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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Para investor terbagi menjadi dua kelompok dalam menanggapi hipotesis 

pasar efisien (EMH) yang dikemukakan oleh Eugene Fama (Bodie et al. 2008 ). 

Dua kelompok tersebut adalah kelompok yang setuju dengan teori EMH dan 

kelompok yang menentang teori tersebut (Al Jafari 2012). Manajer portofolio 

professional termasuk ke dalam pihak yang tidak setuju dengan teori EMH karena 

jasa yang mereka tawarkan menjadi tak bernilai menurut teori EMH (Bodie et al. 

2008). Berbagai studi juga menunjukkan bahwa terdapat bebagai macam anomali 

di pasar saham yang terjadi di berbagai rentang waktu di banyak negara. Anomali 

merupakan sebuah keanehan yang terjadi pada perdagangan saham yang 

mengakibatkan investor memiliki peluang untuk mendapatkan abnormal return, 

yang seharusnya tidak terjadi menurut teori EMH (Singh 2014).  

Calendar anomaly, salah satu dari banyak jenis anomali, mengindikasikan 

adanya pola-pola berulang yang terjadi pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada 

bulan atau hari tertentu, yang memberikan peluang bagi investor untuk 

mendapatkan abnormal return (Deyshappriya 2014). Calendar anomaly yang 

banyak diteliti antara lain Month of the Year Anomaly (MOYA) atau dikenal juga 

dengan January Effect, Day of the Week Anomaly (DOWA), dan Halloween 

Indicator atau yang dikenal juga dengan Sell in May Effect (Dicle dan Levendis 

2012, Darrat et al. 2011, Das dan Rao 2011, Bouman dan Jacobsen 2002). Setiap 

jenis dari calendar anomaly menawarkan peluang strategi jual beli saham untuk 

rentang watu yang berbeda. MOYA misalnya menawarkan abnormal return bila 

melakukan aksi beli pada bulan Januari (Alrabadi dan Al-Qudah 2012). DOWA 

menawarkan peluang untuk mendapatkan return tertinggi bila menjual di hari 

jumat dan membeli pada saat harga terendah di hari senin. Sedangkan pada  

Halloween Indicator terdapat peluang untuk memperoleh return positif bila 

membeli saham di bulan September dan menjualnya di bulan Mei.     

Terjadinya calendar anomaly bukan hanya sekedar seasonalitas yang 

diperoleh dari pembuktian statistik, banyak peneliti yang mencoba mengaitkannya 

dengan perilaku investor, baik perilaku rasional maupun irasional. Fenomena 

MOY oleh berbagai literatur dijelaskan lewat hipotesis bahwa para investor 

melakukan penjualan terhadap sekuritas-sekuritas mereka yang merugi untuk 

mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan pada akhir tahun, lalu kemudian 

para investor membeli kembali sekuritas-sekuritas tersebut pada awal tahun 

berikutnya. Kegiatan tersebut mengakibatkan rendahnya harga sekuritas pada 

akhir tahun karena oversought, dan harga sekuritas tersebut akan kembali 

meningkat karena overbought pada awal tahun (Wei et al. 2010). DOW 

dihipotesiskan terjadi karena perusahaan dan pemerintah biasanya merilis berita-

berita baik pada hari-hari diantara senin sampai jumat sedangkan berita buruk 

dirilis saat akhir pekan. Akibatnya, sikap pesimis investor yang didapat dari akhir 

pekan tercermin pada harga saham hari senin (Cuthbertson 1996). Adanya 

Halloween Indicator, dibuktikan oleh Bouman dan Jacobsen (2002), terjadi 
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karena periode bulan September pada banyak negara merupakan periode liburan 

sehingga aktivitas perdagangan saham tidak banyak pada periode tersebut.    

Banyaknya calendar anomaly yang ditemukan di berbagai negara 

mengindikasikan masih banyak pasar saham yang belum efisien. Pasar modal 

Indonesia sendiri disebut sebagai pasar yang memiliki semi strong efficiency 

(Husnan 1998 dalam Imelda et al. 2014) artinya investor tidak bisa memprediksi 

harga saham berdasarkan pola harga historis dan informasi publik, Temuan 

tersebut disanggah oleh studi-studi lainnya yang  menemukan adanya anomali-

anomali yang bersifat seasonal di Indonesia, seperti month of the year anomaly 

(MOY) dan day of the weak anomaly (DOW) (Anwar dan Mulyadi 2012, Iramani 

dan Mahdi 2006, Werastuti 2012, Naughton dan Veeraghavan 2005). Studi-studi 

tersebut mengindikasikan bahwa pasar modal belum efisien, artinya investor dapat 

meramalkan harga saham berdasarkan pola pergerakan harga saham masa lalu.  

