
I.  PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Secara perlahan namun pasti pasar modal Indonesia tumbuh menjadi 

bagian penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Di negara-negara 

maju pasar modal sejak lama telah menjadi lembaga yang sangat diperhitungkan 

bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan. 

Kegiatan pasar modal pada umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga antara lain 

pusat perdagangan sekuritas atau resminya disebut bursa efek, lembaga kliring 

dan lembaga keuangan lainnya. 

Di dalam perdagangan efek yang tertib dan wajar sering ditemui adanya 

anomali-anomali pasar yang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian di pasar 

modal. Ada beberapa penelitian yang mendokumentasikan berbagai anomali yang 

terjadi di pasar saham terlihat berlawanan dengan hipotesis pasar efisien (efficient 

market hypothesis), meskipun terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pasar saham 

adalah efisien. Informasi yang efisien dari pasar keuangan menyatakan bahwa 

harga pasar dan tingkat pengembalian pada setiap tahun mencerminkan 

tersedianya semua informasi yang dibutuhkan masyarakat. 

Seperti yang telah diungkapkan Fama (1970) yang menyatakan pasar 

modal yang efisien sebagai “salah satu pasar harga yang selalu mencerminkan 

informasi yang tersedia secara penuh”. Jika terdapat akses yang tidak seragam 

antara pelaku pasar yang baru dengan yang lainnya terhadap harga saham yang 

sama maka pasar modal dapat dikatakan tidak efisien karena informasi yang 

disebarkan hanya dapat diprediksikan dengan baik oleh sebagian pelaku-pelaku 
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pasar. Ketidakberaturan ini bersifat persisten dan memiliki dampak yang cukup 

luas sehingga disebut anomali pasar (market anomalies). Salah satu bentuk 

anomali yang sering mendapat perhatian untuk diteliti adalah pengaruh akhir 

tahun atau yang yang dikenal dengan nama January effect. 

Beberapa penelitian saham di bursa efek yang sudah maju seperti Amerika 

Serikat telah mengenal terlebih dahulu tentang January effect, yang 

menggambarkan bahwa pada bulan Januari setiap tahun pada umumnya 

menunjukkan tingkat return yang lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lainnya. 

Karena aset finansial dan periode sampel yang digunakan untuk menganalisis 

January effect berbeda maka temuan atas fenomena tersebut di tiap negara juga 

akan berbeda. Rozeff dan Kinney adalah peneliti pertama yang mengemukakan 

bahwa tingkat rata-rata return saham pada bulan Januari lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan tingkat rata-rata return saham pada bulan-bulan lain selama 

periode 1904-1974 (Selvie, 2003). Selama jangka waktu tersebut, tingkat rata-rata 

return untuk indeks pasar saham pada bulan Januari sebesar 3.84 persen, 

sedangkan tingkat rata-rata return pada bulan-bulan lain sebesar 0.68 persen. 

Hasil tersebut kemudian diperkuat oleh pendapat Brown, Kleidon, dan Marsh 

pada tahun 1983 serta topik yang diteliti oleh Keim (1983) mengenai terjadinya 

January effect pada obligasi perusahaan. Meratanya fenomena tersebut pada pasar 

commercial paper dikemukakan oleh Jones (1996).  

Menurut Haugen and Lakonishok (1988), pada akhir tahun, beberapa 

instrumen investasi akan menghasilkan abnormal return. Perhatian terbesar 

terpusatkan pada saham-saham dengan kapitalisasi pasar yang rendah. Saham-

saham kecil cenderung akan menghasilkan pengembalian yang besar 



3 
 

dibandingkan dengan saham-saham besar, dan pengembalian terbesar dari saham 

kecil didapat pada sepuluh hari pertama di bulan Januari. Biasanya pada bulan 

Desember berbagai pihak mempunyai kepentingan untuk melakukan aksi window 

dressing yakni fenomena naiknya harga saham menjelang berakhirnya tutup buku 

yang bersamaan dengan tutup tahun. Dalam window dressing, dikatakan bahwa 

fund manager sengaja melakukan pembelian saham agar harga saham naik dan 

nilai portofolionya menjadi lebih indah. Akibatnya harga saham akan naik ketika 

menjelang tutup tahun dan peningkatan harga saham masih terus berlanjut sampai 

pertengahan Januari. Setelah itu, harga saham biasanya mulai mengalami 

penurunan. 

Ada beberapa teori mengenai terjadinya fenomena January effect ini, 

selain karena aksi window dressing, beberapa penelitian mengatakan anomali 

harga atau kenaikan harga saham yang sering terjadi di awal Januari masih terkait 

dengan perlakuan perpajakan. Menjelang tutup tahun, pada hari-hari terakhir 

kegiatan transaksi fund manager akan merealisasikan kerugian untuk saham-

saham yang dinilai tidak prospektif dalam jangka pendek dan harganya terkoreksi 

terus. Dengan merealisasi kerugian berarti fund manager memiliki faktor 

pengurang pajak pendapatan. Fund manager akan membeli kembali (buy back) 

saham yang dilepasnya pada tahun baru sehingga harganya meloncat kembali. 

