
OVER REAKSI PASAR TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR DI BURSA EFEK JAKARTA  

Oleh : 

Tri Suryani 
F.0301081 

 
ABSTRAK 

 
 Hipotesis over reaksi memprediksi adanya sekuritas yang sebelumnya 
memiliki return rendah (loser) selanjutnya akan memiliki return yang tinggi. 
Sebaliknya, sekuritas yang sebelumnya memiliki return tinggi (winner) 
selanjutnya akan memiliki return yang rendah. Hipotesis over reaksi juga 
menyatakan bahwa investor bereaksi berlebihan pada periode sebelumnya dan 
selanjutnya para investor menyadari dan melakukan koreksi atau orang cenderung 
menitik beratkan informasi darpada data sebelumnya.  
 Penelitian ini menguji hipotesis over reaksi perusahaan manufaktur di 
Bursa Efek Jakarta (BEJ) selama tahun 2000 sampai 2002. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan market adjusted model dengan 
sampel sebanyak 15 sampel loser dan 15 sampel winner.  
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya indikasi over reaksi yang 
terjadi secara terpisah-pisah dan tidak konstan sepanjang waktu, tapi  analisis 
dengan independent sample t test tidak menunjukkan adanya perbedaan rata-rata 
yang signifikan antara loser dan winner. Implikasi terhadap hipotesis pasar efisien 
yaitu bahwa fenomena over reaksi menunjukkan bahwa pasar tidak efisien 
(khususnya Bursa Efek Jakarta), karena harga saham tidak mencerminkan 
keadaaan yang sebenarnya. 

 

Kata Kunci : Over Reaksi, Loser-Winner, Bursa Efek Jakarta 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Untuk memenuhi kebutuhan finansialnya perusahaan memerlukan dana 

yang bisa dioperasikan sebaik mungkin. Salah satu sarana yang efektif untuk 

memobilitasi dana jangka panjang perusahaan adalah dengan melalui pasar 

modal. Perusahaan dapat memanfaatkan dana jangka panjang tersebut untuk 

memenuhi kebutuhan modal dalam kegiatan operasinya.  

Dalam pasar modal salah satu surat berharga yang diperdagangkan yaitu 

saham. Saham yang diperdagangkan tersebut merupakan tanda bukti 

kepemilikan sebagian kekayaan perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. 

Dalam melakukan kegiatan menjual dan membeli saham, para investor atau 

pemodal sangat memerlukan informasi. Informasi yang diperlukan berupa 

informasi tentang kondisi lingkungan makro dan mikro. Kondisi lingkungan 

mikro diantaranya berupa kinerja perusahaan, pembagian dividen dan lain 

sebagainya. Sedangkan kondisi lingkungan makro diantaranya yaitu keadaan 

politik, kondisi ekonomi dan juga kebijakan moneter. Selain kondisi 

lingkungan mikro, kondisi lingkungan makro juga menimbulkan pengaruh 

bagi para investor untuk melakukan suatu investasi. Sebelum mengalokasikan 

dananya, para investor akan mempertimbangkan kondisi-kondisi lingkungan 

ekonomi, politik serta keamanan suatu daerah atau negara tempat mereka 

menanamkan dana. 
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Semakin stabil kondisi suatu ekonomi dan politik suatu negara, maka 

saham yang akan diminati oleh para pelaku pasar modal akan semakin 

meningkat pula, sehingga atas permintaan yang banyak tersebut akan 

mengakibatkan harga saham meningkat. Harga-harga saham yang meningkat 

ini akan menghasilkan return saham yang tinggi. Sedangkan saham yang 

kurang diminati, harganya akan menurun dan mengakibatkan return saham 

yang rendah. 

Pasar modal merupakan suatu instrumen ekonomi yang sangat mudah 

dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang terjadi dalam suatu negara 

(khususnya disini peristiwa-peristiwa yang tak terduga sebelumnya dan yang 

dianggap dramatik oleh para investor), baik itu peristiwa ekonomi maupun 

juga peristiwa non ekonomi. Fluktuasi harga saham dipasar modal sebenarnya 

merupakan panilaian temporal atau sesaat dari pengaruh berbagai faktor 

psikologi dari pembelian dan penjualan, kelangsungan perusahaan, tingkat 

suku bunga, kondisi perekonomian secara global serta kebijakan fiskal dan 

moneter yang mempunyai dampak terhadap industri sekuritas yang kemudian 

akan mempengaruhi nilai perdagangan sekuritas. 

 Berbagai penelitian dalam bidang pasar modal dan mengenai 

perilaku keuangan (behavioral finance) menyatakan bahwa terdapat beberapa 

penyimpangan yang terjadi yang dapat mempengaruhi harga saham. 

Penyimpangan tersebut diantaranya adalah fenomena january effect, 

fenomena size effect dan day of the week. Selain penyimpangan-

penyimpangan tersebut terdapat penyimpangan dibidang pasar modal yang 
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cukup menarik perhatian yaitu fenomena reaksi berlebihan oleh para pelaku 

pasar yang sering disebut dengan overreaction hypothesis. 

Dalam suatu studi empiris menyatakan bahwa prosedur pengambilan 

keputusan para investor banyak yang hanya menggunakan intuisi saja. Dengan 

pengambilan keputusan berdasarkan intuisi tersebut para investor biasanya 

cenderung lebih emosional dan mengakibatkan keputusannya tidak rasional. 

Hal tersebut akan dapat menjadikan harga saham dipasar modal berfluktuasi 

dan tidak stabil, sehingga harga saham yang terjadi tidak benar-benar 

mencerminkan keadaan yang sebenarnya atau tidak relevan dengan keadaan 

sesungguhnya. 

Implikasi dari fenomena reaksi berlebihan adalah bahwa para pelaku pasar  

tidak semuanya terdiri dari orang-orang yang rasional dan juga tidak 

emosional. Jika sebagian para pelaku pasara 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 irrasional 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 
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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. 

Hasil penelitian mengenai pola perubahan return saham di pasar modal 

memberikan kesimpulan yang berbeda-beda dan beragam. Beberapa 

penelitian berfokus pada pengaruh peristiwa dramatik terhadap reaksi harga 

saham yang berlebihan. Sebagian penelitian berfokus pada pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap harga saham yang berlebihan. Dalam artikelnya De 

Bondt dan Thaler (1990) menyatakan bahwa penelitian mereka yang pertama 

pada tahun 1985 membuktikan  bahwa saham-saham yang sebelumnya 

berkinerja buruk (loser) selanjutnya membaik dan sebaliknya saham-saham 

yang sebelumnya berkinerja baik (winner) selanjutnya memburuk pada sekitar 

36 bulan kemudian. Mereka menjelaskan fenomena harga saham yang tidak 

normal ini sebagai bukti bahwa pasar bereaksi secara berlebihan (overreact) 

dalam merespon suatu informasi. Kemudian pasar menyadarinya sehingga 

melakukan koreksi pada periode selanjutnya. Ini berarti pasar tidak secara 

total terdiri dari para investor yang rasional dan tidak emosional. Ini juga 

berarti bahwa pergerakan harga saham yang diprediksi berdasarkan kinerja 

masa lalu.  
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Fenomena reaksi berlebihan ini menyimpulkan bahwa bahwa pasar adalah 

tidak efisien, karena dalam pasar yang efisien, harga saham yang ada pada saat 

itu bisa mencerminkan pengetahuan dan harapan dari semua investor, 

sehingga investor tidak mungkin tidak mengetahui antara investasi yang 

menguntungkan dan yang tidak menguntungkan dimasa yang akan datang 

berdasarkan pada harga pasar pada saat ini.  

Para pelaku pasar sering berperilaku irrasional terhadap pergerakan harga 

saham. Jenis informasi yang muncul dalam pasar modal yaitu informasi bagus 

(good news) dan informasi yang tidak bagus (bad news). Para pelaku pasar 

biasanya akan memasang tarif yang terlalu tinggi terhadap suatu berita yang 

dianggap bagus (good news) dan akan memasang tarif yang rendah untuk 

berita-berita yang dianggap kurang bagus (bad news).  

Dalam penelitiannya Zarowin (1990) menyatakan bahwa kecenderungan 

saham loser mengungguli saham winner tidak tergantung pada reaksi 

berlebihan tetapi karena adanya ukuran perusahaan saham loser lebih kecil 

dari pada ukuran perusahaan saham winner. Jika menggunakan besarnya 

ukuran perusahaan yang sama, dapat terjadi tidak ada perbedaan return pada 

saham loser dan saham winner Hasil dari penelitian Zarowin ini tidak relevan 

dengan penelitian wibowo dan Sukarno. Mereka menyebutkan bahwa ukuran 

perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap reaksi berkebihan di pasar 

modal. 

Penelitian mengenai keberadaan reaksi berlebihan seringkali 

menggunakan data saham yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok 
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saham (portofolio) loser dan kelompok saham (portofolio) winner. Kelompok 

saham yang disebut loser yaitu kelompok saham yang konsisten mengalami 

penurunan  besar harga, sedangkan kelompok saham yang disebut kelompok 

winner yaitu kelompok saham yang    konsisten mengalami kenaikan harga 

besar. Penyebab perubahan besar harga pada saham golongan loser dan saham 

golongan winner, antara lain disebabkan karena adanya informasi buruk (bad 

news) dan informasi bagus (good news) yang diterima oleh para pelaku pasar, 

sehingga para pelaku pasar melakukan reaksi. 

Penelitian mengenai hipotesis pasar efisien (efficient market hypotesis atau 

EMH) juga banyak dilakukan dalam perkembangan pasar modal Indonesia. 

Penelitian efisiensi pasar ini juga berkenaan dengan reaksi pasar yang 

tercermin dalam penyesuaian harga saham dari suatu informasi baru. 

Diketahui pula fenomena reaksi berlebihan dapat digunakan untuk menilai 

tentang keefisienan pasar, khususnya pelaku pasar di Bursa Efek Jakarta 

(BEJ).  

Dalam penelitian ini akan  mencoba menguji kembali apakah informasi 

yang tak terduga yang bersifat dramatik (seperti peristiwa terror bom dan isu-

isu politik lainnya), mempengaruhi reaksi para pelaku pasar secara berlebihan. 

Penelitian tentang reaksi berlebihan ini dilakukan dengan menguji data saham 

dari perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Fokus dari penelitian ini 

adalah dengan membentuk portofolio pada sampel yang telah ditentukan. yang 

mana hasil penelitian ini akan dapat lebih memperkuat hasil dan apakah 

konsisten dengan penelitian-penelitian terdahulu.  
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B. Masalah 

 Setelah dijelaskan mengenai latar belakang masalah diatas dan dengan 

adanya berbagai kesimpulan yang beragam dalam beberapa penelitian, maka 

dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian kembali untuk membuktikan 

ragam hasil penelitian sebelumnya, dan dapat dirumusan masalah pada 

penelitian ini, yaitu:  

“Apakah ada reaksi berlebihan (overreaction) terhadap harga-harga saham  

perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Jakarta, yang ditandai 

dengan portofolio loser mengungguli portofolio winner?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengamati perilaku para pelaku 

pasar dalam menanggapi informasi yang tidak diduga sebelumnya atau 

dramatis selama tahun pengujian yang mempengaruhi abnormal return pada 

saham perusahaan manufaktur.  