Adanya indikasi terjadinya pola return pada pasar saham Indonesia dapat 

dilihat dari return bulanan pada indeks LQ 45 (Lampiran 1). Return pada bulan 

Maret selama enam tahun terlihat selalu positif. Selain pola return tinggi, pada 

bulan Agustus dan November hampir juga menampilkan pola yang menarik 

karena selalu menampilkan tren return menurun dari bulan sebelumnya. LQ45 

sebagai indikator digunakan pada penelitian ini untuk menggambarkan “perilaku” 

saham-saham kapitalisasi besar. Indikasi adanya return abnormal juga terlihat 

pada indeks Pefindo25. Indeks Pefindo25  merupakan indeks yang beranggotakan 

emiten-emiten yang tergolong Small and Medium Enterprises (SME) dengan 

minimal aset lima triliun rupiah. Pada indeks ini terdapat bulan Februari dan 

Maret yang terlihat hampir selalu mempunyai return yang positif selama enam 

tahun (Lampiran 2). Pada jangka waktu yang lebih pendek yaitu harian terlihat 

juga indikasi seasonalitas return pada dua indeks tersebut. Baik pada indeks LQ45 

dan Pefindo25, return rata-rata tertinggi terdapat pada hari rabu (Lampiran 3 dan 

Lampiran 4). Perbedaan bulan terjadinya indikasi abnormalitas return ini bisa jadi 

dipengaruhi oleh jenis kapitalisasi saham yang berbeda antara indeks LQ45 dan 

Pefindo 25.  

Indikasi anomali perlu dilihat pada indeks berkapitalisasi berbeda karena 

pasar, terutama investor-investor risk lover, lebih memilih untuk melakukan 

trading pada saham-saham lapis kedua karena kelompok saham ini menawarkan 

return yang lebih tinggi dari pada saham-saham berkapitalisasi besar, namun 

dengan risiko yang lebih besar pula (Switzer 2012). Tidak ada definisi pasti 

mengenai saham-saham lapis kedua, namun secara umum investor merujuk saham 

lapis kedua sebagai saham-saham pilihan kedua terbaik setelah saham-saham blue 

chips seperti LQ45. Saham-saham lapis kedua yang sering diberitakan di media 

sebagai pilihan kedua bila pergerakan saham-saham LQ45 stagnan beberapanya 

antara lain saham-saham dengan kode TOTL, AISA, LSIP, NIKL, dan ELSA 

(Prasetyo 2016). Bila anomali ditemukan pada saham-saham berkapitalisasi 

berbeda maka startegi trading berdasarkan anomali bisa diterapkan untuk setiap 

jenis kapitalisasi.  

 Selain menganalisa pola anomali pada tingkat indeks, hal menarik yang bisa 

dianalisa terkait calendar anomaly adalah menganalisa ada tidaknya anomali 

tersebut pada tingkat individual saham, tidak seperti yang kebanyakan dilakukan 

pada penelitian-penelitian terdahulu yang hanya menganalisa pada tingkat pasar 

atau indeks. Analisa tersebut telah dilakukan oleh Dicle and Levendis (2012) yang 
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menganalisa DOWA pada 51 bursa saham di 33 negara. Mereka menemukan 

setidaknya tujuh persen dari total saham dari seluruh bursa masih mengalami 

DOWA. Terlebih lagi teori mengenai calendar anomaly menyatakan bahwa 

anomali kebanyakan terjadi pada saham-saham berkapitalisasi kecil (Bodie et al. 

2008). Oleh karena itu analisa di tingkat individual saham diperlukan untuk 

mengklarifikasi teori tersebut. Hasil-hasil penelitian mengenai calendar anomaly-

pun banyak yang bertentangan, ada yang menyimpulkan anomali telah hilang, 

berpindah, semakin melemah, atau masih ada  Bahkan di pasar yang dikatakan 

sudah efisisen seperti bursa Amerika Serikat, masih ada penelitian yang 

menyatakan bahwa di pasar tersebut masih terdapat calendar anomaly (Darrat et 

al. 2011, Easterday 2015).   

