
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk berinvestasi, salah satunya dengan 

ikut serta dalam pasar modal. Pasar modal merupakan pasar tempat diperjualbelikannya 

saham-saham perusahaan-perusahaan yang sudah go publik. 

Semua investor tidak menginginkan kerugian pada waktu melakukan investasi. Berbagai cara 

dilakukan agar terhindar dari kerugian atau setidaknya keuntungannya maksimal dengan 

resiko yang minimal. Hal ini juga berlaku di transaksi yang berhubungan dengan kegiatan 

pasar modal. Sebaiknya sebelum melakukan investasi investor melihat terlebih dahulu 

informasi disurat kabar maupun dari internet untuk dapat memprediksi informasi dimasa 

yang akan datang karena untuk dapat memilih investasi yang aman diperlukan analisis yang 

cermat, teliti dan didukung data-data yang akurat. Meningkatnya imbal hasil (return) di bursa 

saham pada awal tahun telah menjadi fenomena yang terjadi berulangkali setiap tahunnya 

hampir di seluruh bursa di berbagai negara. Demikian pula di Bursa Efek Indonesia. Setiap 

awal Januari, investor boleh berharap akan mendapat keuntungan lebih. Harga saham akan 

mengalami kenaikan yang signifikan.  

Fenomena melonjaknya harga saham-saham di bursa pada pekan pertama bulan Januari 

dikenal di kalangan akademis dengan istilah January Effect. 

January effect adalah kalender yang berhubungan dengan anomali di pasar keuangan di mana 

para investor memilih untuk membeli saham suatu perusahaan di penghujung tahun yakni 

bulan desember dan menjual saham di bulan januari dengan harapan mendapatkan 



keuntungan dengan return yang meningkat di bulan januari. Hal ini menciptakan kesempatan 

bagi investor untuk membeli saham untuk harga yang lebih rendah sebelum Januari dan 

menjual saham tersebut setelah nilai mereka meningkat. 

Oleh karena itu, karakteristik utama dari January Effect adalah peningkatan membeli 

sekuritas sebelum akhir tahun untuk harga yang lebih rendah, dan menjualnya pada Januari 

untuk menghasilkan keuntungan dari perbedaan harga. 

Selama bulan desember-januari saham-saham menunjukkan perubahan harga yang sangat 

besar selama satu hari perdagangan, hal ini dapat disebabkan oleh saham-saham tersebut 

overeaction atau tidak terdapat informasi. Hipotesis Market Overeaction menyatakan bahwa 

para investor secara sistematis melakukan tindakan yang berlebihan terhadap suatu peristiwa 

dengan menetapkan harga yang terlalu tinggi (rendah) sebagai reaksi terhadap informasi yang 

di nilai baik/buruk, sehingga untuk sementara waktu harga saham akan bergeser dari nilai 

fundamentalnya. 

Kenaikan indeks bursa saham ini terjadi sejak pertengahan desember dan merupakan 

fenomena yang terjadi pada setiap penghujung tahun. Hampir semua penanam modal 

(investor) tidak akan melewatkan January Effect yang biasanya diikuti oleh kenaikan harga-

harga saham di bulan desember sampai januari. Pada kurun waktu itu para Fund manager 

melakukan suatu “tradisi” untuk membelanjakan dananya baik disaham maupun obligasi 

setelah sebelumnya mengadakan aksi lepas menjelang natal dan tahun baru. 

Investor awam sendiri tak kalah handal mengantisipasi perilaku para Fund Manager tersebut, 

tatkala terjadi aksi jual maka harga-harga saham pun melemah. Momentum ini digunakan 

untuk membeli saham yang selanjutnya dijual kembali saat manager investasi melakukan 

order beli dibulan januari. 

LQ45 adalah deretan 45 saham yang merupakan saham-saham dengan transaksi terbanyak di 

Bursa Efek Indonesia. Itulah sebabnya disebut LQ45 (Liquid 45). Bluechip adalah sebutan 



untuk saham-saham favorit investor. Yaitu saham-saham dengan fundamental perusahaan 

yang baik, banyak diperdagangkan, dan trend harganya naik. Namun, kebanyakan saham 

yang masuk ke daftar LQ45 adalah saham-saham Bluechip. Saham yang termasuk dalam 

LQ45 tidak sama dari tahun ke tahun atau dapat berubah tiap tahun ada yang tetap dan ada 

yang keluar dari kelompok perusahaan LQ45. 

