerbitkan sekuritas tersebut. Sebagai gantinya, pasar sekunder 

memperbolehkan seorang investor untuk menjual kepemilikan mereka kepada 

investor lain. Pasar sekunder menyediakan sebuah lingkungan untuk 

continuous pricing dari sekuritas yang membantu untuk memastikan harga 

sekuritas tersebut mencerminkan sebuah nilai sesungguhnya dari sekuritas 

yang berdasarkan pada kesediaan informasi yang terbaik pada saat waktu 

tertentu (Smart, dkk., 2014). 

 

2.2 Pasar yang Efisien 

Konsep pasar modal yang efisien telah menjadi suatu topik perdebatan yang 

menarik dan cukup kontroversial di bidang keuangan. Istilah tentang pasar yang 
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efisien memang bisa diartikan secara berbeda untuk tujuan yang berbeda pula. 

Untuk bidang keuangan, konsep pasar yang efisien lebih ditekankan pada aspek 

informasi, artinya pasar yang efisien adalah pasar di mana harga semua sekuritas 

yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia 

(Tandelilin, 2010). 

Menurut Jones (2014), sebuah Efficient Market (EM)/ pasar yang efisien 

adalah sebuah pasar yang mana harga dari sekuritas secara cepat dan 

mencerminkan seluruh informasi yang tersedia. Di dalam sebuah pasar yang 

efisien: 

1. Harga pasar sekarang dari sebuah sekuritas menggabungkan seluruh 

informasi yang relevan. 

2. Harga sekuritas mencerminkan informasi yang tersedia begitu pula 

menawarkan sebuah expected return yang konsisten dengan tingkat risiko. 

Konsep ini mendalilkan bahwa investor akan mengasimilasi semua informasi 

yang relevan menjadi harga dalam membuat buy-and-sell decisions mereka. 

Menurut Tandelilin (2010), konsep pasar efisien menyiratkan adanya 

suatu proses penyesuaian harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru, 

sebagai respon atas informasi baru yang masuk ke pasar. Meskipun proses 

penyesuaian harga tidak harus berjalan dengan sempurna, tetapi yang 

dipentingkan adalah harga yang terbentuk tersebut tidak bias. Dengan demikian, 

pada waktu tertentu pasar bisa overadjusted atau underadjusted ketika bereaksi 

terhadap informasi baru, sehingga harga baru yang terbentuk tersebut bisa jadi 

bukan merupakan harga yang mencerminkan nilai intrinsik dari sekuritas tersebut. 
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Jadi hal yang penting dari mekanisme pasar efisien adalah harga yang terbentuk 

tidak bias dengan estimasi harga keseimbangan. Harga keseimbangan akan 

terbentuk setelah investor sudah sepenuhnya menilai dampak dari informasi 

tersebut. Menurut Jones (2014), “Information is the key to the determination of 

stock prices and therefore is the central issue of the efficient markets concept”. 

Dari pengertian tersebut, bisa dikatakan bahwa informasi mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap perubahan harga saham dalam konsep pasar yang 

efisien. 

Investor menentukan harga saham berdasarkan dari expected cash flows 

yang akan diterima dari saham dan risiko yang bersangkutan. Rational investors 

harusnya menggunakan seluruh informasi yang tersedia yang mereka punya atau 

bisa layak untuk didapatkan. Informasi ini terdiri dari informasi yang diketahui 

dan kepercayaan tentang masa depan (contoh, informasi yang bisa layak untuk 

disimpulkan) (Jones, 2014). Secara umum, bisa dikatakan informasi apapun bisa 

digunakan untuk memprediksi stock performance yang seharusnya sudah 

dicerminkan dalam harga saham (Bodie, dkk., 2014). 

Bagaimanapun, jika harga yang ditawarkan pada fair levels, dengan 

diberikan seluruh informasi yang tersedia, hal itu seharusnya menyebabkan harga 

meningkat atau menurun hanya sebagai respon terhadap informasi baru. Informasi 

baru, berdasarkan definisi, seharusnya tidak dapat diprediksi (unpredictable); jika 

itu bisa diprediksi, lalu sebuah prediksi tersebut akan menjadi bagian dari 

informasi hari ini. Lalu harga saham yang berubah sebagai respon dari informasi 

baru (unpredictable) juga harus bergerak tak terduga. Ini merupakan esensi dari 
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sebuah argumen bahwa harga saham harusnya mengikuti random walk, yang 

berarti, bahwa harga berubah seharusnya secara acak dan tak terduga (Bodie, dkk., 

2014). Karena informasi baru adalah unpredictable, harga saham bergerak juga 

sebagian besar unpredictable. Ini adalah ide utama dari sebuah random walk 

hypothesis, yang mengatakan bahwa memprediksi pergerakan harga saham adalah 

sangat sulit, jika tidak memungkinkan (Smart, dkk., 2014). Pengertian tersebut 

menyiratkan bahwa informasi yang akan muncul atau yang akan terjadi dimasa 

depan sangat sulit diprediksi sehingga harga saham yang merupakan cerminan 

dari semua informasi juga sangat sulit diprediksi pergerakannya. 

Menurut Tandelilin (2010), ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi 

untuk tercapainya pasar yang efisien berikut ini. 

1. Ada banyak investor yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan 

profit. Investor-investor tersebut secara aktif berpartisipasi di pasar dengan 

menganalisis, menilai, dan melakukan perdagangan saham. Di samping itu 

mereka juga merupakan price taker, sehingga tindakan dari satu investor saja 

tidak akan mampu mempengaruhi harga dari sekuritas. 

2. Semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada saat yang sama 

dengan cara yang murah dan mudah. 

