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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pasar Modal

2.1.1 Pengertian Pasar Modal

Pasar modal pada hakekatnya adalah pasar yang tidak berbeda jauh dengan

pasar tradisional yang selama ini kita kenal, dimana ada pedagang, pembeli dan

juga tawar menawar harga. Pasar modal dapat juga diartikan sebagai sebuah

wahana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang

menyediakan dana sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga dan profesi

yang berkaitan dengan efek.

Menurut Undang-undang Pasar Modal no. 8 tahun 1995 definisi pasar modal

adalah ”Suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan

perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.

Sedangkan menurut (Darmadji dan Fakhruddin; 2011:1) definisi pasar modal

adalah:

“Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan

jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang

ataupun modal sendiri”.

Dengan adanya pasar modal maka dana segar yang diperoleh perusahaan

dari investor akan dimanfaatkan untuk memperluas kegiatan bisnis atau

memperbaiki kondisi keuangan yang kurang sehat sehingga kegiatan usaha

perusahaan dapat berjalan lancar kembali (Martalena dan Malinda; 2011:2).

2.1.2 Peran dan Fungsi Pasar Modal

Menurut (Hadi, 2013:16) pasar modal memiliki fungsi besar bagi pihak-

pihak yang ingin memperoleh keuntungan dalam berinvestasi dan pasar modal

juga memiliki peranan penting bagi para investor dan perusahaan di Indonesia.

Terdapat lima peranan pasar modal di Indonesia, yaitu sebagai berikut :
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1. Pasar Modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien.

2. Pasar memudahkan alternatif berinvestasi dengan memberikan keuntungan

dengan sejumlah resiko tertentu.

3. Memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan

berprosfek baik.

4. Pelaksanaan manajemen perusahaan secara professional dan transparan.

5. Peningkatan aktivitas ekonomi nasional.

Pasar modal memiliki peran besar bagi ekonomika dan bisnis suatu negara

karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi ekonomika dan

bisnis dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomika

dan bisnis karena pasar menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua

kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang

memerlukan dana (issuer). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang

memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan

memperoleh imbal hasil (return), sedangkan pihak issuer (perusahaan) dapat

memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu

tersedianya dana operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi

keuangan karena memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbal

hasil bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Di

pasar modal terdapat berbagai macam informasi, seperti laporan keuangan,

kebijakan manajemen, rumor di pasar modal, prospectus, saran dari broker, dan

informasi lainya. (Fakhruddin, 2011).

Seperti halnya pasar pada umumnya, pasar modal merupakan tempat

bertemunya penjual dan pembeli efek dengan risiko untung dan rugi. Pada

hakikatnya pasar modal mempunyai tiga fungsi diantarnya adalah:

1. Bagi perusahaan

Pasar modal memberikan peluang bagi perusahaan untuk memperoleh

sumber dana yang relative memiliki resiko investasi rendah dibandingkan

sumber investasi jangka pendek dari pasar uang.



13

2. Bagi Investor

Alternative investasi bagi para pemodal, terutama bagi instrument yang

memberikan likuiditas tinggi. Pasar modal memberikan ruang para

investor dan profesi lain memanfaatkan untuk memperoleh return yang

cukup tinggi. Mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, karena

dengan adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan dana (investor)

dapat memilih alternatif investasi yang memberikan return yang optimal.

3. Bagi perekonomian nasional

Dalam daya dukung perekonomian nasional, pasar modal memiliki peran

penting dalam rangka meningkatkan dan mendorong pertumbuhan dan

stabilitas ekonomi. Hal tersebut ditunjukan dengan fungsi pasar modal

yang memberikan sarana bertemunya antara lender dan borrower.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pasar modal berfungsi sebagai lembaga

yang mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien melalui pengalihan dana

dari pihak lender ke pihak borrower yang mampu memicu pertumbuhan

perekonomian suatu negara dengan mengalirkan dana lebih kepada sektor-sektor

produktif.