Saat ini sektor perbankan merupakan sektor yang lebih banyak mendapat perhatian dari 

masyarakat. Saham perbankan memiliki prospek investasi yang cerah bagi para investor 

karena saham-sahamnya selalu bergerak dan tumbuh baik sehingga investor lebih banyak 

bertransaksi dalam sektor ini, karena itulah beberapa saham pada perusahaan perbankan 

selalu menempati dalam saham LQ45  

Seperti BBCA, BBNI, BBRI, BMRI dan PNBN karena lebih banyak sektor industi perbankan 

yang masuk dalam LQ45 maka difokuskan penelitian pada sektor perbankan dalam LQ45. 

 

Dalam penelitian penulis meneliti pada perusahaan LQ45 yakni dalam sekktor industri 

perbankan dalam LQ45. Berikut dicantumkan daftar saham perusahaan yang termasuk dalam 

perusahaan LQ45 tahun 2009. 

 

Tabel 1. Daftar saham Perusahaan tercatat yang masuk dalam perhitungan  

     Indeks LQ45 Periode Agustus 2009 s/d Januari 2010 

 

No. Kode Efek  Nama Emiten Keterangan 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk Tetap 

2 ADRO Adaro Energy Tbk Tetap 

3 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk Tetap 

4 ASII Astra International Tbk Tetap 

5 BBCA Bank Central Asia Tbk Tetap 

6 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk Tetap 

7 BBRI Bank Rakyat Indonesian (Persero) Tbk Tetap 

8 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk Tetap 

9 BISI Bisi International Tbk Tetap 



10 BLTA Berlian Laju Tanker Tbk Tetap 

11 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk Tetap 

12 BNBR Bakrie & Brothers Tbk Masuk 

13 BRPT Barito Pasific Tbk Tetap 

14 BTEL Bakrie Telecom Tbk Masuk 

15 BUMI Bumi Resources Tbk Masuk 

16 DEWA Darma Henwa Tbk Masuk 

17 ELSA Elnusa Tbk Tetap 

18 ELTY Bakrieland Development Tbk Masuk 

19 ENRG Energi Mega Persada Tbk Masuk 

20 GGRM Gudang Garam Tbk Masuk 

21 INCO International Nickel Indonesia Tbk Tetap 

22 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk Tetap 

23 INDY Indika Energy Tbk Tetap 

24 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Tetap 

25 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk Tetap 

26 ISAT Indosat Tbk Tetap 

27 ITMG Indo Tambangnya Megah Tbk Tetap 

28 JSMR Jasa Marga Tbk Tetap 

29 KLBF Kalbe Farma Tbk Tetap 

30 LPKR Lippo Karawaci Tbk Tetap 

31 LSIP PP London Sumatera Tbk Tetap 

32 MEDC Medco Energy International Tbk Tetap 

33 MIRA Mitra Rajasa Tbk Tetap 

34 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Tetap 

35 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk Tetap 

36 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk Tetap 

37 SGRO Sampoerna Agro Tbk Tetap 

38 SMCB Holcim Indonesia Tbk  Tetap 

39 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk Tetap 

40 TINS Timah Tbk Tetap 

41 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk Tetap 

42 TRUB Truba Alam Manunggal Engineering Tbk Masuk 

43 UNSP Bakrie Sumatera Plantations Tbk Tetap 

44 UNTR United Tractors Tbk Tetap 

45 UNVR Unilever Indonesia Tbk Tetap 

 

 

 

Dari keseluruhan perusahaan dalam LQ45, peneliti memfokuskan kepada perusahaan sektor 

perbankan. Berikut dicantumkan daftar perusahaan perbankan serta harga sahamnya di akhir 

tahun 2009 dan awal januari. 