3. Informasi yang terjadi bersifat random. 

4. Investor bereaksi secara cepat terhadap informasi baru, sehingga harga 

sekuritas akan berubah sesuai dengan perubahan nilai sebenarnya akibat 

informasi tersebut. 
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Jika kondisi-kondisi tersebut terpenuhi maka akan terbentuk suatu pasar 

yang para investornya dengan cepat melakukan penyesuaian harga sekuritas 

ketika terdapat informasi baru di pasar (informasi ini terjadi secara random), 

sehingga harga-harga sekuritas di pasar tersebut akan secara cepat dan secara 

penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia. Karena informasi yang 

mempengaruhi harga sekuritas tersebut terjadi secara random maka perubahan 

harga yang terjadi akan bersifat independen satu dengan lainnya dan bergerak 

secara random pula. Artinya, perubahan harga yang terjadi hari ini tidak 

tergantung kepada perubahan harga yang terjadi di waktu yang lalu karena harga 

baru tersebut berdasarkan pada reaksi investor terhadap informasi baru yang 

terjadi secara random. 

Sebaliknya pasar dikatakan tidak efisien jika kondisi-kondisi berikut 

terjadi (Hartono, 2008 dalam Werastuti, 2012) yaitu: 

1. Terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari 

sekuritas. 

2. Harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam 

antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi. 

3. Informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian dari 

pelaku-pelaku. 

4. Investor adalah individual-individual yang lugas (naive investor) dan tidak 

canggih. 
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Menurut Fahmi (2012), untuk terbentuknya suatu pasar yang efisien 

bukan sesuatu yang mudah, karena pada prinsipnya dibutuhkan usaha yang sinergi 

dari berbagai pihak, yaitu: 

1. Pemerintah, seperti departemen keuangan, BAPEPAM-LK, dan pengelola 

pasar modal. 

2. Investor. 

3. Publik. 

4. Perusahaan yang terdaftar di pasar modal. 

5. DPR, dalam tugasnya mengawasi jalannya roda ekonomi dan pemerintahan 

yang transparan dan akuntabel. 

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

efficient market hypothesis (EMH), sebagai berikut: 

1. Efisien dalam bentuk lemah (weak form). Pasar efisien dalam bentuk lemah 

berarti semua informasi di masa lalu (historis) akan tercermin dalam harga 

yang terbentuk sekarang. Oleh karena itu, informasi historis tersebut (seperti 

harga dan volume perdagangan, serta peristiwa di masa lalu) tidak bisa lagi 

digunakan untuk memprediksi perubahan harga di masa yang datang, karena 

sudah tercermin pada harga saat ini. Implikasinya adalah bahwa investor tidak 

akan bisa memprediksi nilai pasar saham di masa datang dengan 

menggunakan data historis, seperti yang dilakukan dalam analisis teknikal. 

2. Efisien dalam bentuk setengah kuat (semi strong). Pasar efisien dalam bentuk 

setengah kuat berarti harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah 

mencerminkan informasi historis ditambah dengan semua informasi yang 
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dipublikasinya (seperti earning, dividen, pengumuman shares split, 

penerbitan saham baru, kesulitan keuangan yang dialami perusahaan, dan 

peristiwa-peristiwa terpublikasi lainnya yang berdampak pada aliran kas 

perusahaan di masa datang). Pada pasar efisien bentuk setengah kuat, return 

tak normal hanya terjadi di seputar pengumuman (publikasi) suatu peristiwa 

sebagai representasi dari respon pasar terhadap pengumuman tersebut. Suatu 

pasar dinyatakan efisien dalam bentuk setengah kuat bila informasi terserap 

atau direspon dengan cepat oleh pasar (dalam satu hingga dua spot waktu atau 

hari di seputar pengumuman). Return tak normal yang terjadi berkepanjangan 

(lebih dari tiga spot waktu) mencerminkan sebagian respon pasar terlambat 

dalam menyerap atau menginterpretasikan informasi, dan dengan demikian 

dianggap pasar tidak efisien dalam bentuk setengah kuat. 

3. Efisien dalam bentuk kuat (strong form). Pasar efisien dalam bentuk kuat 

berarti harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan 

informasi historis ditambah dan 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 tak normal. 

 

2.3 Teori Sinyal 

Menurut Godfrey (2010), teori sinyal adalah asumsi bahwa manajer semua 

perusahaan memiliki insentif (meskipun berbeda) untuk mempertahankan 

kredibilitas mereka dengan pasar melalui pelaporan kinerja perusahaan. Oleh 
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karena itu, teori sinyal memprediksi bahwa perusahaan akan mengungkapkan 

informasi lebih dari yang dituntut. Teori sinyal digunakan untuk memprediksi 

informasi apa yang akan diberikan oleh perusahaan, bagaimana dan kapan. Dalam 

perspektif ini, manajer secara sengaja menyediakan informasi bagi investor untuk 

membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Manajer mengambil peran ini 

karena mereka mempunyai keunggulan komparatif dalam produk dan penyebaran 

informasi. 

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. Suatu informasi dapat dikatakan mempunyai nilai guna bagi 

investor apabila informasi tersebut memberikan reaksi untuk melakukan transaksi 

di pasar modal (Jogiyanto, 2009 dalam Cheng dan Christiawan, 2011). 

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 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 
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penelitian dari Affandi, dkk. (1998) dan Tatiek, dkk. (1999). Oleh karena itu, 

bentuk efisiensi pasar modal di Indonesia masih belum dapat dikategorikan dalam 

bentuk setengah kuat.  

Menurut Fama (1970), efisien dalam bentuk setengah kuat (semi strong), 

yaitu harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi 

historis ditambah dengan semua informasi yang dipublikasikan. Jika pasar efisien 

dalam bentuk setengah kuat, maka tidak ada satu investor pun yang dapat 

mengunakan informasi yang dipublikasikan untuk mendapatkan abnormal return 

dalam jangka waktu yang lama. Aspek kepercayaan (belief) dari investor 

merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam pasar saham. Oleh 

sebab itu, suatu announcement/disclosure akan ditanggapi oleh investor dengan 

beragam (Cheng dan Christiawan, 2011). 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).  