  

Rumusan Masalah 

Tingginya return pada bulan Maret dan Oktober pada indeks LQ45 bisa jadi 

merupakan insentif bagi investor atas tingginya risiko yang mengikutinya atau 

disebut juga risk premium (Berument dan Dogan 2012). Risk premium menurut 

Berument dan Dogan (2012) biasanya berupa risk premium positif dan 

menurutnya teori ini dapat diaplikasikan bukan hanya pada saat pemilihan asset 

namun juga saat pemilihan waktu untuk penentuan aksi jual dan beli. Sudut 

pandang Berument dan Dogan (2012) adalah unik bila dibandingkan dengan sudut 

pandang umum yang menggambarkan risk premium dengan beta aset dan selisih 

antara return pasar dan return risk-free asset (Bodie et al. 2008). Mereka 

berpendapat bahwa risiko untuk melakukan aksi beli dan jual beragam tiap waktu, 

sehingga risko yang terdapat pada tiap waktunya harus lah dikompensasi dengan 

tingkat return yang sesuai. Misalnya, hari yang memiliki risiko lebih besar dari 

pada hari lain, haruslah memiliki return yang lebih besar.  

Selain itu, bila tingginya return pada periode tertentu atau aset tertentu 

diikuti dengan tingkat risiko yang tinggi pula, atau dengan kata lain terdapat risk 

premium pada aset tersebut, maka hal tersebut bukanlah anomali (Fama dan 

French 1993 dalam Bodie et al. 2008). Namun deviasi standar rata-rata bulan 

Maret lebih kecil dari pada deviasi standar rata-rata sepanjang tahun (Tabel 1).  

Deviasi standar rata-rata pada bulan Maret 3,13 persen, lebih kecil dibandingkan 

rata-rata tahunan yaitu 4,28 persen. Jadi terdapat kemungkinan rata-rata return 

yang tinggi pada bulan tersebut bukanlah risk premium.  Indikasi adanya return 

tinggi yang bisa didapat pada bulan Maret pada indeks LQ 45 ternyata tidak sama 

dengan indikasi return tinggi pada indeks Pefindo 25. Pada indeks Pefindo 25 

indikasi adanya return tertinggi terdapat pada bulan Februari dan Maret.   

Tabel 1 Deviasi standar return bulanan indeks LQ45 dan indeks Pefindo25 tahun 

2010-2015 (dalam persen) 

  Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 

LQ45 0.83 2.81 4.17 0.68 -1.85 -0.29 2.33 -4.25 0.50 4.59 -2.73 2.42 

Pefindo25 2.36 3.57 4.66 0.94 1.25 -2.09 1.91 -6.29 2.70 2.49 -1.43 1.88 

Sumber: Yahoo Finance diolah 

Tingginya return rata-rata bulan Februari dan Maret pada Indeks Pefindo 25 

juga diindikasi bukan merupakan risk premium. Rata-rata deviasi standar dua 

bulan tersebut lebih kecil dari rata-rata deviasi standar sepanjang tahun (Tabel 1).  
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Deviasi standar bulan Februari dan Maret secara berturut-turut hanya sebesar 5,81 

persen dan 6,04 persen. Deviasi standar dua bulan tersebut lebih kecil 

dibandingkan deviasi standar rata-rata sepanjang tahun yaitu 6,7 persen. Indikasi 

anomali juga terdapat pada jangka waktu yang lebih pendek yaitu jangka waktu 

harian (Gambar 3). Baik pada indeks LQ45 maupun Pefindo25 memiliki rata-rata 

return tertinggi pada hari Rabu. Kedua indeks ini juga memiliki deviasi standar, 

yang merupakan ukuran sederhana dari risiko, di bawah rata-rata.    

Tabel 2 Deviasi standar return bulanan indeks LQ45 dan indeks Pefindo25 tahun 

2010-2015 (dalam persen) 

Standar Deviasi Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 

LQ45 1.514 1.404 1.366 1.417 1.303 

Pefindo25 1.486 1.505 1.399 1.424 1.209 

Sumber: Yahoo Finance diolah 

Selain indikasi adanya calendar anomaly di Indonesia, hasil penelitian 

tentang calendar anomaly di berbagai negara menghasilkan kesimpulan yang 

beragam. Banyak penelitian yang dilakukan di pasar-pasar saham negara-negara 

maju menemukan bahwa calendar anomaly tidak lagi ada (Patel 2016, Chandra 

2006, Maberly dan Pierce 2003, Morrey dan Rosenberg 2012). Tidak sedikit pula 

yang menyatakan bahwa calendar anomaly di pasar saham negara-negara maju 

masih ada, bergeser ke periode yang berbeda, atau setidaknya masih ada di tingkat 

saham individu (Dicle dan Levendis 2012, Darrat et al. 2011, Das dan Rao 2011, 

Bouman dan Jacobsen 2002, Lucey dan Whelan 2001, Yakob et al. 2005, 

Easterday 2015). Sementara itu, penelitian-penelitian di negara-negara 

berkembang lebih banyak menghasilkan temuan calendar anomaly, baik itu 

MOYA, DOWA, maupun Halloween Indicator (Singh 2014, Mouselli dan Al-

Samman 2016, Deyshappriya 2014, Alrabadi dan Al-Qudah 2012, Brahmana et 

al. 2011, Angelovska 2014, Tooma 2007, Kamath dan Liu 2007). Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa pasar saham negara-negara berkembang masih belum 

efisien, oleh karena itu penelitian tentang calendar anomaly kini lebih banyak 

dilakukan di negara-negara berkembang (Cifuentes dan Cordoba 2013).  