2.1.3 Instrumen Pasar Modal

Instrumen Pasar Modal adalah semua surat berharga (efek) yang secara

umum diperjualbelikan melalui Pasar Modal. Menurut UU no 8 Tahun 1995

tentang Pasar Modal, efek dapat diartikan sebagai “setiap surat pengakuan

hutang,surat berharga komersial, saham, obligasi,sekuritas kredit, tanda bukti

hutang, setiap right, waran, opsi, atau derivatif dari efek, atau setiap instrumen

yang ditetapkan sebagai efek. Menurut (Rusdin; 20011:114) “pasar modal

memperdagangkan sekuritas yang meliputi saham, obligasi, reksadana dan

instrumen derivatif.” Masing-masing sekuritas tersebut memberikan return dan

resiko yang berbeda-beda dan memiliki keunggulan dan kelemahannya. Untuk

bisa memperoleh keuntungan dari beberapa sekuritas tersebut, yang paling utama

adalah investor harus berhati-hati dalam memilih dan memainkan sekuritas

dengan mempertimbangkan segala resiko dan informasi yang diterima. Diantara
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sekuritas yang telah disebutkan, saham merupakan instrumen paling populer dan

sangat digemari masyarakat karena selain memberikan deviden, kondisi fluktuasi

harga saham dapat dijadikan kesempatan untuk memperoleh capital gain.

2.2 Investasi

2.2.1 Pengertian Investasi

Investasi merupakan kegiatan dalam menanamkan modal dana dalam

suatu bidang tertentu. Investasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satu

di antaranya adalah investasi dalam bentuk saham. Pemodal atau investor dapat

menanamkan kelebihan dananya dalam bentuk saham di pasar bursa. Tujuan

utama investor dalam menanamkan dananya ke bursa efek yaitu untuk mencari

pendapatan atau tingkat pengembalian investasi (return) baik berupa pendapatan

dividen maupun pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap harga belinya

(capital gain).

Mulyadi (2012:55) mendefinisikan investasi sebagai berikut:

“Investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang

untuk mendapatkan hasil atau laba di masa yang akan datang”.

Sedangkan definisi investasi menurut (Halim yang dikutip oleh Fahmi, 2011:4)

adalah sebagai berikut:

“Investasi pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana

pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa

yang akan datang”.

Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa investasi merupakan suatu

komitmen atas sejumlah dana dan penundaan konsumsi selama periode waktu

tertentu untuk mendapat sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.

2.2.2 Jenis Investasi
Keputusan investasi dapat di lakukan oleh individu atau suatu entitas yang

mempunyai kelebihan dana. Menurut (Fahmi dan Hadi; 2011:7) investasi pada

umumnya terdiri dari dua jenis yaitu:
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1. Investasi nyata

Investasi dalam bentuk aktiva rill (real asset) berupa aktiva berwujud

seperti emas, perak, intan, barang-barang seni dan real estate.

2. Investasi keuangan

Investasi dalam bentuk surat-surat berharga (financial asset) berupa surat-

surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva rill yang

di kuasai oleh entitas. Pemilihan aktiva financial dalam rangka investasi

pada sebuah entitas dapat di lakukan dengan dua cara:

a. Investasi langsung (direct investment)

Investasi langsung dapat diartikan sebagai suatu pemilikan surat-surat

berharga secara langsung dalam suatu entitas yang secara resmi telah

go public dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa

penghasilan dividen dan capital gains.

b. Investasi tidak langsung (indirect investment)

Investasi tidak langsung (indirect investment) terjadi bilamana surat-

surat berharga yang dimiliki diperdagangkan kembali oleh perusahaan

investasi (investment company) yang berfungsi sebagai perantara.

2.2.3 Proses Investasi
Untuk mencapai tujuan investasi, membutuhkan suatu proses dalam

pengambilan keputusan, sehingga keputusan tersebut sudah mempertimbangkan

ekspektasi return yang akan di dapatkan dan juga seberapa besar resiko yang akan

di hadapi oleh para investor dalam berinvestasi. Dasar keputusan investasi adalah

tingkat return yang diharapkan, tingkat resiko, serta hubungan antara return dan

resiko. (Sutrisno; 2012:78).

Proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang berkesinambungan,

hal ini terdiri dari lima tahap keputusan yang berjalan terus-menerus sampai pada

akhirnya tercapai keputusan investasi yang baik. Dan akan digambarkan sebagai

berikut :
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Gambar 2.1
Proses keputusan investasi

Setiap investor yang melakukan investasi saham memiliki tujuan yang

sama yaitu mendapatkan capital gain, yaitu selisih antara harga jual dan harga

beli saham dan dividen tunai yang diterima dari emiten karena perusahaan

memperoleh keuntungan. Sedangkan factor utama yang menentukan tingkat

investasi yang dilakukan dalam perekonomian yaitu dengan melihat tingkat

pengembalian yang diharapkan dan tingkat suku bunga (Sukirno; 2011:15). Dari

pemaparan di atas pada dasarnya tujuan investasi adalah untuk menghasilkan

sejumlah uang. Semua orang mungkin setuju dengan pernyataan tersebut.