 

2.4 Saham 

Saham (shares) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling 

popular. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika 

memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan 

instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu 

memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai 

tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu 
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perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka 

pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset 

perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

(www.idx.co.id).  

Dalam setiap perusahaan, satu kelompok dari saham harus 

merepresentasikan dasar kepemilikan. Kelompok dari saham tersebutlah yang 

disebut biasa (ordinary). Ordinary shares (saham biasa) merepresentasikan sisa 

kepemilikian perusahaan yang menanggung risiko luar biasa dari kerugian dan 

mendapatkan keuntungan dari kesuksesan. Para pemegang saham biasa umumnya 

mengawasi manajemen dari sebuah perusahaan dan cenderung untuk 

mendapatkan profit jika sebuah perusahaan mengalami kesuksesan (Kieso, dkk., 

2014). 

Menurut Bodie, dkk. (2014) saham biasa, juga dikenal sebagai equity 

securities atau equities, mewakili kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan. 

Setiap lembar saham dari saham biasa memberikan hak bagi pemiliknya satu 

suara pada setiap tata kelola perusahaan dalam pengambilan suara saat pertemuan 

tahunan perusahaan dan untuk sebuah bagian dalam financial benefits dari 

kepemilikan. Sebuah perusahaan diawasi oleh komisaris yang dipilih oleh para 

pemegang saham. Adapun menurut Fahmi (2012), ordinary shares adalah suatu 

surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal 

(rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya diberi hak untuk 

mengikuti RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan RUPSLB (Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa) serta berhak untuk menentukan membeli right issue 
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(penjualan saham terbatas) atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan 

memperoleh keuntungan dalam bentuk deviden. Menurut Fahmi (2012), ordinary 

shares  ini memiliki beberapa jenis yaitu: 

1. Blue Chip-Shares (Saham Unggulan). Adalah saham dari perusahaan yang 

dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan 

manajemen yang berkualitas (Shook, 2002 dalam Fahmi 2012). 

2. Growth Shares. Adalah saham-saham yang diharapkan memberikan 

pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham-saham lain, dan 

karenanya mempunyai PER yang tinggi (Husnan, 2005 dalam Fahmi 2012). 

3. Defensive Shares (saham-saham defensif). Adalah saham yang cenderung 

lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu 

berkaitan dengan deviden, pendapatan, dan kinerja pasar. 

4. Cyclical Shares. Adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat 

saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu. 

5. Seasonal Shares. Adalah perusahaan yang penjualannya bervariasi karena 

dampak musiman, misalnya karena cuaca dan liburan (Shook, 2002 dalam 

Fahmi 2012). 

6. Speculative Shares. Adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat 

spekulasi yang tinggi, yang kemungkinan tingkat pengembalian hasilnya 

adalah rendah atau negatif (Fahmi, 2012). 

Menurut Bodie, dkk. (2014), ada 2 (dua) karakteristik yang paling 

penting dari saham biasa sebagai investasi adalah residual claim dan fitur limited 

liability. Residual claim artinya para pemegang saham adalah garis terakhir dari 
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semua yang memiliki klaim atas assets dan income dari sebuah perusahaan. 

Dalam likuidasi dari assets sebuah perusahaan para pemegang saham memiliki 

sebuah klaim untuk apa yang tersisa setelah semua klaim seperti tax authorities, 

employees, suppliers, bondholder, dan semua kreditur telah dibayar. Limited 

liability artinya bahwa kebanyakan pemegang saham bisa mengalami kerugian 

dalam sebuah kejadian dari kegagalan sebuah perusahaan yang mereka 

investasikan. 

Menurut Kieso, dkk. (2014), dengan sebuah kontrak antara perusahaan 

dengan para pemegang saham perusahaan, bagaimanapun, seorang pemegang 

saham mungkin mengorbankan suatu hak tertentu mereka dalam mendapatkan 

sebuah special rights lain atau privileges. Lalu kelompok khusus dari saham 

tersebut, biasanya disebut preference shares. 

Preferred shares (saham istimewa) mempuyai fitur yang sama antara 

ekuitas dan hutang. Seperti sebuah obligasi, yang menjanjikan pembayaran 

kepada pemegangnya sebuah jumlah pasti dari income setiap tahun. Dalam arti ini 

preferred shares adalah sama seperti sebuah infinite-maturity bond, yang berarti, 

sebuah perpetuity (Bodie, dkk., 2014). 

Sebagai catatan keuntungan diperoleh dari ordinary shares adalah lebih 

tinggi dibandingkan dari preferred shares. Perolehan keuntungan tersebut juga 

diikuti tingginya risiko yang akan diterima nantinya (Fahmi, 2012). Menurut 

Haryajid, dkk. (2004) dalam Fahmi (2012) “Investor yang ingin memperoleh 

penghasilan yang tinggi lebih baik untuk melakukan investasi di saham biasa 

karena perputaran yang diperoleh dari saham tersebut sangat tinggi. Apabila 
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investor menginvestasikan dananya di saham preferen, maka hanya pada waktu 

tertentu saham itu dapat diuangkan.” 

Dilain sisi, dipergunakannya saham sebagai salah satu alat untuk mencari 

bahan dana menyebabkan kajian dan analisis tentang saham begitu berkembang 

baik secara fundamental dan teknikal. Ada banyak pihak yang terlibat dalam 

bermain di pasar saham, secara umum ada tiga yaitu (1) investor, (2) spekulan dan 

(3) government. Ketiga pihak yang terlibat ini sama-sama memiliki tujuan dan 

kepentingannya masing-masing, seperti pemerintah mencoba mengatur dan 

membuat arah pasar saham sesuai dengan kondisi dan target yang diinginkan 

dalam rencana pembangunan baik secara jangka pendek dan panjang. 