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Apakah ada reaksi 

berlebihan (overreaction) terhadap harga-harga saham  perusahaan 

manufaktur yang ada di Bursa Efek Jakarta, yang ditandai dengan portofolio 

loser mengungguli portofolio winner?. 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

9 

D. Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar dapat bermanfaat untuk 

kalangan-kalangan tertentu, diantaranya: 

1. Kalangan Akademis Dan Dunia Penelitian 

Memberikan tambahan wawasan dan pandangan lebih jauh kepada para 

akademis mengenai penelitian tentang pasar modal, khususnya penelitian 

tentang reaksi pasar berlebihan dan juga tentang efisiensi pasar. 

2. Kalangan Manajemen 

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam menentukan 

kebijakan finansial bagi para manajer perusahaan, karena dalam 

menentukan kebijakan finansialnya manajer seringkali berpandangan 

dalam efisiensi pasar yang terrefleksi dalam tingkah laku keuangan atau 

behavior finance.  

3. Kalangan Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan ataupun 

gambaran kepada para investor dalam melakukan investasi di suatu negara 

tertentu sehingga investor akan dapat lebih berhati-hati dalam mengambil 

kebijakan dalan berinvestasi. 

4. Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ataupun gambaran 

pemerintah dalam melakukan kebijakan tentang pasar modal. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini Berisi Uraian tentang Pasar Modal, Saham, Harga Saham dan 

Faktor yang Mempengaruhinya, Investasi Saham, Informasi, Efisiensi 

Pasar, Overreaction Hypotesis, Return dan Abnormal Return, Indeks 

Harga Saham, Tinjauan Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran dan 

Hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang Ruang Lingkup Penelitian, Populasi, Sampel 

dan Metode Pengambilan Sampel, Variabel Yang Diteliti, Sumber Data 

dan Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data serta Teknik 

Pengujian Hipotesis. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang Hasil Pengumpulan Data, Anlisis Data dan 

Pembahasannya. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang Kesimpulan, Keterbatasan  dan Saran serta 

Implikasi Penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pasar Modal 

1. Pengertian Pasar Modal 

  Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrument keuangan 

(atau sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam 

bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan pemerintah, 

public authoritas maupun perusahaan swasta (Husnan, 2001). Dengan kata 

lain, Pasar modal  merupakan tempat untuk perusahaan yang membutuhkan 

dana untuk menjual surat berharga jangka panjangnya dan tempat para 

investor berinvestasi.  

2. Pasar Perdana  

   Pasar perdana atau pasar primer merupakan pasar pada masa 

penawaran saham yang oleh pasar yang menerbitkan saham kepada 

masyarakat untuk pertama kalinya. Pelaksanaannya dilakukan  dengan 

bantuan agen-agen penjual. Harga saham dipasar perdana merupakan 

harga pasti dan tidak dapat  ditawar. Pemodal dapat mengetahui kewajaran 

harga saham dipasar perdana yang ditawarkan melalui prospektus yang 

diterbitkan oleh emiten. Prospektus merupakan gambaran umum 

perusahaan dan propeknya. 
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3. Pasar Sekunder 

  Pasar sekunder adalah pasar yang menjual saham yang telah terjual 

dipasar perdana, kemudian saham tersebut diperjual belikan di bursa efek. 

Pada saaat saham diperdagangkan dibursa, bursa efek adalah sebagai 

lembaga yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan dipasar sekunder. 

Di Indonesia ada dua bursa efek yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa 

Efek Surabaya (BES). Kedua bursa efek tersebut masing-masing berbentuk 

perseroan terbatas. Pemegang saham dari bursa efek yaitu para pialang 

anggota bursa efek tersebut yang bersangkutan. Dalam penelitian ini 

sampel yang digunakan adalah sampel saham perusahaan yang ada di 

Bursa Efek Jakarta (BEJ). 

4. Perkembangan Pasar Modal Indonesia 

  Pasar modal di Indonesia pertama kali  beroperasi pada tahun 

1912, tepatnya pada tanggal 14 desember 1912. namun karena adanya 

perang dunia kedua pasar modal Indonesia ditutup dan pada tahun 1952 

pasar modal Indonesia dibuka kembali berdasarkan Nomer 15 tentang 

Bursa yang khusus memperdagangkan obligasi. Namun tidak sampai disini 

saja, pasar modal Indonesia selanjutnya ditutup lagi pada tahun 1958. Pada 

tahun 1967, pasar modal Indonesia diaktifkan kembali dengan membawa 

peran pembangunan. Sejak diaktifkannya kembali hingga tahun 

selanjutnya, perkembangan pasar modal sangat lambat.  

Jumlah perusahaan tercatat hingga akhir  tahun 1988 sebanyak 24 

perusahaan, namun setelah itu pasar modal di Indonesia berkembang 
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secara pesat. Ini ditunjukkan dengan adanya semakin banyak perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Dua tahun kemudian pada tahun 

1990, jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta menjadi 

sebanyak 132 perusahaan dan pada akhir tahun menjadi sebanyak 231 

perusahaan. Selain itu jumlah emisi saham semakin bertambah banyak. 

  Perkembangan pasar modal Indonesia yang pesat ini memiiki peran 

dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena pasar mempunyai dua 

fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dalam melaksanakan 

fungsi ekonomi, pasar menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana 

dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (pemodal) kepihak yang 

memerlukan dana. Sementara dalam melaksanakan fungsi keuangan pasar 

modal meyediakan dana yang diperlukan oleh pihak yang memerlukan 

dana, dan pihak yang mempunyai dana meyediakan dana tanpa harus 

terlibat dalam aktivitas riil yang diperlukan untuk investasi. 

  Maraknya perkembangan pasar modal saat ini tidak terlepas dari 

peran investor yang melakukan transaksi di pasar modal. Namun para 

investor tidak begitu saja melakukan pembelian saham sebelum melakukan 

penilaian terhadap emiten. Salah satu aspek yang menjadi bahan penilaian 

bagi investor yaitu informasi yang bisa mencerminkan kemampuan 

perusahaan, selain itu kecakapan para investor sendiri dalam menanggapi 

informasi juga merupakan hal yang signifikan dalam pengambilan 

keputusaan. Jika investor dapat dengan cakap menaggapi suatu informasi 

dapat dikatakan bahwa mereka dalam lingkungan pasar yang efisien. Para 
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investor biasanya sangat memperhatikan informasi informasi yang dapat 

mempengaruhi perdagangan dipasar modal. Informasi atau fakta material 

didefinisikan dalam UU RI No. 8 Th 95 pasal 1 sebagai informasi atau 

fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan atau 

keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan 

atas informasi atau fakta tersebut. 

 Informasi dapat berasal dari internal ataupun eksternal perusahaan. 

Informasi dari internal perusahaan misalnya, pengumuman laba, dividen, 

stock split (pemecahan saham) dan lain sebagainya. Informasi dari 

eksternal perusahaan antara lain dapat berupa pengumuman peristiwa 

ekonomi maupun non ekonomi. Peristiwa ekonomi misalnya peraturan 

baru oleh pemerintah, kondisi perekonomian baik nasional maupun 

internasional serta peristiwa lain yang mampu memberi pengaruh positif 

ataupun negatif terhadap perdagangan dipasar modal. Peristiwa non 

ekonomi yang biasanya tidak relevan dengan pasar modal juga dapat 

mempengaruhi perdagangan dipasar modal.  

Informasi mempunyai peranan penting bagi investor dalam pembuatan 

keputusan investasi, namun tidak semua informasi yang  tersedia dipasar 

modal merupakan informasi yang berharga, bahkan sebagian besar tidak 

relevan dengan perdagangan dipasar modal. Para investor harus pandai 

dalam memilahkan semua informasi yang ada, apakah suatu informasi 

tersebut relevan dengan perdagangan dipasar modal (Suryawijaya dan 

Faizal, 1998) 
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B. Saham 

 Saham dapat dikatakan sebagai lembar kertas yang menerangkan bahwa 

pemegang kertas tersebut adalah pemilik (berapapun porsinya) dari suatu  

perusahaan  yang menerbitkan saham tersebut. 

1. Jenis Saham 

    Menurut Jogiyanto (2000) saham dapat dibedakan menjadi: 

a. Saham Preferen (Preferent Stock ) 

Yaitu saham yang mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan 

saham biasa. Seperti obligasi yang membayarkan bunga atas pinjaman, 

saham preferen juga memberikan hasil yang sama dan tetap berupa 

dividen preferen. Beberapa karakteristik saham preferen adalah sebagai 

berikut: 

1. Hak preferen terhadap dividen 

Adalah hak untuk menerima dividen terlebih dahulu daripada 

pemegang saham biasa 

2. Hak preferen pada waktu likuidasi 

Adalah hak saham preferen untuk mendapatkan terlebih dahulu 

aktiva perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham biasa 

pada saat likuidasi. 

b. Saham Biasa (Common Stock) 

Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, saham 

ini biasanya dalam bentuk saham biasa (common stock). Pemegang saham 

adalah pemilik dari perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen 
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untuk menjalankan opersasi perusahaan. Setiap pemegang saham 

memperoleh sertifikat saham yang tercantum nama, alamat dan hak suara 

pemegang saham. Sebagai suatu surat berharga, saham mengandung 

perikatan hukum formal yang setiap penerbitannya dijamin oleh Undang-

Undang. Untuk di Indonesia berupa Undang-Undang Perseroan Terbatas, 

Undang-Undang Pasar Modal beserta aturan pelaksanaannya. Beberapa 

hak yang dimiliki oleh pemegang saham biasa adalah: 

1. Hak kontrol 

Adalah hak pemegang saham biasa untuk memilih pimpinan 

perusahaan 

2. Hak menerima pembagian keuntungan 

Adalah hak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan 

3. Hak preemtive 

Hak untuk mendapatkan presentase kepemilikan yang sama jika 

perusahaan mengeluarkan lembar saham untuk tujuan melindungi hak 

kontrol dari pemegang saham lama dan melindungi harga saham lama 

dari kemerosotan nilai. 

c. Treasury Stock 

 Treasury Stock Merupakan saham milik perusahaan yang sudah 

pernah dijual dan beredar yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan 

untuk disimpan sebagai treasury yang nantinya dapat dijual kembali. 
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C. Harga saham 

Semakin tinggi harga saham berarti semakin tinggi pula kekayaan 

pemegang saham. Harga saham dapat dibedakan menjadi beberapa macam, 

yaitu: 

1. Nominal price 

Yaitu nilai yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar 

saham yang dkeluarkan. 

2. Initial price 

Merupakan harga sebelum saham tersebut dicatatkan di bursa efek, 

setelah bernegoisasi dengan peminjam emisi (underwriter), akan 

dijual kepada masyarakat, setelah itu penjamin emisi juga membuka 

counter untuk melakukan penjualan saham emiten. 

3. Market price 

Yaitu harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain. 