Selain itu, penelitian lain menyebutkan fenomena tersebut berhubungan dengan 

adanya penelitian di pasar berkapitalisasi kecil dari tahun ke tahun, yang mana 

akan membuat saham-saham tersebut terlihat menarik bagi investor untuk 

menanamkan dananya. Teori lain menyimpulkan bahwa investor yang 

membutuhkan uang kas untuk liburan akhir tahun akan menjual sebagian 
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investasinya, investor lain yang mencari keuntungan lalu membeli saham-saham 

yang telah dijual tadi. 

Dari penelitian itu dijelaskan bahwa kecenderungan terjadinya koreksi 

pasar menjelang libur disebabkan oleh penyebaran informasi yang tidak merata 

(asymetris information). Perubahan atau naik turunnya harga saham di pasar 

selalu dipengaruhi oleh informasi penting dan relevan. Saat dimana pasar libur 

tidak ada transaksi, pelaku pasar kuatir ada perkembangan informasi yang bisa 

mengakibatkan turunnya harga saham. Karena itu untuk menghindari 

ketidakpastian informasi dan mengurangi risiko, pelaku pasar bersikap lebih baik 

tidak memegang saham saat liburan. Akibatnya mereka melepas saham sehingga 

harganya di pasar terkoreksi. 

Hal tersebut diperkuat oleh Branch dalam Selvie (2003) yang menyatakan 

bahwa tingkat return saham pada bulan Januari lebih tinggi daripada tingkat 

return saham pada bulan-bulan lain dapat terjadi karena dua sebab. Pertama, 

akibat perhitungan pajak, yaitu para fund manager cenderung untuk menjual 

saham-saham yang mereka miliki dan merealisasikan kondisi kerugian dalam 

pembukuan keuangan pada akhir tahun untuk tujuan meringankan beban pajak, 

kemudian membeli kembali saham-saham yang telah mereka jual pada awal 

Januari tahun berikutnya. Kedua, akibat sistem kompensasi, yaitu para fund 

manager sering mendapat bonus pada akhir tahun dan menginvestasikan jumlah 

tersebut dalam industri sekuritas pada awal tahun berikutnya. 

Hal-hal diatas juga berhubungan dengan perilaku keuangan (behavioral 

finance) menyatakan bahwa terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi yang 

dapat mempengaruhi harga saham. Implikasi dari fenomena tersebut adalah 
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bahwa para pelaku pasar tidak semuanya terdiri dari orang-orang yang rasional 

dan juga tidak emosional. Jika sebagian para pelaku pasar bereaksi berlebihan 

terhadap informasi, terlebih lagi jika informasi tersebut adalah informasi buruk, 

para pelaku pasar akan secara emosional segera menilai saham terlalu rendah. 

Untuk menghindari kerugian para investor akan berperilaku irasional dan 

menginginkan menjual saham-saham yang berkinerja buruk dengan cepat. 

Peristiwa yang dianggap dramatis oleh para investor, dapat menyebabkan para 

investor bereaksi secara berlebihan (overreaction). Para investor akan melakukan 

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

berlebihan ditunjukkan dengan adanya perubahan harga saham dengan 

menggunakan return dari sekuritas yang bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur 

dengan abnormal return yang diterima oleh sekuritas kepada para investor. Return 

saham ini akan menjadi terbalik dalam fenomena reaksi berlebihan. Saham-saham 

yang biasanya diminati pasar yang mempunyai return tinggi, akan menjadi kurang 

diminati. Sedangkan saham-saham yang bernilai rendah dan kurang diminati akan 

mulai dicari oleh pasar. Kondisi ini akan mengakibatkan return saham yang 

sebelumnya tinggi menjadi rendah, dan return yang sebelumnya rendah akan 

menjadi tinggi. Keadaan ini akan menyebabkan terjadinya abnormal return positif 

dan negatif. 

Fenomena reaksi berlebihan dapat digunakan untuk menilai tentang 

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

pasar Wall Street, fenomena menjelang liburan ini akan semakin semarak. 

Pasalnya, setiap memasuki hari libur seringkali pasar saham bergerak anomali. 

Seolah-olah ingin memberikan bekal uang saku bagi mereka yang akan berlibur, 
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harga saham dan indeks harga saham di bursa Wall Street senantiasa bergerak 

naik cukup signifikan setiap kali akan memasuki hari libur besar seperti tahun 

baru, hari kemerdekaan (independent day), hari buruh (labour day) dan 

sebagainya (BEI, 2008). 