 

2.5 Abnormal Return 

Menurut Smart, dkk. (2014), return adalah tingkat dari keuntungan dari sebuah 

investasi, yang merupakan hasil dari berinvestasi. Return dari investasi 

merupakan sebuah variabel kunci dalam keputusan investasi karena hal tersebut 

mengindikasikan bagaimana secara terus-menerus seorang investor dapat 

membangun kekayaan. Return dari investasi berasal dari lebih dari satu sumber. 

Terdapat 2 (dua) sumber dari return, yaitu: 

a. Income, mungkin didapat dalam bentuk dividen dari saham atau mutual funds 

atau interest yang didapat dari obligasi. 

b. Capital gains (or losses), dimensi kedua dari return yang berfokus pada 

perubahan harga pasar dari investasi. 
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Menurut Tandelilin (2010), total return dari investasi dapat dihitung 

sebagai berikut: 

 

Bagaimanapun, return dari kebanyakan investasi adalah tidak pasti. Satu 

cara untuk membuat jenis penilaian ini untuk menentukan return dari jenis 

investasi yang berbeda dapat menghasilkan. 

a. Historical performance. Kebanyakan orang beranggapan bahwa kinerja 

dimasa depan tidak dapat dipastikan dengan kinerja masa lalu, tetapi data 

masa lalu sering menghasilkan basis yang bermakna untuk ekspektasi dimasa 

depan.  

b. Expected return. Pada analisis akhir, tentu saja, hal yang harus diselesaikan 

berkaitan dengan masa depan ketika kita membuat keputusan investasi. Oleh 

karena itu, expected return adalah alat ukur yang vital dari kinerja. Apa yang 

dipikirkan bahwa investasi tersebut akan menghasilkan dimasa depan yang 

menentukan berapakah yang harus dibayar untuk itu (Smart, dkk., 2014). 

Menurut Smart, dkk. (2014), tingkat pengembalian (return) yang 

diterima atau yang diharapkan dari sebuah investasi akan bergantung pada 

beragam faktor. Faktor-faktor tersebut adalah: 

a. Internal characteristics. Karakterisktik pasti dari sebuah investasi 

mempengaruhi return tersebut. Untuk investasi yang diterbitkan oleh 

perusahaan, karakterisitik penting termasuk jenis dari investasi (obligasi atau 

saham), kualitas dari manajemen perusahaan, dan keuangan perusahaan dari 

operasinya dengan menggunakan utang atau modal. 

Total Return = Yield + Capital Gain (Loss) 
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b. External forces. Pengaruh eksternal termasuk kejadian seperti tindakan dari 

pembuat regulasi, shortages, war, price controls, dan politik yang juga 

berpengaruh pada return investasi tersebut. Tidak ada investasi yang dalam 

pengendalian dari penerbit dari investasi tersebut, dan investasi bereaksi 

secara berbeda terhadap pengaruh-pengaruh tersebut. Pengaruh eksternal 

lainnya adalah general level of price changes, dapat naik (inflation) atau 

turun (deflation). 

Menurut Tandelilin (2010), risiko merupakan kemungkinan perbedaan 

antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Semakin besar 

kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut. 

Menurut Smart, dkk. (2014), risiko berhubungan dengan sebuah investasi yang 

mungkin berasal dari banyak sumber yang berbeda. Investor yang bijak akan 

mempertimbangkan bagaimana sumber utama dari risiko mungkin akan 

mempegaruhi investasi yang potensial. Beberapa sumber risiko yang 

mempengaruhi risiko investasi: 

a. Business risk, adalah sebuah tingkat ketidakpastian yang berhubungan dengan 

earnings dari investasi dan kemampuan investasi tersebut untuk 

membayarkan returns (interest, principal, dividends) kepada investor. 

b. Financial risk, adalah peningkatan dari ketidakpastian terhadap hasil ketika 

perusahaan meminjam dana. 

c. Purchasing power risk, adalah sebuah peluang untuk mengantisipasi tingkat 

perubahan harga (inflation atau deflation) yang akan berpengaruh merugikan 

terhadap return investasi.  
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d. Interest rate risk, adalah sebuah peluang dari perubahan interest rate akan 

berpengaruh merugikan terhadap nilai dari sekuritas.  

e. Liquidity risk, adalah risiko dari tidak mampunya untuk menjual (atau 

melikuidasi) sebuah investasi dengan cepat dan pada saat harga yang layak. 

f. Tax risk, adalah sebuah peluang bahwa pemerintah akan membuat perubahan 

yang tidak menguntungkan dari peraturan perjakan. 

g. Event risk, adalah risiko ketika sesuatu terjadi terhadap suatu perusahaan 

secara tidak terduga dan berpengaruh secara substansial terhadap kondisi 

keuangan perusahaan tersebut. 

h. Market risk, adalah sebuah risiko bahwa return investasi akan menurun 

karena faktor atau pengaruh dari pasar (Smart, dkk., 2014). 

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

aktual investasi dan dengan return yang diharapkan dari investasi tersebut. Return 

yang diharapkan merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa 

datang, sedangkan return yang terjadi atau return aktual merupakan tingkat return 

yang telah diperoleh investor pada masa lalu (Tandelilin, 2010). Menurut 

Jogiyanto (2009) dalam Cheng dan Christiawan (2011), abnormal return akan 

positif jika return yang didapatkan lebih besar dari return yang diharapkan atau 

return yang dihitung. Sedangkan abnormal return akan negatif jika return yang 

didapat lebih kecil dari return yang diharapkan atau return yang dihitung.  

Studi peristiwa menganalisis abnormal return dari sekuritas yang 

mungkin terjadi di sekitar pengumuman dari suatu peristiwa. Dapat dikatakan 

pasar akan menerima abnormal return apabila suatu pengumuman mempunyai 
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kandungan informasi (Meidawati dan Hariawan, 2004 dalam Dewi dan Putra, 

2013). Aspek kepercayaan (belief) dari investor merupakan salah satu aspek yang 

sangat berpengaruh dalam pasar saham. Oleh sebab itu, suatu announcement/ 

disclosure akan ditanggapi oleh investor dengan beragam (Cheng dan 

Christiawan, 2011). 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). 