Harga ini terjadi setelah saham tersebut tercatat dibursa efek. Dalam 

transaksi ini tidak lagi melibatkan emiten dan penjamin emisi. 

 

D. Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham 

Harga saham dipasar sekunder akan bergerak sesuai dengan kekuatan 

permintaan dan penawaran yang terjadi atas saham tersebut. Tinggi rendahnya 

harga saham dipengaruhi oleh kondisi fundamental perusahaan dan prospek 

perusahaan yang sesungguhnya dimasa mendatang. Investor membuat 

keputusan mempertimbangkan laba emiten, pertambahan penjualan dan aktiva 

selama waktu tertentu. Secara umum faktor yang mempengaruhi investor 
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untuk membeli saham dapat digolongkan menurut faktor rasional dan faktor 

yang tidak rasional. Faktor yang rasional pada umumnya berkaitan dengan 

sesuatu yang disebut analisis fundamental. Analisis fundamental yaitu 

didasarkan pada suatu anggapan bahwa setiap saham memiliki nilai intrinsik 

(Jogiyanto, 2000). 

` Nilai intrinsik merupakan suatu fungsi dari variabel-variabel perusahaan 

yang dikombinasikan untuk menghasilkan suatu return yang diharapkan dari 

suatu risiko yang melekat pada saham oleh estimasi nilai intrinsik kemudian 

yang dibandingkan dengan harga pasar sekarang (current market price). Harga 

pasar suatu saham merupakan refleksi dari rata-rata nilai intrinsiknya, sedang 

faktor yang tidak rasional adalah faktor yang diluar fundamental  atau sering 

disebut dengan analisis teknikal. Analisis teknikal adalah suatu teknik yang 

menggunakan data atau catatan mengenai perusahaan itu sendiri untuk 

mengakses permintaan dan penawaran suatu saham tertentu maupun pasar 

secara keseluruhan. Pendekatan analisis ini menggunakan data pasar yang 

dipublikasikan seperti harga, volume perdagangan, indeks harga saham 

gabungan dan individu, serta faktor-faktor yang bersifat teknis seperti isu-isu 

yang terjadi dalam hubungan dengan perusahaan emiten. Sasaran yang ingin 

dicapai adalah ketepatan waktu dalam memprediksi pergerakan harga jangka 

pendek suatu saham. 
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E. Investasi saham 

 Investasi merupakan suatu kegiatan konsumsi yang ditunda sekarang dan 

yang akan digunakan dalam produksi dalam waktu tertentu dan digunakan 

secara efeisien. Dengan kata lain investasi merupakan suatu  penghematan 

konsumsi pada saat sekarang untuk digunakan dimasa yang akan datang yang 

belum pasti. Setiap keputusan investasi unsur-unsur pokok akan selalu muncul 

baik itu secara eksplisit maupun secara implisit, disadari atau tidak disadari 

maupun baik itu diolah secara sistematis ataupun tidak. Unsur-unsur yang 

dimaksudkan diatas yaitu diantaranya kondisi pelaku pasar modal, motif 

investasi, teknik analisis saham dan strategi investasi. 

1. Kondisi Pelaku Pasar Modal 

 Kondisi finansial dan tujuan investasi merupakan hal-hal pokok 

yang perlu dipertimbangkan bagi setiap keputusan investasi. Investasi 

dalam suatu saham memerlukan sekurang-kurangnya gambaran dasar 

meliputi aset pribadi, kewajiban, jumlah pendapatan atau biaya, jumlah 

dan komposisi efek yang dimiliki serta dana yang tersedia untuk investasi. 

2. Motif Investasi 

 Dalam melakukan suatu investasi, para pelaku pasar mempunyai 

tujuan yang ingin dicapainya melalui keputusan investasi yang diambilnya 

tersebut. Secara umum, motif investasi yaitu untuk mendapatkan 

keuntungan yang semaksimal mungkin. Selain itu dalam hal melakukan 

investasi terdapat hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan selain 

keuntungan. Hal tersebut diantaranya keamanan, pertumbuhan, fasilitas 
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dan lain sebagainya. Diantara satu investor dengan investor yang lain 

tentunya motif-motif yang mereka miliki juga tidak selalu sama dalam 

melakukan investasi. 

Para investor yang lebih mengutamakan motif keamanan dalam 

investasinya, dapat menginvestasikan dananya dalam bentuk obligasi, 

karena obligasi lebih mendapatkan pendapatan yang lebih teratur dan 

terukur daripada saham. Untuk para pelaku pasar yang motif investasinya 

lebih mengutamakan pertumbuhan dapat menginvestasikan dananya pada 

perusahaan yang bersifat teknologi, demikian juga dengan motif–motif  

investasi lainnya, para investor akan memilih investasi yang sesuai dengan 

kebutuhan mereka masing-masing. 

3. Teknik Analisis Saham 

 Dalam melakukan investasi, para pelaku pasar harus terlebih 

dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi besar 

kecilnya keuntungan dalam memutuskan investasi tertentu. Teknik analisis 

merupakan suatu cara untuk mengolah, menerjemahkan dan menganalisis 

informasi yang akan digunakan dalam suatu pengambilan keputusan 

investasi. 

4. Strategi Investasi 

 Strategi investasi dapat digunakan untuk memilih suatu keputusan 

yang tepat. Dengan keputusan investasi yang tepat tersebut, suatu investasi 

akan dapat memberikan hasil dari kegiatan investasi yang optimal. Suatu 
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investasi dipasar modal dapat menghasilkan pendapatan diantaranya dari 

deviden dan selisih positif antara harga jual dan harga beli (capital gain). 

 Suatu strategi investasi di bursa efek diantaranya dapat dengan 

membeli sekuritas yang dalam jangka panjang memiliki kinerja diatas 

harga rata-rata pasar atau membeli efek pada saat harga sekuritas tersebut 

murah dan menjualnya pada saat harganya meningkat. Strategi ini dapat 

diaplikasikan pada saat reaksi pasar berlebihan dan kemudian pasar 

menyadarinya dan melakukan koreksi. 

 

F. Informasi  

 Informasi atau fakta material adalah informasi atau suatu fakta penting dan 

relevan tentang peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga 

efek pada bursa efek atau keputusan pemodal, calon pemodal  atau pihak lain 

yang berkepentingan atas informasi tersebut. 

Nilai saham dapat berubah setiap saat, tergantung dari kondisi pasar, 

persepsi investor perusahaan, informasi yang berkembang atau isu lain yang 

terjadi pada pasar modal. Nilai saham akan naik jika investor baik perorangan 

maupun institusi percaya perusahaan akan mendapatkan keuntungan dan 

mereka memutuskan untuk membeli saham perusahaan tersebut. Sebaliknya, 

jika menurut pandangan investor perusahaan kurang menguntungkan, mereka 

tidak akan mau berinvestasi pada saham perusahaan tersebut, bahkan menjual 

saham yang sudah mereka miliki, dan harga saham utnuk selanjutnya akan 

jatuh. 
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Informasi yang relevan dengan kondisi pasar modal merupakan suatu 

yang selalu dicari para pelaku pasar modal dalam upaya melakukan 

pengambilan keputusan investasi. Tetapi tidak semua informasi merupakan 

informasi yang berharga, bahkan sebagian besar dari informasi yang tidak 

relevan dengan aktifitas pasar modal. Akibatnya, para pelaku pasar harus 

secara tepat memilah informasi-informasi yang layak. Penyebab informasi 

harus dipilah diantaranya pertama karena kualitas informasi itu sendiri kurang 

berharga (quality of information), yang kedua yaitu karena distribusi informasi 

kepada investor yang kurang lancar. Perbedaan karakteristik informasi yang 

masuk kepasar dan psikologi investor dari hari perdagangan satu kehari 

perdagangan lainnya akan berpengaruh terhadap perilaku investor dihari-hari 

perdagangan tersebut. Informasi-informasi yang tak terduga biasanya 

cenderung mempengaruhi reaksi para investor secara berlebihan. Dalam return 

yang berfluktuatif, walaupun tidak signifikan cenderung akan mengarah pada 

perolehan abnormal return yang kadangkala tidak logis akan mempengaruhi 

keseimbangan pasar. 

Dissanaike (1997) lebih menjelaskan dengan mengatakan bahwa ini 

adalah ketidakefisienan pasar dalam bentuk lemah dan implikasinya juga 

ketidakefisienan dalam bentuk kuat dan semi kuat. Susiyanto (1995) menguji 

keberadaan reaksi berlebihan  di Bursa Efek Jakarta dan memperoleh 

abnormal return (positif atau negatif) dalam periode tiga bulan kemudian. 

Perilaku irrasional sering terjadi pada para pelaku pasar serta pengaruhnya 

terhadap pergerakan harga saham. Sartono dan Yarmanto (1996) menemukan 
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kesimpulan dalam penelitiannya yaitu harga saham di Bursa Efek Jakarta 

cenderung berlebihan (overreaction) terhadap informasi baru yang diterima 

oleh pasar. 

 Menggunakan Uncertainly Information Hyphotesis (UIH) Ketcher dan 

Jordan (1994) dalam Sukmawati (2003) memprediksikan bahwa abnormal 

return mengikuti event negatif maupun event positif yang seharusnya tetap 

positif. Kebalikannya, overreaction memprediksikan negative (positif) 

abnormal return yang mengikuti positif (negative) event. Setelah mengontrol  

ukuran perusahaan volatility pasar secara menyeluruh dan arah event, hasil 

penelitian secara signifikan memperlihatkan bahwa abnormal return negative 

mengikuti positif event. perusahaan juga mencerminkan pasar yang tidak 

efisien atau kesalahan spesifikasi dari Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

 Adanya over reaksi mendorong adanya strategi untuk membeli loser dan 

menjual winner. Salah satu contohnya perusahaan Fidclity Magelland telah 

memperoleh keuntungan dari strategi ini. Strategi sebaliknya, yaitu membeli 

winner dan menjual loser juga dilakukan, dan abnormal return tetap dapat 

diperoleh. Ini membuktikan bahwa risiko winner dan loser tidak konstan 

sepanjang waktu.  
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G. Efisiensi Pasar 

Kecepatan reaksi antara suatu kejadian dengan pengaruhnya terhadap 

harga saham dipasar modal tergantung pada kekuatan efisiensi suatu bursa 

efek. Semakin efisien suatu pasar modal, maka semakin cepat pula informasi 

tersebut terefleksi. 

 Efisiensi pasar merupakan hubungan antara harga-harga sekuritas dengan 

informasi. Suatu pasar sekuritas dikatakan efisien bila harga-harga sekuritas 

mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia dipasar. 

Pasar modal efisien dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu internal 

efficiency dan external efficiency (Husnan, 2001) : 

1. Internal efficiency  

Pasar modal yang diorganisir dengan baik, dimana harga-harga 

sekuritas tidak hanya mencerminkan tentang harga yang benar, tapi juga 

menyediakan berbagai jasa yang diperlukan oleh pembeli dan penjual 

dengan biaya yang serendah mungkin. 