 

Tabel 2 



      Daftar Harga Saham akhir tahun dan awal januari Perusahaan sektor perbankan 

LQ45 

 

No Kode Effect Nama Emiten Tanggal Listing 

Harga saham (daily closing 

price) 

30-Dec-08 5-Jan-09 

1 BBCA Bank Central Asia Tbk 31 mei 2000 3,250.00 3,500.00 

2 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk 25 Nopember 1996 680 720 

3 BBRI Bank Rakyat Indonesian Tbk 10 oktober 2003 4,575.00 4,850.00 

5 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 14 juli 2003 2,025             2,200 

6 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 29 Desember 1982 580 610 

 

 

 

 

January Effect merupakan isu paling menarik di dunia ekonomi keuangan beberapa tahun 

belakangan ini yang merupakan penjelasan dari return abnormal pada perusahaan pada bulan 

januari. Teori keuangan yang menganggap anomali seperti January Effect adalah fakta akan 

terjadi ketidakefisienan pasar modal. 

Dari uraian diatas, maka untuk menganalisis masalah dalam penulisan skripsi ini dipilih 

judul, “Analisis January Effect pada saham perusahaan sektor perbankan dalam LQ45 

di Bursa Efek Indonesia periode 2004-2009”. 

 

1.2 Permasalahan 

Para analisis berpendapat secara psikologis, January Effect mampu memancing perhatian 

para pemegang saham. Minat beli para investor pada saham perusahaan di penghujung tahun 

menjadi semakin banyak dilakukan dengan mengharapkan return yang lebih besar karena 

adanya perbedaan harga tersebut. 



Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Apakah terdapat perbedaan yang significant antara abnormal return pada bulan 

january dan abnormal return bulan desember pada saham perusahaan sektor 

perbankan di Bursa Efek Indonesia”. “Apakah january effect terjadi pada perushaan 

sektor perbankan LQ45 di BEI tahun 2004 - 2009”. 

 

 

 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian : 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah January Effect terjadi pada perusahaan 

perbankan LQ45 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2004 - 2009. 

 

Kegunaan Penelitian : 

1. Untuk memberikan informasi pada para investor, apakah anomali January Effect terjadi di 

Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk penelitian lebih lanjut mengenai January Effect itu sendiri. 

 

1.4 Kerangka Pemikiran  

 

January Effect merupakan salah satu anomali di pasar modal diseluruh dunia, walaupun 

anomali ini ditemukan duapuluh tahun yang lalu tetapi masih tetap mendapat perhatian dari 

para pelaku pasar modal. January effect terjadi apabila rata-rata abnormal return saham 



dibulan january lebih tinggi dari pada rata-rata abnormal return di bulan desember. Pengujian 

hipotesis ini dilakukan untuk membandingkan apakah abnormal return pada perusahaan 

sektor perbankan pada LQ45 di bulan january lebih besar dibanding bulan sebelumnya, 

karena apabila setelah dilakukan pengujian ternyata rata-rata abnormal return saham pada 

LQ45 menunjukkan pola yang meningkat dibulan januari maka january effect terjadi di Bursa 

Efek Indonesia. 

Untuk mengadakan pengujian ini diperlukan data tentang rata-rata abnormal return saham 30 

hari sebelum January Effect dan rata-rata abnormal return saham 30 hari sesudah January 

Effect pada perusahaan LQ45 sektor perbankan. Rata-rata abnormal return saham dihitung 

dengan menggunakan market adjusted model yakni dengan mengurangi return dengan 

expected return periode yang bersangkutan. Data harga yang digunakan untuk menghitung 

abnormal return saham adalah data harga penutupan harian (daily closing price) untuk 

masing-masing saham yang akan diteliti. 

 

 

Skema Kerangka Pemikiran: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbandingan Abnormal Return 

saham bulan januari dengan 

bulan sebelumnya pada sektor 

perbankan LQ45 

AbRit = Rit – E (Rit) 

Investor tidak 

rasional 

January Effect 



 

 

 

 

  

 

1.5 Hipotesis 

 

Berdasarkan latar belakang,permasalahan dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Terdapat perbedaan yang significant antara abnormal return pada bulan january dan abnormal 

return bulan desember pada saham perusahaan sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia. 

 

AbRit January ≤ AbRit 30 hari 

sebelum bulan januari pada 

saham sektor perbankan  

perusahaan LQ45 

AbRit January ≥ AbRit 30 hari 

sebelum bulan january pada 

saham sektor perbankan 

perusahaan LQ45 