Meskipun return harapan dapat ditentukan dengan menggunakan 

berbagai teknik, tiga model berikut secara luas digunakan untuk menentukan 

return harapan dalam rangka menguji efisiensi pasar (Tandelilin, 2010). Tiga 

model ini diperkenalkan oleh Brown dan Warner (1980) dalam Tandelilin (2010). 

1. Mean-adjusted returns 

Jika pasar adalah efisien dan return saham bervariasi secara random di sekitar 

nilai sebenarnya (true value), maka rata-rata return sekutiras yang dihitung 

dari periode sebelumnya dapat digunakan sebagai return harapan. Jika return 

harian digunakan, maka kurangkan rata-rata return harian dari return harian 

aktual untuk memperoleh return tak normal. 

   

Dalam hal ini: 

ARi,t = return tak normal sekuritas i pada hari t. 

Ri,t = return aktual sekuritas i pada hari t. 

Ri = rata-rata return sekutiras i selama sekian hari sebelum hari t. 

ARi,t = Ri,t - Ri 
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2. Market-adjusted returns 

Pergerakan saham-saham individual sering dihubungkan dengan pergerakan 

bersama dalam pasar. Untuk itu, satu teknik untuk menghitung return tak 

normal adalah dengan menghilangkan pengaruh pasar terhadap return harian 

sekuritas. Return tak normal dihitung dengan mengurangkan return pasar 

pada hari t (RM,t) dari return saham, seperti ditunjukkan pada persamaan 

berikut: 

  

Keterangan: 

ARi,t = return tak normal sekuritas i pada hari t. 

Ri,t = return aktual sekuritas i pada hari t. 

RM,t = return pasar pada hari t. 

3. Market-model returns 

Teknik ini merupakan cara yang lebih canggih dengan menggambarkan 

hubungan antara sekuritas dengan pasar dalam sebuah persamaan regresi 

linier sederhana antara return sekuritas dengan return pasar. Regresi ini 

disebut market model. Market model digambarkan dengan persamaan berikut: 

   

Keterangan: 

α1 = intersep dalam regresi untuk sekuritas i. Ini merupakan komponen  

return yang tidak tergantung dengan return pasar. 

ARi,t = Ri,t – RM,t 

Ri = α1 + βiRm + ei 
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βi = koefisien regresi yang menyatakan slope garis regresi. Ini mengukur 

perubahan yang diharapkan dalam return sekuritas sehubungan 

dengan perubahan dalam return pasar. 

ei = kekeliruan regresi. Ini mengukur deviasi return yang diobservasi 

dengan return yang diprediksi oleh regresi dan mempunyai nilai 

harapan sama dengan nol. 

Dari ketiga jenis model tersebut, model yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model sesuaian pasar (market-adjusted model). Hal tersebut dikarenakan 

abnormal return yang dihitung menggunakan model sesuaian pasar memiliki nilai 

lebih dibandingkan dengan dua metode lain, karena abnormal return dihitung 

dengan disesuaikan dengan pasar. Selain itu, perhitungannya tidak akan 

menghasilkan bias yang disebabkan kesalahan estimasi parameter seperti yang 

dapat terjadi dalam kedua metode lainnya. Return pasar dihitung dengan 

menggunakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), karena Indeks Harga 

Saham Gabungan dihitung dengan menggunakan seluruh harga saham yang ada 

dibursa sehingga mencerminkan keadaan pasar secara keseluruhan. 

Dalam pasar efisien, harga sekuritas seharusnya merefleksikan informasi 

mengenai risiko dan harapa mengenai return masa datangnya. Return yang 

sepadan dengan risiko saham disebut return normal. Sedangkan jika pasar adalah 

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

dibanding normalnya, yang disebut return tak normal (excess return). Dengan 

demikian, pengujian pasar efisien pada dasarnya adalah pengujian return tak 

normal (Tandelilin, 2010). 
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2.6 Anomali Pasar 

Penelitian tentang reaksi pasar modal atas akibat dari datangnya suatu informasi 

telah banyak dilakukan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menemukan 

keadaan yang sebenarnya dari suatu pasar, apakah pasar tersebut termasuk ke 

dalam pasar yang efisien ataupun tidak. Tetapi penelitian-penelitian tersebut justru 

kemudian menemukan hal-hal yang berlawanan dengan konsep pasar modal 

efisien di beberapa pasar modal (Sari dan Sisdyani, 2014). Menurut Rio (2009) 

dalam Sari dan Sisdyani (2014) saat di pasar modal suatu saham bereaksi atas hal 

yang tidak termasuk dalam konsep yang ada dalam pasar efisien, hal itulah yang 

disebut sebagai anomali atau gangguan. 

Menurut Jones (2014) anomali pasar merupakan teknik atau strategi yang 

bertentangan dengan pasar efisien. Anomali mengakibatkan pasar bergerak tidak 

secara acak sehingga investor dapat memprediksi pola pergerakan return 

(Handayani dan Suartana, 2015). Contoh dari anomali pasar (market anomaly) 

menurut Jones (2014) seperti: earnings announcements, size effect, low P/E ratio, 

January effect, the value line ranking system dan other anomalies. 

Hasil yang ditimbulkan oleh anomali pasar ini akan sangat berlawanan 

dengan yang diharapkan dari konsep-konsep pasar modal dan apa yang 

menyebabkan hal itu terjadi menjadi pertanyaan bagi para ahli keuangan. Pada 

anomali ditemukan hal-hal yang seharusnya tidak ada bilamana dianggap bahwa 

pasar efisien benar-benar ada. Artinya, suatu peristiwa (event) dapat dimanfaatkan 

untuk memperoleh abnormal return. Dengan kata lain, seorang investor 

dimungkinkan untuk memperoleh abnormal return dengan mengandalkan suatu 
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peristiwa tertentu. Anomali yang ada, tidak hanya ditemukan pada satu jenis 

bentuk pasar efisien saja, tetapi ditemukan pada bentuk pasar efisien yang lain. 