2. External efficiency 

Pasar modal yang berada dalam keadaan berkesinambungan, 

sehingga keputusan perdagangan saham yang berdasarkan arus informasi 

yang tersedia dipasar tidak memberikan tingkat expected return ditingkat 

expected return equilibrium. External efficiency ini sesuai dengan 

pengertian efisiensi mikro pasar modal, yaitu suatu kondisi seberapa jauh 

pasar modal efisien secara informasional. 
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Kondisi-kondisi yang harus dipenuhi dalam pasar modal efisien 

diantaranya tidak ada biaya transaksi dalam perdagangan sekuritas, 

semua informasi tersedia secara gratis bagi semua partisipan pasar, 

tersedia banyak pembeli dan penjual yang siap mengakses informasi, 

serta tidak ada kerjasama antara penawar dan pembeli dalam 

melakukan transaksi tersebut. 

 

 Berdasarkan jenis informasi, ada tiga bentuk efisiensi pasar, yaitu: 

1. Efisiensi Pasar Bentuk Lemah (Weak Form) 

Berarti semua informasi dimasa lalu (historis) akan tercermin 

dalam harga yang terbentuk sekarang. Oleh karena itu, informasi 

historis tersebut (seperti harga dan volume perdagangan dimasa lalu) 

tidak bisa lagi digunakan untuk memprediksi perubahan harga dimasa 

yang akan datang, karena sudah tercermin dalam harga saat ini. 

Implikasinya adalah bahwa investor tidak akan bisa memprediksi nilai 

pasar saham dimasa yang akan datang dengan menggunakan data 

historis seperti yang dilakukan dalam analisis teknikal. 

2. Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat (Semistrong  Form) 

Merupakan bentuk efisiensi pasar yang lebih komprehensif karena 

dalam bentuk ini harga saham disamping dipengaruhi oleh data pasar 

(harga saham dan volume perdagangan masa lalu), juga dipengaruhi 

oleh semua informasi yang dipublikasikan (seperti earning, dividen, 

pengumuman stock split, dan penerbitan saham baru). 
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3. Efisiensi Pasar Bentuk (Strong Form) 

Merupakan bentuk efisiensi pasar yang semua informasi, baik yang 

terpublikasi maupun yang tidak dipublikasikan, sudah tercermin dalam 

harga sekuritas saat ini. Dalam bentuk efisiensi kuat seperti ini tidak 

akan ada seorang investorpun yang bisa memperoleh abnormal return. 

 

H. Overreaction Hypotesis 

Overreaction Hypotesis pada dasarnya menyatakan bahwa pasar telah 

bereaksi berlebihan terhadap suatu informasi. Para pelaku pasar cenderung 

menetapkan harga saham terlalu tinggi terhadap informasi yang dianggap 

bagus oleh para pelaku pasar dan sebaliknya, para pelaku pasar cenderung 

menetapkan harga terlalu rendah terhadap informasi buruk. 

Reaksi berlebihan (overreaction) yang terjadi dalam pasar pada 

awalnya diamati oleh  J M Keynes (De Bondt and Thaler, 1985), J M Keynes 

menyatakan  bahwa pada umumnya peristiwa yang terjadi secara sesaat dan 

tak terduga akan mempengaruhi pasar secara nyata yang ditunjukkan dengan 

adanya fluktuasi saham dari hari ke hari. 

Secara psikologis, pelaku pasar cenderung memberikan reaksi 

dramatik terhadap berita yang jelek, De Bondt dan Thaler mambagi  portofolio 

dalam kelompok portofolio yang konsisten mendapatkan earning (winner) dan 

portofolio yang konsisten tidak mendapat earning (loser). Koreksi terhadap 

informasi tersebut pada periode berikutnya jika dalam jangka pendek, koreksi 
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dilakukan secara berlebihan, signifikan dan berulang. Inilah yang dikatakan 

overreaction. 

Beberapa teori secara umum menyebutkan bahwa perilaku para 

investor bereaksi berlebihan (overreact) terhadap adanya berita mengenai 

informasi peristiwa, baik itu peristiwa keuangan maupun bukan peristiwa 

keuangan yang tak terduga dan dramatis yang tidak diantisipasi sebelumnya. 

Beberapa event yang tidak diantisipasi mempengaruhi seluruh ekonomi yang 

ada dan mempengaruhi harga saham secara signifikan, baik itu apresiasi 

saham maupun depresiasi saham. 

Reaksi berlebihan menjadi penting untuk dibahas, karena reaksi 

berlebihan memberikan perilaku prinsipal terhadap para pelaku pasar yang 

akan mempengaruhi banyak konteks. Ketika para pelaku pasar bereaksi 

berlebihan terhadap informasi tak terduga sebelumnya, maka saham-saham 

yang golongan loser akan mengungguli winner.  

Akibat dari adanya reaksi berlebihan ini mendorong orang melakukan 

strategi membeli saham loser dan menjual saham winner. Strategi membeli 

saham loser dan menjual saham winner diuji oleh Chan (1988) dalam 

Sukmawati dan Hermawan (2003) dengan menggunakan Sharpe Litner 

CAPM dan juga dengan menggunakan prosedur yang digunakan De Bondt 

and Thaler. Dikonstruksikan setiap tiga tahun antara 1932-1983 dan ternyata 

rasio winner dan loser tidak konstan sepanjang waktu. Berarti bahwa estimasi 

return dari strategi ini sangat sensitif terhadap metode yang digunakan 
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sehingga hanya sedikit abnormal return yang diperoleh pada saat ada 

perubahan risiko yang mengontrolnya.  

 

I. Return dan Abnormal Return 

 Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa 

return sesungguhnya yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum 

terjadi, tapi yang diharapkan akan terjadi dimasa yang akan datang. Return 

sesungguhnya merupakan return yang terjadi pada waktu ke-t yang didapat dari 

selisih antara harga sekarang dengan harga sebelumnya, dan dibagi dengan 

harga sebelumnya Jogiyanto (2000).  

 Abnormal return pada umumnya menjadi fokus dari studi peristiwa yang 

mengamati reaksi harga dari saham-saham yang mungkin terjadi pada sekitar 

peristiwa yang terjadi. Abnormal return adalah selisih dari return 

sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi yang diharapkan dimasa 

yang akan datang. Abnormal return dicari dengan menggunakan model indeks 

tunggal. Model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari 

sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar (Jogiyanto, 2000). Cara 

khusus dapat diamati bahwa kebanyakan saham cenderung mengalami 

kenaikan harga jika indeks harga saham naik, demikian juga sebaliknya. 
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J. Indek Harga Saham 

1. Pengertian Indek Harga Saham 

  Untuk memgambil keputusan diperlukan data historis tentang 

berbagai kejadian dimasa lalu. Keputusan investor memilih suatu saham 

sehingga objek investasinya membutuhkan data historis terhadap 

pergerakan harga saham yang beredar di bursa, baik secara individu, 

kelompok maupun gabungan. Transaksi investor terhadap saham yang 

bervariasi dalam permasahalannya dan berbeda-beda, dalam pergerakan 

harga saham diperlukan identifikasi dan penyajian informasi yang bersifat 

spesifik. Banyaknya kejadian-kejadian dan fakta-fakta historis tersebut 

harus dapat disajikan dengan sistem tertentu agar dapat menghasilkan suatu 

informasi yang sederhana, konsisten dan mudah ditafsirkan oleh para 

pelaku pasar modal. Informasi yang dapat mewakili kondisi-kondisi 

tertentu akan mewujudkan peta permasalahan yang disimbolkan oleh tanda-

tanda angka maupun peristilahan tertentu. Berdasarkan hal tersebut para 

investor dapat membayangkan maupun memprediksi situasi yang akan 

terjadi dimasa yang akan datang. 

  Bentuk informasi historis yang dipandang sangat tepat untuk 

menggambarkan pergerakan harga saham dimasa lalu adalah suatu indeks 

harga saham yang memberikan diskripsi harga-harga saham pada suatu saat 

tertentu maupun dalam periodisasi tertentu pula. Indeks harga saham 

tersebut merupakan catatan terhadap perubahan-perubahan maupun 
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pergerakan harga saham sejak pertama kali beredar sampai pada suatu saat 

tertentu (Sunariyah, 2000). 

2. Jenis-Jenis IndeksHarga Saham 

a.  Indeks Harga Saham Individu 

 Menggambarkan suatu ringkasan informasi historis tentang 

pergerakan harga saham sampai pada tanggal tertentu. Biasanya 

pergerakan harga saham disajikan tiap hari, berdasarkan harga 

penutupan dibursa pada hari tersebut. Indeks tersebut disajikan untuk 

periode tertentu, dalam hal ini untuk mencerminkan suatu nilai yang 

berfungsi sebagai pengukuran kinerja saham di bursa efek. 

b.  Indeks Harga Saham Gabungan 

 Menggambarkan rangkaian informasi historis tentang pergerakan 

harga saham gabungan, sampai tanggal tertentu. Biasanya pergerakan 

harga saham disajikan tiap hari, berdasarkan harga penutupan dibursa 

pada hari tesebut. Indeks tersebut disajikan untuk periode tertentu. 

Indeks harga saham gabungan atau disingkat dengan IHSG 

mencerminkan suatu nilai yang berfungsi sebagai pengukuran kinerja 

suatu saham gabungan di bursa efek. Maksud gabungan itu sendiri 

adalah saham yang terdapat di bursa tersebut 

 

K. Penelitian t erdahulu  

Sebagian besar dari penelitian mengenai reaksi harga saham terhadap 

suatu peristiwa, dengan menggunakan berbagai event yang terkait dengan 
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aktivitas ekonomi secara langsung. Sebagian dari penelitian tersebut dilakukan 

untuk menguji efisiensi suatu pasar modal, tetapi beberapa event dilakukan 

untuk menguji reaksi pasar modal dengan menggunakan peristiwa diluar atau 

tidak terkait langsung dengan aktivitas-aktivitas ekonomi dan bisnis. 

Dissanaike (1997) menyatakan jika investor secara rutin bereaksi 

berlebihan terhadap informasi baru, harga saham yang biasanya cenderung 

loser akan berubah dan bergerak menjadi winner. Penelitiannya membuktikan 

bahwa terjadi anomali pada harga saham, jika pasar tidak berada dalam kondisi 

efisien. Overreaction hypotesis adalah sebagai kontradiksi  terhadap hipotesis 

pasar yang efisien, yang mana merupakan sebuah bagian dari integral dari 

ekonomi keuangan modern. Overreaction hypotesis pada kenyataannya 

mengindikasikan bahwa bentuk efisiensi pasar dalam bentuk lemah secara 

informasi dan juga mengimplikasikan bentuk efisiensi pasar setengah kuat. 

Overreaction hypotesis juga mengimplikasikan ketidakefisienan pasar karena 

harga terlalu bereaksi dan tidak adanya rasio (irrasional) terhadap perkiraan 

hasil dimasa depan.  