 

  Sumber: finance.yahoo.com (2009) 

Gambar 1.1. Pergerakan LQ45 Bursa Efek Indonesia Periode Desember 2003 – 
Januari 2010 

 
Dengan adanya penelitian-penelitian yang sudah dilakukan tersebut maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang fenomena January effect di 

pasar modal Indonesia. Sampel yang akan dijadikan objek penelitian yaitu 

perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kelompok LQ45. LQ45 merupakan 

indeks yang cukup menentukan dan telah dikenal luas serta banyak menjadi acuan 

bagi para investor. Hal tersebut dikarenakan kelompok saham ini merupakan salah 

satu indeks yang paling representatif mewakili kelompok saham yang memiliki 

performa yang baik. Gambar 1.1 adalah grafik return kelompok saham LQ45 

periode akhir tahun 2003 sampai awal tahun 2010. Dari grafik tersebut dapat 

dilihat bahwa hampir di semua titik perdagangan saham pada awal tahun, return 
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di bulan Januari lebih besar dibandingkan return saham bulan Desember. Gambar 

1.2 merupakan contoh pergerakan saham selama dua tahun berturut yang penulis 

dapatkan guna memperjelas perubahan harga harian yang terjadi dari akhir tahun 

ke awal tahun 2001 dan 2002.  

 
Sumber: finance.yahoo.com (2010) 

Gambar 1.2. Pergerakan LQ45 Bursa Efek Indonesia Tahun 2001 dan 2002 

Pada gambar 1.2 dapat dilihat bahwa dari data harian harga saham LQ45 

mengalami penurunan di akhir perdagangan saham bulan Desember, kemudian 

meningkat di hari pertama perdagangan saham kembali di bulan Januari. 

Peningkatan tersebut terlihat cukup signifikan bila dilihat dari jumlahnya yang 

lebih tinggi dari harga-harga saham sebelumnya di bulan Desember. Hal tersebut 
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mengindikasikan bahwa January effect dapat terjadi di Indonesia. Pembuktian hal 

itu akan penulis lakukan melalui penelitian ini. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

akan diteliti adalah: 

1. Apakah terdapat abnormal return yang mengindikasikan adanya anomali 

January effect pada sektor-sektor saham dalam indeks LQ45 periode 2001-

2010? 

2. Apakah terjadi perbedaan antara rata-rata abnormal return sebelum 

peristiwa dengan rata-rata abnormal return setelah peristiwa? 

3. Variabel makro ekonomi apa seperti suku bunga dan kurs serta variabel 

lain seperti IHSG dan volume perdagangan saham yang paling 

berpengaruh pada return sektor-sektor saham dalam indeks LQ45 periode 

2001-2010? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menguji adanya abnormal return yang mengindikasikan anomali January 

effect pada sektor-sektor saham dalam indeks LQ45 periode 2001-2010. 

2. Menguji perbedaan antara rata-rata abnormal return sebelum peristiwa 

dengan rata-rata abnormal return setelah peristiwa. 

3. Menganalisis variabel makro ekonomi seperti suku bunga dan kurs serta 

variabel lain seperti IHSG dan volume perdagangan saham yang paling 

berpengaruh pada return sektor-sektor saham dalam indeks LQ45 periode 

2001-2010. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis 

Agar penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam 

bidang Manajemen Keuangan dan Manajemen Investasi khususnya yang 

berkaitan dengan teori pasar modal yang efisien dan anomali yang terjadi 

terhadap teori tersebut seperti January effect di BEI. 

2. Bagi pembaca 

Agar penelitian ini dapat menambah informasi tentang peluang adanya 

pengaruh variabel makro ekonomi serta variabel lain terhadap return 

saham bulan Januari dan peluang terjadinya January effect di pasar modal 

Indonesia. 

3. Bagi investor 

Agar penelitian ini dapat menambah informasi bagi pihak investor 

perorangan maupun institusi sebelum melakukan pilihan investasi 

pembelian dan memberikan masukan dalam perumusan suatu strategi 

perdagangan saham, dimana nantinya dapat membantu pencapaian suatu 

keuntungan yang diharapkan. 

1.5.  Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan terhadap indeks LQ45 pada Bursa Efek Indonesia. 

Pertimbangan menggunakan indeks LQ45 karena indeks ini merupakan indeks 

yang cukup menentukan dan merupakan salah satu indeks yang dianggap paling 

representatif dari kelompok saham yang berkinerja baik. Periode pengamatan data 

indeks LQ45 yang digunakan adalah tahun 2001-2010, analisis ditekankan pada 
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fenomena January effect yang terjadi pada kelompok saham LQ45, perbedaan 

antara rata-rata abnormal return sebelum peristiwa dengan rata-rata abnormal 

return setelah peristiwa, serta pengaruh beberapa variabel makro ekonomi dan 

variabel lain terhadap return saham bulan Januari. Hasil penelitian ini masih 

merupakan suatu kajian, sedangkan penerapannya terhadap pilihan investasi 

diserahkan sepenuhnya kepada investor yang bersangkutan. 
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