Artinya, bukti empiris adanya anomali di pasar modal muncul pada semua bentuk 

pasar efisien, walaupun kebanyakan ditemukan pada bentuk efisien semi-kuat 

(semi strong) (Werastuti, 2012).  

Pengujian berbasis ada tidaknya anomali menggunakan model 

pendekatan uji ke belakang (back tested method). Pada model pendekatan ini 

peneliti melakukan pengujian untuk menjawab pertanyaan bagaimana harga 

historis (hystorical price data) bergerak (berubah) sebagai konsekuensi dari 

adanya kejadian atau pengamatan. Untuk kuatnya suatu pernyataan atau bukti 

akan adanya anomali pasar, perlu adanya dukungan yang tidak sedikit. Artinya, 

beberapa penelitian harus memiliki kesimpulan yang tidak jauh berbeda satu sama 

lain (Werastuti, 2012). 

 

2.6.1 Weekend Effect 

Weekend effect merupakan suatu pengaruh akhir Minggu yang mengakibatkan 

adanya suatu gejala yang menunjukkan bahwa return saham pada hari Jumat akan 

lebih tinggi dibanding hari-hari perdagangan lainnya, sebaliknya hari Senin akan 

menunjukkan return yang lebih rendah (Tandelilin, 2001 dalam Luhgiatno, 2011). 

Gibbons & Hess (1981) 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 
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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. 

Pada teori pasar efisien menyatakan bahwa return saham tidak berbeda 

pada setiap hari perdagangan. Namun fenomena day effect, menyatakan bahwa 

terdapat perbedaan return untuk masing-masing hari perdagangan dalam satu 

minggu. Dimana pada hari Senin cenderung menghasilkan return yang negatif. 

Namun, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa adanya anomali-anomali yang 

secara teori menentang konsep pasar efisien. Salah satu anomali tersebut adalah 

Anomali Akhir Pekan (Weekend Effect Anomaly). Anomali Akhir Pekan 

menyatakan bahwa rata-rata return cenderung positif pada hari Jumat dan negatif 

pada hari Senin (Lestari, 2011). 

Beberapa faktor yang mungkin sebagai faktor penyebab weekend effect 

adalah sebagai berikut: 

1. 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 (Harris, 1986 dalam Luhgiatno, 2011). 

2. Jenis rekomendasi broker di pasar modal sebagian besar rekomendasi yang 

dibuat oleh broker terhadap instutional investor adalah order pembelian, 

dengan kata lain mereka menjadi net buyer. Alasan utamanya adalah karena 

customer dapat merespon secara cepat rekomendasi pembelian, sementara itu 

customer yang dapat meresponi rekomendasi penjualan hanyalah customer 
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yang memiliki saham tertentu untuk dijual (Tandelilin, 2001 dalam 

Luhgiatno, 2011) 

3. Aktifitas keseharian Indonesia Pengaruh hari perdagangan terhadap timing 

penjualan dan pembelian adalah sesuatu yang masuk akal. Aktifitas manusia 

tergantung pada hari dalam seminngu. Seperti kebiasaan banyak orang untuk 

berkreasi pada hari minggu, ataupun menonton film dimalam minggu. 

Kegiatan bursapun mempunyai pola rutinitas yang mirip dengan kegiatan 

manusia yaitu tergantung pola hari bersangkutan (Rystorm dan Benson, 1989) 

4. Prosedur penyelesaian transaksi (settlement prosedur). Dalam konsep 

ekonomi dikenal adanya opportunity cost yang akan semakin membesar 

apabila waktu penyelesaiannya semakin lama. Semakin lama prosedur 

penyelesaian transaksi berarti semakin besar pula opportunity cost dari dana 

yang tertahan (Husnah, 2001 dalam Luhgiatno, 2011) 

5. Pengaruh perbedaan volume perdagangan antar pasar modal. Saham yang 

jarang diperdagangkan dan masuk dalam indeks pasar akan menjadi 

stabilisator fluktuasi naik dan turunnya harga saham yang menjadi komponen 

angka indeks pasar tidak selamanya bergerak secara musiman (Theobald dan 

Price, 1984 dalam Luhgiatno, 2011). 

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 (Singhal dan Bahure, 2009 dalam 

Suwandi, dkk., 2015). Menurut Nageswari, dkk. (2011) perusahaan dan 

pemerintah secara umum mempublikasikan kabar baik antara hari Senin dan 
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Jumat dan kabar buruk pada akhir pekan. Sebagai akibatnya, kabar buruk tersebut 

dicerminkan pada menurunnya harga saham pada hari perdagangan berikutnya 

(Senin) dan berita baik dicerminkan dalam meningkatnya harga saham pada hari 

Jumat. 

Menurut Tachiwou (2010) dalam Suwandi, dkk. (2015), anomali 

Weekend effect adalah bertolak belakang terhadap teori efisiensi pasar modal. 

Anomali ini menarik untuk diuji karena kehadiran dari Weekend effect dapat 

berguna sebagai trading strategy dalam mendapatkan keuntungan bagi investor. 

Investor dapat membeli saham pada hari dengan abnormal return yang rendah 

dan menjual saham pada hari dengan abnormal return yang tinggi. Pengertian 

tersebut menjelaskan bahwa weekend effect merupakan suatu fenomena yang 

bertentangan dengan efisiensi pasar yang menyebabkan investor dengan 

mengetahui kecenderungan return berdasarkan hari, berkesempatan untuk 

mendapatkan abnormal return. Weekend effect terjadi di Indonesia, berdasarkan 

penelitian Lestari (2011), Weekend effect terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama tahun 2009. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian dari Suwandi, 

dkk. (2015) yang mendapatkan weekend effect terjadi di BEI selama 2006-2013 

dengan menggunakan metode unconditional. Namun, pada penelitian Luhgiatno 

(2011) didapatkan hasil bahwa Weekend effect tidak terjadi di pasar modal 

Indonesia.  