Susiyanto (1997) menguji keberadaan reaksi berlebihan di Bursa Efek 

Jakarta. Susiyanto menggunakan data mingguan selama periode 1994-1996 

dan dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa portofolio saham yang tiga 

bulan sebelumnya memperlihatkan abnormal return positif (winner) 

mengalami reaksi yang berlebihan yaitu memperoleh abnormal return negatif 

dalam periode tiga bulan sesudahnya. Namun Susiyanto tidak menemukan 

adanya reaksi berlebihan pada portofolio saham yang sebelumnya 
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memperlihatkan abnormal return negatif (loser). Susiyanto 

menginterpretasikan penelitiannya bahwa para investor di Bursa Efek Jakarta 

lebih sering merespon secara berlebihan pada informasi positif dibandingkan 

dengan informasi negatif. 

Fenomena pembalikan harga jangka pendek oleh Iswandari (2001) 

dengan menggunakan data harga saham harian selama tahun 1998 dan 

ditemukan bahwa reaksi berlebihan hanya terjadi pada saham-saham loser dan 

bukan pada saham winner dengan menggunakan model market dan model 

disesuaikan rata-rata. Reaksi berlebihan yang terjadi pada saham loser diduga 

karena periode data yang digunakan dalam penelitian adalah tahun 1998 

dimana pada tahun tersebut Indonesia sedang mengalami krisis berat, sehingga 

para pelaku pasar ragu bahwa informasi yang diterimanya adalah informasi 

bagus. Sebagian peneliti mencurigai bahwa pembalikan harga bukan karena 

reaksi berlebihan tapi karena pengaruh bid-ask spread. Iswandari melakukan 

pengujian juga pada pengaruh bid-ask spread terhadap pembalikan harga 

saham loser tidak pada saham winner karena saham yang bereaksi berlebihan 

adalah saham loser bukan pada saham winner. 

Wibowo dan Sukarno (2004) meneliti tentang reaksi berlebihan dengan 

melihat ukuran perusahaan. Wibowo dan Sukarno mengadakan pengujian 

terhadap saham harian selama tahun 2000 di Bursa Efek Jakarta. Hasil dari 

penelitian tersebut tidak ditemukan bahwa reaksi berlebihan berhubungan 

dengan ukuran perusahan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar. 

Dalam penelitiannya juga ditemukan bahwa saham loser mempunyai 
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kecenderungan untuk menjadi winner, tetapi winner tidak mempunyai 

kecenderungan untuk menjadi loser. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Iswandari. 

Sartono dan Yarmanto (1996) mendokumentasi reaksi berlebihan 

(overreaction) pada pasar saham Indonesia dengan menggunakan model 

Damodoran. Tujuan utama dari studi mereka adalah untuk mengukur 

penyesuaian pasar dan bagaimana informasi baru diserap secara efektif. Dan 

penemuan itu membuktikan bahwa Bursa Efek Jakarta cenderung bereaksi 

berlebihan terhadap informasi terbaru. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jegadeesh dan Titman (1995) 

menemukan bahwa pasar bereaksi berlebihan terhadap informasi spesifik 

perusahaan dan menunda reaksi tehadap informasi yang biasa dan normal 

terjadi. Penundaan reaksi karena faktor-faktor umum ini menimbulkan 

hubungan ukuran yang mempunyai efek yang tidak lancar dalam return saham. 

Keuntungan dari berlawanan arah, dikarenakan harga saham yang 

bereaksi berlebihan dan hanya sedikit dari keuntungan yang dapat diberikan 

pada efek lead-lag. Keuntungan yang berlawanan pada dasarnya disebabkan 

oleh beberapa saham yang bereaksi lebih cepat dari saham lainnya. Dalam 

penelitian ini, diuji sifat dari reaksi harga saham terhadap faktor-faktor normal 

atau biasa, dan terhadap  informasi spesifik perusahaan. Pembalikan pada  

komponen spesifik perusahaan terhadap return diintepretasikan sebagai 

koreksi atas reaksi berlebihan yang terjadi sebelumnya, walaupun ada juga 

kemungkinan intepretasi lain. 
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 Fama (1997) meneliti mengenai efisiensi pasar, return jangka panjang dan 

perilaku keuangan. Fama menyatakan bahwa pasar lebih sering overreaction 

daripada underreaction terhadap informasi. Dalam penelitiannya ditemukan 

bahwa terjadi overreaction dalam jangka panjang dan terjadi underreaction 

dalam jangka pendek. Fama berpendapat bahwa terdapat dua bias informasi 

yang mempengaruhi harga saham. Pertama yaitu bias overconfidence yaitu 

pasar terlalu percaya diri, dan hal ini menyebabkan para investor tersebut 

terlalu melebih-lebihkan pribadinya dalam menilai saham. Kedua yaitu sifat 

dasar dari seseorang atau disebut self attribution, yang menyebabkan investor 

menjatuhkan penilaian publik atas nilai saham, yang terjadi pada saat penilaian 

publik terhadap nilai saham berbeda dengan penialian investor secara pribadi. 

Lo dan Mackinlay (1990) menyatakan bahwa adanya overreaction dalam 

penelitian mereka dengan ditandainya return pada beberapa saham secara 

sistematis mengalami kemajuan (lead) atau mengalami kemunduran (lag) dari 

pada return saham yang lain, penggunaan strategi menjual saham golongan 

winner dan membeli saham golongan  loser, akan dapat menghasilkan 

expected return yang positif. 

Pengujian hypotesis terhadap harga saham dipasar modal secara umum 

berfokus pada sekuritas secara individu maupun secara pengelompokan 

menjadi portofolio. Dalam penelitian  Lo dan Mackinlay ini, ditunjukkan 

bahwa interaksi cross-sectional dari return sekuritas adalah aspek yang 

penting dalam dinamika perubahan harga saham. 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Nam, Chong dan Stephen (2001), dengan 

menggunakan model asymetric non-linear smooth transition (ANST) 

dibuktikan bahwa para pelaku pasar dalam kondisi, mispricing yaitu kurang 

menghargai nilai saham yang mempunyai ekspektasi yang tidak rasional. Nam, 

Chong dan Stephen menggunakan pengujian dengan data expected return yang 

diwakili dengan indeks bulanan dari NYSE, AMEX dan NASDAQ  ada tahun 

1926 dan tahun 1997. 

 Daniel dan Subramanyan (1998) mengatakan bahwa terdapat informasi 

yang disediakan untuk para investor atau disebut dengan informasi publik, dan 

juga ada informasi yang tidak disediakan untuk para investor atau informasi 

privat. Disini dinyatakan bahwa harga saham dipengaruhi oleh informasi yang 

disediakan untuk investor. Berdasarkan kedua informasi ini menjadikan dua 

bias psycology yang menyebabkan pasar overreaction dan underreaction. Bias 

tersebut yaitu investor terlalu percaya diri terhadap kebenaran dari informasi 

prifat (over confidence) dan bias self attribution yaitu sifat dasar dari pribadi 

para investor.   

 Sukmawati dan Hermawan (2003) melakukan penelitian mengenai 

Overreaction Hypotesis dengan cara pembentukan portofolio yang dijadikan 

enam portofolio, dimana portofolio tersebut terdiri dari tiga portofolio 

golongan loser dan tiga portofolio golongan winner. Dalam penelitian 

Sukmawati dan Hermawan tersebut menguji keberadaan reaksi berlebihan 

yang digunakan untuk memprediksikan pola portofolio loser mengungguli pola 

portofolio winner. Mereka menemukan bahwa portofolio loser terbukti 
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mengungguli portofolio winner, dan terjadi secara separatis dan terpisah-pisah 

selama beberapa waktu. 

 

H. Kerangka pemikiran 

Penelitian ini menggunakan variabel yang mempunyai hubungan 

kausal atau hubungan sebab-akibat, yaitu: 

1. Variabel independent atau variabel pengaruh yaitu peristiwa-peristiwa yang 

dianggap dramatik dan yang tidak terduga sebelumnya (misalnya 

kerusuhan politik dan peledakan bom). 

2. Variabel dependen atau variabel terpengaruh adalah reaksi pasar modal 

yang ditunjukkan dengan indikator adanya abnormal return yang berbalik 

arah dari abnormal return positif menjadi abnormal return negatif, dan 

sebaliknya abnormal return negative menjadi abnormal return positif. 

 

Gambar II.1  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Variabel independent           variabel dependen 

 

 

 

Peristiwa tak terduga 
sebelumnya dan dramatik  

Reaksi pasar yang 
berlebihan (overreaction) 
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L. Hipotesis 

Para pelaku pasar modal harus lebih memiliki kepekaan terhadap 

berbagai peristiwa baik yang secara langsung maupun yang tidak secara 

langsung dapat berpengaruh terhadap fluktuasi harga saham. Para pelaku pasar 

juga dituntut untuk memperhatikan berbagai pertimbangan-pertimbangan 

mengenai relevansi informasi yang sebaiknya diberi reaksi ataupun yang 

sebetulnya tidak diperlukan suatu reaksi. Hal ini mamacu peneliti untuk 

melakukan penelitian mengenai peristiwa yang dianggap dramatik dan tak 

terduga sebelumnya, untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap 

harga saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta. 

Berdasarkan penjelasan literatur dan penelitian terkait diatas maka, 

hipotesis penelitian ini adalah : 

H1: Reaksi berlebihan dapat dibuktikan dengan pola portofolio loser     

memiliki abnormal return yang mengungguli portofolio  winner.  

H2:  Terdapat perbedaan average abnormal return yang signifikan antara 

portofolio loser dan portofolio winner 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

1. Lingkup Penelitian 

  Ruang lingkup dalam penelitian ini membahas masalah yang 

berkaitan dengan pemilihan rancangan utama dalam menjawab masalah dan 

dalam menguji hipotesis, yang mencakup penelitian menggenai pasar modal 

di Bursa Efek Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian pengujian 

hipotesis yang menjelaskan macam hubungan tertentu atau menetapkan 

perbedaan antar kelompok objek yang diteliti. 

2. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini merupakan penelitian korelasional, karena 

disini penelitian dimaksudkan untuk mengungkapkan permasalahan berupa 

hubungan antar variabel. Penelitian ini merupakan suatu pengamatan 

mengenai pergerakan harga saham di pasar modal untuk mengetahui apakah 

ada abnormal return yang diperoleh pemegang saham akibat dari peristiwa-

peristiwa tertentu dan juga mengukur hubungan antara suatu peristiwa yang 

mempengaruhi surat berharga dan pendapatan (return) dari surat berharga 

tersebut. 

 Kriteria utama pemilihan peristiwa untuk penelitian ini yaitu 

peristiwa-peristiwa baik yang berskala nasional maupun yang berskala 

internasional yang dianggap dramatik dan tidak terduga sebelumnya. 
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Peristiwa tersebut diantaranya peristiwa mengenai kekacauan politik  dan 

juga adanya teror bom yang terjadi baik itu didalam negeri maupun diluar 

negeri. 

3. Waktu dan Tempat Penelitian  

   Waktu dalam penelitian ini dilakukan selama beberapa periode 

yaitu selama tiga tahun. Periode pengamatan ini dibagi menjadi dua, yaitu 

untuk tahun yang pertama tahun 2000 digunakan sebagai periode 

pembentukan portofolio dan untuk dua tahun selanjutnya yaitu tahun 2001 

dan tahun 2002 digunakan sebagai periode pengujian terhadap perubahan 

harga saham, yang dipengaruhi oleh adanya peristiwa-peristiwa yang tak 

terduga. Pengujian dilakukan pada perusahaan yang sahamnya terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta. 