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga menjadi objek 

penelitian calendar anomaly. Penelitian-penelitian tentang anomali di pasar 

saham di Indonesia banyak menggunakan data indeks komposit (IHSG), indeks 

LQ 45, indeks sektoral atau indeks yang disediakan oleh perusahaan keuangan 

internasional seperti Morgan Stanley Capital Index ( Anwar dan Mulyadi 2012, 

Iramani dan Mahdi 2006, Werastuti 2012, Swandewi dan Mertha 2013, Karemera 

et al. 1999, Pratomo 2007, Imandani 2008). Penelitian-penelitian tersebut 

umumnya menganalisa terjadinya anomali secara keseluruhan pasar, atau indeks, 

dan tidak dianalisa berdasarkan klasifikasi kapitalisasi suatu saham, sedangkan 

calendar anomaly diduga juga berbeda untuk setiap tingkat kapitalisasi saham 

(Mangala dan Lohia 2013).  Selain itu, masih sangat jarang penelitian anomali 

pada tingkat emiten. Analisis anomali pada tingkat individual saham diperlukan 

karena menurut Dicle dan Levendis (2012) pada beberapa pasar saham, calendar 

anomaly tidak lagi bisa terlihat pada indeks dan hanya bisa teridentifikasi dengan 

menganalisa pada tingkat individual saham. Berdasarkan pemaparan tersebut 

maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
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1. Apakah terdapat MOYA dan DOWA pada indeks LQ45 dan indeks 

Pefindo25? 

2. Apakah terdapat MOYA dan DOWA pada saham-saham indeks LQ45 

dan saham-saham indeks Pefindo25? 

Tujuan Penelitian 

Garis besar tujuan penelitian ini adalah menganalisa ada atau tidaknya 

calendar anomaly di pasar saham Indonesia pada dua tingkat time frame yaitu 

harian (DOWA) dan bulanan (MOYA). Selain itu analisa anomali tersebut akan 

dilakukan pada setiap klasifikasi kapitalisasi saham. Oleh karena itu secara rinci 

tujuan penelitian ini meliputi:       

1. Menganalisa MOYA dan DOWA pada indeks LQ45 dan indeks 

Pefindo25. 

2. Menganalisa MOYA dan DOWA pada saham-saham indeks LQ45 dan 

saham-saham indeks Pefindo25. 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi investor dan manajer investasi: 

Memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan terkait strategi 

perdagangan saham khusunya pada indeks LQ45 dan Pefindo25 

2. Bagi regulator dan fasilitator pasar modal Indonesia (BEI) 

Hasil penelitian anomali ini dapat menjadi indikasi efiesien atau tidaknya 

pasar modal Indonesia. 

3. Bagi dunia akademis: 

Temuan ada tidaknya anomali di pasar saham Indonesia memperkaya 

penelitian anomali di negara berkembang. Selain itu, indikasi semakin 

efisien atau tidaknya pasar Indonesia biasa dilihat dari besarnya temuan 

anomali dibandingkan temuan anomali pada penelitian terdahulu di 

Indonesia.  

4. Bagi penulis: 

Sebagai wadah aplikatif untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah 

dipelajari dan mempertajam kemampuan analisis serta memberikan 

wawasan mengenai strategi investasi saham berdasarkan waktu. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Analisa anomali dilakukan pada dua tipe calendar anomaly yaitu anomali 

harian (DOWA) dan anomali bulanan (MOYA). Ada atau tidaknya pola anomali 

dianalisa pada dua indeks yaitu indeks LQ45 dan indeks Pefindo25, analisa 

anomali juga dilakukan pada 58 emiten anggota kedua indeks tersebut. 

Pergerakan return diamati dalam periode 2010-2015. Metode yang digunakan 

dalam mengidentifikasi ada tidaknya anomal adalah model regresi yang seluruh 

variabelnya adala variabel dummy, yang tiap dummy-nya melambangkan hari 

kerja atau bulan. Estimator yang digunakan untuk model regresi tersebut adalah 

model ARCH/GARCH atau metode OLS. Penggunaan metode OLS hanya akan 
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