Dari penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah: 

Ha1 = Terdapat perbedaan abnormal return antara hari Jumat dengan hari Senin. 
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2.6.2 January Effect 

Menurut As’adah (2009) dalam Sari dan Sisdyani (2014) salah satu anomali yang 

bertentangan dengan teori pasar efisien adalah January effect. 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. Banyak penelitian menemukan bahwa pada bulan 

Januari terdapat return yang lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan 

lainnya dan ini biasanya terjadi pada saham yang nilainya kecil (small stock) 

(Tandelilin, 2010). 

Fama (1991) menemukan bahwa pada periode 1941-1981 return di bulan 

Januari lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, dan perbedaan 

yang lebih besar terjadi pada saham yang nilai kapitalisasi pasarnya kecil. 

Sedangkan untuk periode 1982 sampai dengan Januari 1991, Fama juga 

menemukan hal yang sama, tetapi perbedaan return di bulan Januari untuk small 

stock dan larger stock tidak terlalu besar. Return tak normal di bulan Januari 

untuk small stock umumnya relatif tinggi pada hari-hari awal bulan. 

Fenomena tersebut sering disebut dengan January effect, dan 

penelitiannya juga sudah banyak dilakukan di luar bursa Amerika. Gultekin dan 

Gultekin (1983) mempelajari January effect dengan menggunakan data dari 17 

negara termasuk Amerika Serikat. Mereka menemukan bahwa di semua negara 

tersebut terjadi return yang relatif lebih tinggi di bulan Januari. Kato dan 

Shallheim (1985) dalam Tandelilin (2010) juga melakukan penelitian mengenai 

January effect dan hubungannya dengan ukuran saham (size) di Bursa Saham 
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Tokyo. Hasil yang diperoleh adalah tidak adanya hubungan antara return saham 

dengan ukuran saham. 

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 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. 

Penelitian terkait tentang terjadinya January effect itu sendiri beberapa 

kali sempat dilakukan sebelumnya, diantaranya Subekti (2006) dalam Sari dan 

Sisdyani (2014) yang meneliti January effect di pasar modal Indonesia 

mendapatkan hasil yang positif, yaitu pelaku pasar modal Indonesia memang 

memiliki kecenderungan untuk bereaksi berlebihan di minggu-minggu awal bulan 

Januari. Hasil yang sama juga di dapatkan oleh Nagastara dan Siti Rahmi (2012) 

dalam Sari dan Sisdyani (2014) yang menyebutkan bahwa January effect terjadi 

pada sektor perbankan di pasar modal Indonesia. 
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Hal tersebut kemudian berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang 

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. Hasil ini 

kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan Andreas dan Ria (2011) dalam 

Sari dan Sisdyani (2014) yang menyebutkan bahwa January effect tidak terjadi di 

pasar modal Indonesia. Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya tersebut 

menimbulkan hasil yang berbeda mengenai keadaan pasar modal Indonesia. 

January Effect ini sering juga disebut dengan Year End Effect. Anomali 

ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan bahwa keuntungan saham akan 

menurun pada bulan Desember dan kemudian akan menarik pada awal Januari. 

Pada anomali ditemukan hal-hal yang seharusnya tidak ada bilamana dianggap 

bahwa pasar efisien benar-benar ada. Artinya, suatu peristiwa (event) dapat 

dimanfaatkan untuk memperoleh abnormal return. Dengan kata lain, seorang 

investor dimungkinkan untuk memperoleh abnormal return dengan 

mengandalkan suatu peristiwa tertentu. Oleh karena itu, January effect yang 

merupakan suatu peristiwa diawal tahun dan merupakan salah satu anomali pasar 

mempunyai pengaruh terhadap kemungkinan untuk mendapatkan abnormal 

return bagi investor. 

Dari penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah: 

Ha2 = Terdapat perbedaan abnormal return antara bulan Januari dengan bulan-

bulan selain bulan Januari. 
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2.6.3 Rogalski Effect 

Rogalski Effect merupakan suatu fenomena yang ditemukan oleh seorang peneliti 

bernama Rogalski pada tahun 1984 (Werastuti, 2012). 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.  

Hal ini disebabkan karena pengaruh “window-dresing” investor 

profesional pada akhir tahun untuk mengurangi kerugian portofolio mereka pada 

akhir periode pelaporan keuangan. Institusional investor cenderung menjual 

sekuritas yang merugikan dan membeli sekuritas yang menguntungkan untuk 

memperbaiki performance pada akhir periode (Haug dan Hirschey, 2006). 

Rogalski Effect bisa diartikan sebagai suatu fenomena dimana return 

negatif yang biasa terjadi pada hari Senin (Monday Effect) menghilang pada bulan 

tertentu. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan return yang lebih tinggi pada 

bulan tersebut dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Di pasar modal 

Amerika dikatakan bahwa return pada bulan Januari lebih tinggi daripada return 

pada bulan lainnya, sehingga fenomena tersebut dikatakan sebagai January Effect 

(Werastuti, 2012). 

Banyak penelitian yang telah dilakukan di Indonesia untuk menyingkap 

fenomena January Effect, akan tetapi para peneliti tidak menemukan adanya 
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fenomena January Effect pada Bursa Efek Indonesia (Werastuti, 2012). 

Berdasarkan penelitian Cahyaningdyah dan Witiastuti (2010) yang meneliti 

fenomena Rogalski effect pada Bursa Efek Indonesia menyimpulkan bahwa 

Rogalski effect terjadi pada bulan April, karena return pada bulan April lebih 

tinggi dibandingkan dengan bulan lainnya atau yang sekarang lebih dikenal 

dengan sebutan April effect.  