 

B. Populasi, Sampel Dan Metode Pengambilan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Sampel 

merupakan bagian dari populasi yang dianggap bisa mewakili populasi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang go 

public di Bursa Efek Jakarta pada periode penelitian.. 

Dari populasi tersebut diambil kurang lebih sebanyak 30 sampel untuk 

dilakukan pengujian. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling 

yaitu pengambilan sampel yang sesuai dengan kriteria yang akan digunakan 

dalam penelitian. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Seluruh saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta pada periode Januari 2000 sampai dengan periode Desember    

     2002. 

2. Data yang digunakan adalah data bulanan  (closing price) selama tiga 

tahun. 

3. Sampel saham yang pada periode pembentukan portofolio (tahun 2000) 

mempunyai Average Abnormal Return positif, sebanyak 15 sampel    

selanjutnya dgolongkan kelompok saham atau portofolio winner. Saham  

yang mempunyai Average Abnormal Return negatif sebanyak 15 sampel 

saham selanjutnya digolongkan sebagai kelompok saham atau portofolio 

loser. 

4. Selain data saham perusahaan manufaktur, penelitian ini juga 

menggunakan data (closing price) bulanan Indeks Harga Saham 

Gabungan. Data ini diperlukan sebagai data ekspected return pada metode 

market adjusted model 

 Alasan peneliti menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur yaitu 

karena sebagian besar emiten yang ada di Bursa Efek Jakarta adalah 

perusahaan pada sektor manufaktur, serta bertujuan untuk menghilangkan efek 

bias yang disebabkan oleh adanaya perbedaan industri. Selain itu agar 

penelitian ini lebih spesifik dan mungkin selanjutnya akan dapat digunakan 

untuk memperbandingkan penelitian yang sama pada perusahaan-perusahaan 

pada sektor non manufaktur.  
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Pengambilan sampel dengan memilih saham-saham yang memenuhi 

syarat (terdaftar dan aktif selama periode yang ditentukan yaitu antara tahun 

2000 sampai dengan tahun 2002) dengan pertimbangan bahwa belum ada 

penelitian sejenis yang dilakukan pada tahun tersebut, dan dengan 

pertimbangan pada tahun pengujian tersebut terjadi beberapa peristiwa tak 

terduga bermunculan, baik diluar maupun didalam negeri.  

 

C. Variabel Yang Diteliti Dan Pengukurannya 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu reaksi yang 

berlebihan (overreact) sebagai variabel independen dan harga-harga saham 

perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Jakarta sebagai variabel 

dependen. Kriteria pemilihan utama peristiwa adalah peristiwa-peristiwa yang 

tak terduga sebelumnya oleh para investor dan yang berimplikasi luas pada 

kehidupan perekonomian rakyat. 

Pengukuran pengaruh reaksi berlebihan pasar terhadap harga saham 

dilakukan dengan menggunakan ukuran nominal yang memungkinkan subyek 

dibagi dalam beberapa kategori tertentu. Return sekuritas yang diukur adalah 

return sekuritas pada waktu periode penelitan yaitu periode tahun 2000 sampai 

dengan tahun 2002. Dalam penelitian ini tidak menggunakan instrumen 

pengumpulan data dikarenakan dalam penelitian ini ukuran variabel sudah 

berfungsi sebagai instrumen. 
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D. Sumber Data dan Teknik pengumpulan data 

Data yang digunakan adalah data harga saham pada perusahaan-

perusahaan manufaktur yang aktif yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 

Sumber data mengenai daftar harga saham pada periode tertentu tersebut 

diperoleh dari Daftar Kurs Efek pada Bursa Efek Jakarta, juga bisa didapat 

dari sumber-sumber lain yaitu fack book  dan JSX statistic pada tahun 2000 

sampai tahun 2003.  

Dalam penelitian ini tidak difokuskan pada satu peristiwa saja tetapi 

pada beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun penelitian. Alasan 

tersebut dikarenakan pada penelitian sebelumnya (Sukmawati dan Hermawan, 

2003) dinyatakan bahwa overreaction lebih bersifat separatis atau terpisah-

pisah sepanjang waktu penelitian, sehingga dalam rentang waktu penelitian 

akan ada kemungkinan bahwa saham-saham loser melebihi saham winner 

(overreaction) terjadi selama beberapa kali dan terpisah-pisah. Hal ini 

dikarenakan pada waktu pengujian terdapat beberapa peristiwa yang dinilai 

pasar sebagai peristiwa tak terduga dan dramatis (seperti teror Bom dan isu-isu 

politik). 

Teknik pengumpulan data yaitu suatu cara yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi yang kemudian dikumpulkan sebagai penelitian. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu berupa metode 

pengumpulan data sekunder. Karena data yang akan dianalisis dalam 

penelitian ini yaitu berupa data mengenai perubahan harga-harga saham, yang 
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menyebabkan adanya abnormal return yang berlebihan (overreact) yang pada  

suatu saat peristiwa tertentu. 

 

E. Metode Analisis Data 

Data yang akan dianalisis adalah data berupa abnormal return yang 

diperoleh dari selisih actual return saham masing-masing sampel dengan 

expected return pasar yang diwakili oleh return IHSG.  Dalam penelitian ini 

model yang digunakan untuk mengestimasi abnormal return adalah model 

pasar disesuaikan (market adjusted model). Dalam model pasar disesuaikan 

(market adjusted model) dianggap bahwa perkiraan terbaik untuk 

mengestimasi return suatu sekuritas adalah return indeks pasar (Return Indeks 

Harga Saham Gabungan), sehingga tidak menggunakan periode estimasi 

(Wibowo dan Pakereng, 2001) dalam Wibowo dan Sukarno (2004). 

Penggunaan metode pasar disesuaikan yang diwakili oleh indeks pasar ini 

dikarenakan pasar modal di Indonesia masih dalam tahap berkembang, yang 

memiliki ciri sebagian besar saham yang diperdagangkan transaksinya tidak 

likuid sehingga saham tersebut tidak sering diperjual belikan, akibatnya 

banyak sekuritas yang menghasilakn return nol selama tidak terjadi transaksi.  

 

F. Teknik Pengujian Hipotesis 

1. Teknik Pengujian Hipotesis 1 

  Dalam pengujian hipotesis 1 mengenai keberadaan reaksi 

berlebihan digunakan penghitungan abnormal return terhadap masing 
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masing sampel.setelah diperoleh Penghitungan yang akan digunakan untuk 

pengujian hipotesis dapat dilihat sebagai berikut: 

 

ARt= itR - Rmt 

 

ARt  : Return tidak normal (abnormal return) saham pada bulan ke t  

itR   :  Return rata-rata saham i pada bulan t 

Rmt  : Return pasar pada bulan t 

 Return saham diperoleh dengan mencari return bulanan yang diwakili 

dengan close prise saham pada bulan ini dikurangi dengan close prise saham 

pada bulan sebelumnya dan dibagi dengan close prise saham pada bulan 

sebelumnya 

Return sesungguhnya (actual return) dirumuskan oleh Jogiyanto 

(2000), adalah sebagai berikut :  

1

1

-

--
=

it

itit
it P

PP
R  

itR =  Return sesungguhnya 

itP =  Harga penutupan (closing price) saham i pada waktu t 

1-itP =  Harga penutupan (closing price) saham i pada waktu t-1 
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  Return pasar diperoleh dengan mencari return bulanan yang 

diwakili dengan close prise IHSG pada bulan ini dikurangi dengan close prise 

IHSG pada bulan sebelumnya dan dibagi dengan close prise IHSG pada bulan 

sebelumnya. 

 Return pasar dengan menggunakan rumus Jogiyanto (2000) adalah 

sebagai berikut : 

Rmt 
1-

--
=

t

itt

IHSG

IHSGIHSG
 

 

Rmt  :  Return Pasar 

tIHSG   :  IHSG (closing price) saham pada waktu t 

1-tIHSG   :  IHSG (closing price) saham pada waktu t-1 

 

Cumulative Abnormal Return (CAR) adalah penjumlahan abnormal 

return selama periode pengujian untuk masing-masing sample saham. Rumus 

Yang digunakan menurut Jogiyanto (2000) adalah sebagai berikut: 

 

tiCAR , =å
=

n

Ii
tiAR ,.  

 

 tiCAR , = Cumulative Abnormal Return saham i pada waktu t 

 tiAR ,    = Abnormal Return i pada waktu t 
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  Average Abnormal Return adalah penjumlahan abnormal return 

seluruh saham dibagi dengan jumlah saham pada waktu t. rumus yang 

digunakan menurut Jogiyanto (2000) adalah sebagai berikut: 

 

n

AR

AAR

n

i
ti

ti

å
== 1

,

,  

 tiAAR , =Average Abnormal Return saham pada waktu t 

 tiAR ,   = Abnormal Return i pada waktu t 

 n        = jumlah saham 

Hasil dari perhitungan ini kemudian selanjutnya akan digunakan 

sebagai data untuk menguji hipotesis 1. setelah diperoleh abnormal return 

untuk masing-masing sampel, selanjutnya dibentuk portofolio berdasarkan 

average abnormal return pada tahun pembnentukan portofolio (tahun 2000). 

Untuk portofolio loser adalah portofolio yang mempunyai average abnormal 

return negatif selama tahun pembentukan. Untuk portofolio winner adalah 

portofolio yang memiliki average abnormal return positif. Dalam penelitian 

ini portofolio loser dan portofolio winner dibagi lagi menjadi masing-masing 

tiga portofolio. Setiap portofolio terdiri dari lima sampel saham. Portofolio 

satu memiliki average abnormal return negatif terendah, sedangkan 

portofolio enam meiliki nilai average abnormal return positif tertinggi. Untuk 

portofolio dua, tiga, empat dan lima berada diantaranya. Setelah masing-

masing portofolio telah dibentuk, selanjutnya akan diuji mengenai keberadaan 

reaksi berlebihan, dan pengujian dilakuakan secara grafikal. 
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 2. Teknik Pengujian Hipotesis 2 

 Untuk pengujian hipotesis 2 yang menguji mengenai ada atau 

tidaknya perbedaan rata-rata abnormal return antara saham loser dan 

saham winner secara signifikan. Untuk menguji perbedaan rata-rata 

abnormal return secara signifikan antara dua sampel yang tidak saling 

berhubungan penghitungan uji t dilakukan dengan menggunakan 

Independent sampel t test. 

1.  Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

Ho : Tidak terdapat perbedaan secara signifikan rata-rata abnormal  

    return antara saham loser dan saham winner. 

Ha : Terdapat perbedaan secara signifikan rata-rata abnormal return   

    antara saham loser dan saham winner. 