April effect yang terjadi di Bursa Efek Indonesia disebabkan oleh 

ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal No.80/PM/1996, 

yang menyatakan bahwa laporan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan 

dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam (sekarang OJK) 

120 hari setelah tanggal tahun tutup buku perusahaan. Hal ini berarti bahwa 

laporan keuangan maksimum disampaikan pada bulan April (Hendi dan Darmadji, 

2001 dalam Werastuti, 2012). Oleh karena itu sebelum bulan April dan pada awal 

bulan April banyak perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan tahunan 

(Usman dan Riphat, 1997 dalam Werastuti, 2012). 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 yang digantikan dengan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar 

Modal No. KEP-346/BL/2011. Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam No. KEP-
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346/BL/2011, laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan 

LK (sekarang OJK) dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir 

bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Dalam praktek 

penyampainnya tersebut, biasanya emiten menyampaikan laporan keuangan pada 

akhir bulan Maret dikarenakan menurut KEP-346/BL/2011 laporan keuangan 

tahunan wajib disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan 

keuangan. 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 tersebutlah yang diduga menjadi 

penyebab terjadinya return yang cenderung tinggi pada bulan Maret yang 

menjadikan Rogalski effect berpotensi terjadi pada bulan Maret akibat dari 

perubahan regulasi tersebut. 

Dari penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah: 

Ha3 = Terdapat perbedaan abnormal return antara hari Senin bulan Maret dengan 

hari Senin selain bulan Maret. 

 

2.6.4 Pengumuman Earnings 

Laporan keuangan adalah laporan yang mencerminkan pengumpulan, pengolahan, 

dan ringkasan akhir dari data akuntansi. Empat laporan yang bersangkutan: (1) 
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statement of financial position menunjukkan kondisi keuangan dari perusahaan 

pada saat akhir periode. (2) Income statement (atau statement of comprehensive 

income) mengukur hasil dari operasi selama satu periode. (3) Statement of cash 

flows melaporkan kas yang dihasilkan dan digunakan oleh aktivitas operasi, 

investasi, dan pendanaan selama satu periode. (4) Statement of retained earnings 

(atau retained earnings statement) merekonsiliasi saldo dari akun retained 

earnings dari saldo awal menjadi saldo akhir dari berakhirnya periode (Kieso, 

dkk., 2014). Komponen laporan keuangan yang lengkap berdasarkan PSAK 1 

terdiri dari: 

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode; 

b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode; 

c. Laporan perubahan ekuitas selama periode; 

d. Laporan arus kas selama periode; 

e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang 

signifikan dan informasi penjelasan lain; 

f. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya; dan 

g. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika 

entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau 

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas 

mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.  

Laporan laba rugi merupakan laporan utama yang melaporkan kinerja 

dari suatu perusahaan. Investor dan kreditor menggunakan informasi dalam 

laporan laba rugi untuk (1) mengevaluasi kinerja perusahaan di masa lalu, (2) 

Pengaruh Weekend..., Alvian, FB UMN, 2017



memprediksi kinerja perusahaan di masa depan, dan (3) mengevaluasi risiko atau 

ketidakpastian atas arus kas dimasa depan (Virginia, dkk., 2012).  

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). 

Laporan keuangan memiliki kandungan informasi yang penting seperti 

laba perusahaan pada suatu periode. Sebuah penyesuaian dari harga sama terhadap 

earnings announcements telah dipelajari pada bebarapa papers, membuka 

beberapa ketertarikan akan pertanyaan dan kemungkinan. Sebuah informasi yang 

ditemukan dari pengumuman harusnya akan berdampak pada harga saham (Jones, 

2014). 

Teori sinyal dalam Mulatsih, dkk. (2009) dalam Dewi dan Putra (2013) 

mengasumsikan 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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Informasi earnings yang menimbulkan reaksi dari para investor 

dikatakan memiliki kandungan informasi. Reaksi ini dapat diukur dengan 

menggunakan abnormal return. Jika pasar berada dalam kondisi yang efisien 

setengah kuat (semi strong), abnormal return hanya terjadi di sekitar 

pengumuman earnings sebagai bentuk reaksi para investor terhadap pengumuman 

tersebut. Dengan kata lain, efisiensi pasar mengakibatkan tidak ada seorang 

investor pun yang dapat menggunakan informasi earnings untuk memperoleh 

abnormal return dalam jangka waktu yang lama (Virginia, dkk., 2013). Artinya, 

jika emiten melakukan pengumuman earnings, maka akan membuat reaksi pasar 

yang dapat menimbulkan abnormal return. Berdasarkan penelitian Telaumbanua 

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

informasi laba memiliki kandungan informasi yang ditunjukkan dengan adanya 

abnormal return yang secara statistik signifikan pada periode peristiwa. 

Dari penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah: 

Ha4 = Terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman 

earnings. 

Bagi para investor, informasi Earnings Per Share merupakan informasi 

yang dianggap paling mendasar dan berguna, karena bisa menggambarkan 

prospek earning perusahaan di masa depan (Tandelilin, 2010). Menurut 

Weygandt, dkk. (2015), Earnings Per Share (EPS) adalah sebuah rasio untuk 

mengukur laba bersih yang didapat pada setiap lembar saham biasa yang beredar. 

EPS diperoleh dengan menghitung perbandingan antara jumlah earning (dalam 

hal ini laba bersih yang siap dibagikan bagi pemegang saham) dengan jumlah 
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lembar saham beredar dari perusahaan. Informasi EPS suatu perusahaan 

menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan bagi semua 

pemegang saham perusahaan (Tandelilin, 2010). Karena EPS memiliki kandungan 

informasi bagi investor, maka akan terjadi abnormal return sebagai bentuk dari 

reaksi investor terhadap informasi dari EPS tersebut jika pasar tidak dalam 

keadaan efisien yang ditanggapi positif ataupun negatif oleh para investor. 

Dari penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah: 

Ha5 = Pengumuman earnings yang diproksikan dengan Earnings Per Share   

berpengaruh terhadap abnormal return. 

 

2.7 Model Penelitian 

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini, dapat digunakan sebagai 

berikut: 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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Model Penelitian 3 
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