2. Menentukan kriteria keputusan 

Penentuan kriteria keputusan dengan lefel of signifikan (a ), yaitu 5% 

3. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

Ho diterima jika : -t tabel £t hitung £ t tabel 

Ho ditolak jika : t hitung > t tabel atau  

     t hitung < t tabel 

4. Menentukan nilai t dan probabilitas dengan spss for windows versi 

10.0, dan 

5. Membuat kesimpulan 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini akan disajikan analisis terhadap data penelitian dan 

pengujian hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris bahwa terjadi reaksi 

berlebihan (overreaction) terhadap peristiwa-peristiwa yang tak terduga 

sebelumnya dan dianggap dramatis oleh para investor. Reaksi berlebihan ini 

dicerminkan dalam abnormal return saham yang signifikan, kemudian pasar 

menyadarinya dan melakukan koreksi. Kondisi overreaction ini dibuktikan 

dengan adanya portofolio golongan loser yang mengungguli portofolio golongan 

winner. 

 Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang aktif terdaftar 

di Bursa Efek Jakarta selama periode pengamatan yaitu periode tahun 2000 

sampai dengan tahun 2002. Bab ini akan menggunakan bantuan gambar berupa 

grafik dan tabel untuk menjelaskan analisis data yang telah dideskripsikan dengan 

menggunakan teknik analisis yang dipilih. 

 

A. Hasil pengumpulan Data 

 Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive 

sampling, yang artinya bahwa  sampel yang diteliti sesuai dengan kreteria yang 

disyaratkan peneliti. Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk menghindari 

timbulnya misspesifikasi dalam penentuan sampel penelitian yang selanjutnya 

akan berpengaruh terhadap analisis.  
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 Berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang telah disajikan pada 

bab sebelumnya diperoleh sampel akhir penelitian sebanyak 30 sampel 

perusahaan manufaktur yang dibagi menjadi  kelompok portofolio golongan 

loser dan  kelompok portofolio golongan winner. 

 

B. Analisis Hasil Pengujian 

1. Penggujian Hipotesis 1 

   Hipotesis yang akan dibuktikan dalam penelitian ini merupakan 

hipotesis untuk menguji apakah ada reaksi berlebihan (overreaction) 

terhadap harga-harga saham perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek 

Jakarta yang dipengaruhi oleh informasi yang tak terduga dan dramatis yang 

ditandai dengan portofolio loser mengungguli portofolio winner. Pengujian 

tersebut memerlukan data harga saham bulanan untuk masing-masing 

perusahaan manufaktur yang menjadi sampel, selama periode pembentukan 

portofolio dan periode pengujian, yaitu tahun 2000 sebagai tahun 

pembentukan portofolio dan tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 sebagai 

periode pengujian overreaction. 

Hasil pengolahan data yang diperlukan untuk menguji hipotesis 1 dalam 

penelitian ini adalah sebagi berikut: 

1. Menghitung return sesungguhnya (actual return) dengan cara harga 

saham periode tertentu dikurangi dengan harga saham periode 

sebelumnya dan dibagi dengan harga saham periode sebelumnya. 
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2. Untuk return yang diharapkan expected return dihitung dengan 

menggunakan market model yang diwakili dengan return Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG), dengan cara harga indeks periode tertentu 

dikurangi dengan harga indeks sebelumnya dan dibagi dengan harga 

indeks pasar sebelumnya. 

  Data-data tersebut setelah diperoleh selanjutnya akan dihitung 

abnormal returnnya sebagai indikator reaksi pasar modal. Abnormal 

return diperoleh dari pengurangan return sesungguhnya (actual return) 

dengan return yang diharapkan (expected return). Berikut adalah hasil 

dari pengujian hipotesis 1 tentang keberadaan overreaction : 

Gambar IV.1 

Grafik AAR portofolio loser dan portofolio 
winner
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   Gambar IV.1 menyajikan grafik average abnormal return (AAR) 

secara bulanan periode 24 bulan (Januari 2001-Desember 2002) untuk rata-rata 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

51 

semua kelompok portofolio yaitu kelompok portofolio loser (portofolio 1, 2, 3) 

dan kelompok portofolio winner (portofolio 4,5,6).  Dalam grafik diatas secara 

keseluruhan  baik portofolio loser maupun portofolio winner memiliki average 

abnormal return yang bergerak disekitar angka nol, walaupun ada beberapa 

periode yang terlihat nampak lebih ekstrim kearah negatif dan kearah positif. 

    Nilai average abnormal return kelompok portofolio loser 

mengungguli kelompok portofolio winner terjadi pada beberapa periode. 

Portofolio loser mengungguli portofolio winner tampak jelas terjadi pada 

bulan Januari, Mei, Juli, oktober 2001 dan pada tahun 2002 terjadi pada bulan 

Januari, April dan Juli. Pada bulan Januari 2001 dan Januari 2002 portofolio 

loser mengungguli portofolio winner dengan average abnormal return 

sebanyak 0.0364 dan –0.0294, sedangkan portofolio winner mempunyai 

average abnormal return dengan angka –0.0455 dan –0.1283. Untuk bulan 

Mei 2001 portofolio loser mengungguli portofolio winner, walaupun kedua 

portofolio tersebut memiliki nilai average abnormal return yang negatif yaitu 

sebanyak –0.0115 dan –0.0957. Pada bulan Juli 2001 dan bulan April 2002 

terlihat sangat jelas bahwa portofolio loser mengungguli portofolio winner. 

Untuk periode Juli dan Agustus 2002 portofolio loser dan portofolio winner 

tampak memiliki reaksi yang hampir sama yaitu ekstrim kearah negatif pada 

bulan Juli dan ekstrim positif pada bulan Agustus. Pada bulan akhir periode 

pengujian, tidak nampak bahwa portofolio loser mengungguli portofolio 

winner, tetapi kedua portofolio tersebut cenderung memilki reaksi yang hampir 

sama yaitu berkisar disekitar angka nol. 
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Gambar IV.2 

Grafik CAR portofolio losser dan winner
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   Gambar IV.2 diatas memperlihatkan grafik Cumulative Abnormal 

Return (CAR) antara portofolio loser dan portofolio winner. Dalam grafik 

tersebut terlihat bahwa Cumulative Abnormal Return (CAR) terendah terjadi 

pada portofolio lima, sedangkan Cumulative Abnormal Return (CAR) tertinggi 

terjadi pada portofolio enam. Kedua portofolio tertinggi dan terendah terjadi 

pada portofolio winner (portofolio lima dan enam). Portofolio loser (portofolio 

satu, dua dan tiga) terlihat berada disekitar angka nol, dengan kata lain 

portofolio loser memiliki Cumulative Abnormal Return (CAR) yang cenderung 

stabil disekitar angka nol. Untuk portofolio winner (portofolio empat, lima dan 

enam) memiliki Cumulative Abnormal Return (CAR) yang tdak stabil dan 

cenderung berfluktuatif. 
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Gambar IV. 3 

Grafik AAR Portofolio 1 dan portofolio 6
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Gambar IV.3 diatas memperlihatkan grafik pola pergerakan  portofolio 

satu dan portofolio enam. Pada grafik ini secara khusus hanya ditujukan untuk 

portofolio satu dan portofolio enam, dengan alasan portofolio satu dan 

portofolio enam adalah portofolio yang paling ekstrim memiliki abnormal 

return negatif dan positif, dengan tujuan agar menggambarkan lebih jelas 

antara portofolio loser dan portofolio winner. 

Grafik tersebut memperlihatkan bahwa antara portofolio satu dan 

portofolio enam terjadi fluktuasi yang saling bergantian baik ekstrim kearah 

negatif maupun ekstrim kearah positif. Pada bulan Januari 2001 dan Januari 

2002 tampak portofolio satu mengungguli portofolio enam pada angka 0.1112 

dan 0.0058, portofolio enam sebesar -0.0700 dan -0.01751. Portofolio satu 

juga nampak mengungguli portofolio enam pada bulan-bulan lain diantaranya 

bulan Mei 2001, Agustus 2001, April 2002 dan bulan Juli 2002.  
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2. Pengujian Hipotesis 2 

Pengujian hipotesis 2 ini bertujuan untuk menguji perbedaan 

signifikansi rata-rata abnormal return antara dua kelompok sampel yang 

tidak berhubungan satu dengan yang lain. Pengujian ini dengan maksud 

untuk melihat apakah antara portofolio loser dan portofolio winner  

mempunyai rata-rata abnormal return yang sama sama atau tidak secara 

signifikan selama periode pengujian (2 tahun). Berikut adalah hasil 

pengujian hipotesis 2 dengan menggunakan independent sample t test: 

Tabel IV .1 

Tabel signifikansi perbedaan rata-rata abnormal return saham loser dan 
saham winner selama periode pengujian 

 
Periode pengujian        loser                     winner                  t hitung            sig 

          Mean       SD      Mean     SD 

 
2001-2002             0.0042     0.0204      0.0060    0.0301           -0.191         0.382 

 

    Sumber : data diolah 

 Hasil pengujian hipotesis untuk perbedaan signifikansi average 

abnormal return antara saham loser dengan saham winner menunjukkan 

bahwa seluruh saham golongan loser memiliki mean sebesar  0.0042  dan 

saham golongan winner memiliki mean sebesar  0.0060. Untuk nilai t hitung  

sebesar -0.191 dan  t tabel  sebesar 2.042,  t hitung  lebih kecil dari t tabel , dan 

tingkat signifikansi sebesar 0.382 lebih besar dari 0.050. Berarti bahwa Ho 

yang diajukan diterima yaitu menerangkan bahwa tidak terdapat perbedaan 
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yang signifikan antara average abnormal return seluruh saham loser dan 

average abnormal return seluruh saham winner. 

 

C. Pembahasan 

Dengan melihat gambar grafik average abnormal return untuk 

portofolio loser dan portofolio winner diatas dapat dikatakan bahwa terjadi 

reaksi berlebihan (overreaction) yang ditandai dengan adanya portofolio loser 

yang mengungguli portofolio winner. Overreaction ini terjadi pada beberapa 

bulan selama tahun pengujian, dan terjadi portofolio loser mengungguli 

portofolio winner secara terpisah-pisah. Dengan kata lain overreaction tidak 

terjadi secara konstan sepanjang waktu tetapi terjadi secara terpisah-pisah. 

Pada bulan Januari 2001 dan 2002 nampak terjadi overreaction yang 

ditandai dengan portofolio loser mengungguli portofolio winner. Selain 

indikasi dari overreaction, pada bulan Januari untuk dua tahun pengujian ini 

mungkin juga disebabkan adanya fenomena January Effect. Secara konsep 

January Effect merupakan tingkat pengembalian pada bulan Januari  yang 

lebih baik dari bulan–bulan yang lain. Terjadinya perbedaan yang signifikan 

tingkat pengembalian pada bulan Januari dikarenakan para pelaku pasar atau 

para investor melakukan perubahan dalam saham atau portofolio untuk tahun 

baru agar para investor mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. 

Faktor–faktor yang dapat mempengaruhi fenomena January Effect 

diantaranya adalah tax loss selling dan small stock’s beta. Tax loss selling 

yaitu bila suatu perusahaan mempunyai kinerja buruk (dalam penelitian ini 
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tercermin dalam portofolio loser), maka perusahaan akan mempunyai 

keinginan untuk menjual saham tersebut berdasarkan tekanan jual, dengan 

harga yang cenderung menurun. Pada akhir tahun investor akan mengavaluasi 

saham dalam portofolionya, dan berkecenderungan menjual saham yang 

berkinerja buruk. Tujuan investor melakukan hal tersebut adalah untuk 

memperbaiki kinerja portofolio dan investasi yang dimiliki serta 

merealisasikan kerugian saham tersebut dalam kalkulasi akuntansi akhir tahun, 

juga dengan maksud untuk mengurangi pajak. Small stock’s beta yaitu pada 

bulan Januari saham pada perusahaan kecil biasanya memiliki faktor risiko 

yang lebih besar dari pada bulan sebelumnya. Bila hal tersebut benar maka 

terntunya pada bulan Januari saham-saham perusahaan kecil tersebut akan 

memiliki rata-rata return saham yang lebih tinggi dariperiode sebelumnya. 

Semua pasar modal atau bursa dalam kawasan tertentu mempunayi 

hubungan erat, yang berarti bila suatu bursa mengalami penurunan maka 

bursa-bursa dikawasan tersebut meresponnya dengan mengalami penurunan. 

Stabilnya tingkat suku bunga pada awal tahun juga menjadi pertimbangan para 

pelaku pasar modal dalam menginvestasikan dananya kepasar modal dengan 

harapan mendapatkan return yang lebih tinggi (Manurung, 2004) dalam 

(Purnomo, 2004). 

Terjadinya overreaction pada bulan Januari ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh De Bondt dan Thaler (1987) yang menyatakan 

bahwa pada umumnya pola loser-winner muncul pada return sekuritas dan 

lebih terkonsentrasi pada bulan Januari, daripada bulan–bulan yang lainnya. 
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Penelitian tentang overreaction hypotesis yang dilakukan oleh Sukmawati dan 

Hermawan (2003) menemukan bahwa terjadi indikasi adanya overreaction 

dengan portofolio loser mengungguli portofolio winner, juga menemukan 

adanya fenomena january effect. 

Dengan melihat gambar grafik Average Abnormal Return (AAR) antara 

portofolio loser dan portofolio winner selama 24 bulan pengujian dapat 

dikatakan bahwa terjadi indikasi reaksi berlebihan (overrection) yang ditandai 

portofolio loser mengungguli portofolio winner. Overreaction terjadi tidak 

secara konstan tetapi lebih terjadi secara separatis. Hal ini mungkin disebabkan 

oleh adanya berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi selama tahun pengujian, 

diantaranya adanya berbagai macam teror bom, gejolak politik yang 

meresahkan, sampai dengan terjadinya pergantian Presiden. Peristiwa-

peristiwa tesebut dianggap dramatis oleh para investor.  

Hasil yang diperoleh dari gambar grafik Cumulative Abnormal Return 

(CAR) antar tiga portofolio loser dan tiga portofolio winner, menyatakan 

bahwa terjadi portofolio loser mengungguli portofolio winner. Dalam grafik 

Cumulative Abnormal Return (CAR) yang disajikan, terlihat portofolio loser 

tidak menunjukkan adanya kinerja yang berlebihan, hanya pada portofolio 

winner yang menunjukkan adanya efek reaksi berlebihan. Hasil dari penelitian 

ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh De Bondt dan Thaler (1985) 

serta penelitian Susiyanto (1997), yang menyatakan bahwa hanya pada 

portofolio winner yang terjadi efek reaksi berlebihan, pada portofolio loser 

tidak menunjukkan adanya efek reaksi berlebihan. 
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Pada grafik average abnormal return (AAR) untuk khusus portofolio 

satu dan portofolio enam, menyatakan bahwa pola pergerakan secara grafikal 

menunjukan indikasi adanya reaksi berlebihan dengan portofolio loser 

mengungguli portofolio winner. Hasil pengujian hanya pada portofolio satu 

dan portofolio enam ini juga nampak bahwa overreaction terjadi lebih bersifat 

separatis dan terpisah-pisah. 

Hasil pengujian hipotesis 2 dengan menggunakan independent sampel t 

test yang nampak pada tabel diatas memperlihatkan bahwa tidak terjadi 

perbedaan yang signifikan antara average abnormal return seluruh saham 

loser dan seluruh saham winner. Hasil pengujian dengan t test ini berarti secara 

rata-rata seluruh sampel loser dan sampel winner belum bisa mendukung 

secara jelas bahwa terjadi efek reaksi berlebihan (overreaction ) pada pasar 

modal di indonesia. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui apakah terdapat indikasi reaksi 

berlebihan (overreaction) pada pasar modal indonesia yang ditandai dengan 

portofolio saham loser mengungguli (outperform) portofolio saham winner 

pada periode pengujian. Penelitian mengenai overreaction ini menggunakan 

sampel pada perusahaan manufaktur sebnayak 30 saham yang dibagi menjadi 

portosolio loser dan portofolio winner. Periode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah selama tiga tahun yaitu tahun 2000 sampai dengan tahun 

2002. Pada tahun pertama tahun 2000 digunakan sebagai tahun untuk 

pembentukan portofolio, sedangkan pada tahun 2001 dan 2002 digunakan 

sebagai tahun pengujian. 

 Hasil pengujian hipotesis 1 yang menguji keberadaaan reaksi berlebihan 

terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi selama tahun pengujian 

menyimpulkan bahwa terdapat indikasi reaksi berlebihan (overreaction) yang 

ditandai dengan portofolio loser mengungguli portofolio winner. Efek reaksi 

berlebihan ini terjadi tidak dalam kurun waktu yang konstan lama, tetapi 

terjadi secara terpisah-pisah atau separatis. 

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh De Bondt 

dan Thaler  (1985) dan penelitian Sukmawati dan Hermawan (2003). 

Overreaction yang terjadi secara separatis ini dapat juga memberikan 
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penjelasan bahwa pasar modal di Indonesia, khususnya untuk perusahaan 

sektor manufaktur  dalam kondisi efisiensi pasar dalam bentuk  lemah (weak 

form). Reaksi berlebihan atau overreaction yang sesaat menyebabkan investor 

tidak dapat mengalami abnormal return yang besar dalam waktu yang lama.  

 Hasil pengujian hipotesis 2 yaitu menguji signifikansi perbedaan rata-rata 

abnormal return antara saham golongan loser dan saham golongan winner 

dengan menggunakan uji independent sample t test, menyatakan bahwa tidak 

ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata abnormal return seluruh saham 

golongan loser dengan seluruh saham golongan winner. Hasil dari pengujian 

hiptesis 2 ini kurang begitu mendukung adanya efek reaksi berlebihan yang 

telah diuji dalam hipotesis 1 dan  dinyatakan terdapat indikasi adanya efek 

overreaction  dengan portofolio loser mengungguli portofolio winner. 

 

B. Keterbatasan Dan Saran 

1. Keterbatasan 

 Penelitian ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang 

mungkin untuk penelitian selanjutnya dapat diperbaiki. Hal-hal tersebut 

disebabkan, penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut: 

a. Dalam penelitian ini penggunakaan penghitungan ecspected return 

hanya menggunakan satu model yaitu model disesuaikan pasar (market 

adjusted model) yang diwakili dengan indeks pasar. 

b. Penelitian ini menggunakan data return bulanan (closing price) untuk 

penghitunghan abnormal return. Penggunaan data return bulanan ini 
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mungkin masih menimbulkan bias hasil penelitian, sejak 

ketidaksinkronan pasar modal modal indonesia dengan tingkat 

perdaganganya yang tipis tidak tercermin didalamnya. 

c. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebanyak 30 sampel. 

Penggunaan sampel sebanyak 30 ini mungkin masih kurang begitu 

menjelaskan secara detail mengenai overreaction yang diuji dengan 

pemisahan antara sampel berkinerja buruk (golongan loser) dengan 

sampel yang berkinerja baik (golongan winner). 

2. Saran 

  Dari beberapa keterbatasan  dalam penelitian ini, seperti yang telah 

diuraikan diatas maka untuk penelitian selanjutnya penulis menyarankan 

beberapa hal sebagai berikut: 

a. Penelitian selanjutnya hendaknya dalam penghitungan ekspected return 

menggunakan model lain atau menggunakan ketiga model sekaligus 

yang dijelaskan dalam bukunya Jogiyanto (2000), agar dapat diketahui 

perbedaan terjadinya reaksi dengan menggunakan ketiga model yang 

ada. Ketiga model yang dimaksud yaitu market model, mean adjusted 

model dan market adjusted model. 

b. Pemilihan periode sampel untuk penelitian selanjutnya hendaknya 

dikembangkan dengan periode harian maupun periode mingguan dalam 

penghitungan abnormal return. Data yang lebih detail periodenya 

(periode mingguan atau periode harian) mungkin akan dapat lebih 

menjelaskan lebih rinci mengenai reaksi yang terjadi dalam pasar modal, 
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karena didalam pasar modal perubahan yang terjadi didalamnya sangat 

cepat dari hari-kehari. 

c. Dalam penelitian mengenai keberadaan reaksi berlebihan (overreaction) 

untuk selanjutnya dianjurkan untuk mengunakan sampel yang lebih 

banyak untuk pembentukan portofolipo loser dan portofolio winner. 

Penggunaann sampel yang lebih banyak tersebut akan dapat 

membedakan lebih jelas antara sampel-sampel golongan loser dengan 

sampel-sampel golongan winner. 

d. Pemerintah hendaknya segera menjaga kestabilan dan keamanan dalam 

negeri, serta menindak dengan tegas semua pelaku kerusuhan agar 

investor tetap bersedia menanamkan modalnya ke Indonesia. Dengan 

menjaga kestabilan, keamanan dan kepastian hukum di Indonesia maka 

para investor tidak akan ragu untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia. 

 

C. Implikasi 

  Hasil penelitian ini dapat memberikan beberapa implikasi. Implikasi 

tersebut diantaranya adalah sebagi berikut: 

1. Menuntut para pelaku pasar modal atau investor untuk lebih memiliki 

kepekaan terhadap berbagai kegiatan atau peristiwa yang baik secara 

langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap harga 

saham. Selain hal tersebut para pelaku pasar juga dituntut untuk lebih 
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berhati-hati dalam menimbang relevansi diantara peristiwa-peristiwa 

dengan pergerakan harga saham di bursa. 

2. Mengingat kondisi politik, ekonomi dan sosial di negara Indonesia yang 

relatif belum stabil dalam beberapa tahun belakangan, maka 

dimungkinkan bahwa kondisi ekonomi dan politik menjadi salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham. Oleh karena 

itu, untuk memperkaya pengetahuan para pelaku pasar modal mengenai 

dampak dari suatu peristiwa politik dalam negeri, peneliti berikutnya dapat 

melakukan penelitian yang lebih komprehensif.  

3. Hasil penelitian ini juga memberikan implikasi bahwa BAPEPAM 

diharapkan melakukan penelitian yang lebih berkala terhadap 

pengumuman peristiwa-peristiwa yang dapat berpengaruh terhadap reaksi 

pasar yang diukur dengan abnormal return saham, baik itu peristiwa 

internal maupun peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi reaksi 

pasar secara berlebihan, sebagai pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan oleh para emiten. 
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