Tujuan investasi yang lebih luas sebenarnya adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter,

yang biasa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai

pendapatan di masa datang.

Penentuan kebijakan investasi

Pemilihan Sekuritas

Pemilihan Strategi Portofolio

Revisi Portofolio

Pengukuran Aset Evaluasi Kinerja
Portofolio
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2.3 Indeks Harga Saham

2.3.1 Pengertian Indeks Harga Saham

Keputusan investor memilih suatu saham sebagai objek investasinya

membutuhkan data historis terhadap pergerakan saham yang beredar di bursa.

Baik secara individual, kelompok, atau gabungan. Mengingat transasksi investasi

saham terjadi pada setiap saham dengan variasi permasalahan yang sangat rumit

dan berbeda-beda. Pengertian harga saham memerlukan identifikasi dan penyajian

informasi dan bersifat spesifik.

Ribuan kejadian-kejadian dan fakta historis tersebut harus dapat disajikan

dengan dengan system tertentu agar dapat menghasilkan suatu informasi yang

sederhana, konsisten dan mudah di tafsirkan oleh para pelaku tertentu akan

mewujudkan peta permasalahan yang di simbolkan oleh tanda-tanda angka atau

pun peristilahan tertentu. Indeks harga saham merupakan indikator utama yang

menggambarkan pergerakan harga saham sekaligus merupakan suatu leading

indikator bagi perekonomian.

System pemetaan kejadian-kejadian historis tersebut menyangkut sejumlah

fakta maupun besaran tertentu yang menggambarkan perubahan-perubahan harga

saham masa lalu. Dari uraian di atas (Sunariyah; 2011:138) mendefinisikan

indeks harga saham sebagai berikut:

“Bentuk informasi historis yang di padandang sangat tepat untuk

menggambarkan pergerakan harga saham di masa lalu adalah suatu indeks harga

saham yang memberikan deskripsi harga-harga saham pada suatu saat tertentu

maupun dalam periodesasi tertentu pula”

2.3.2 Jenis-Jenis Indeks Harga Saham

Saat ini BEJ memiliki lima macam jenis indeks harga saham yaitu, (Gumanti,

2011:72) :

1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), menggunakan semua saham tercatat

sebagai komponen perhitungan indeks.

2. Indeks Sektoral, menggunakan semua saham yang termasuk masing-masing

sector
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3. Jakarta Islamic Indeks (JII), menggunakan 30 saham yang termasuk dalam

kriteria syariah dan termasuk saham likuid.

4. Indeks Individual, yaitu indeks harga masing-masing saham terhadap harga

dasarnya.

5. Indeks LQ 45, menggunakan 45 jenis saham yang dipilih berdasarkan

likuiditas perdagangan saham dan disesuaikan setiap 6 bulan (awal bulan

Februari dan Agustus).

Indeks harga saham mempunyai variasi bentuk penyajian, antara lain (Sunariyah;

2011:139) :

1. Indeks Harga Saham Individual

2. Indeks Harga Saham Gabungan

a) Seluruh saham

b) Kelompok saham

a. Indeks LQ45

b. Indeks JII (Jakarta Islamic Indeks)

c) Jenis usaha (sektoral)

2.4 Jakarta Islamic Indeks

2.4.1 Pengertian Jakarta Islamic Indeks

PT.Bursa Efek Indonesia terhitung mulai tanggal 3 Juli 2000 telah

meluncurkan indeks baru yaitu Jakarta Islamic Indeks yang mencakup 30 jenis

saham syariah. Jakarta Islamic Indeks menurut Syarief (2012:38) adalah:

“Jakarta Islamic Indeks merupakan benchmark saham syariah di

Indonesia yang terdiri dari 30 saham yang diseleksi oleh Dewan

Syariah Nasional (DSN). Merupakan indeks terakhir yang

dikembangkan oleh BEI berkerja sama dengan PT. Danareksa

Investment Management, indeks ini merupakan indeks yang

mengakomodasi syariah investasi dalam islam”.

Jakarta Islamic Indeks merupakan salah satu dari beberapa indeks harga saham

yang diciptakan oleh Bursa Efek Jakarta (BEJ). Jakarta Islamic Indeks

dimaksudkan sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja suatu investasi pada



19

saham dengan berbasis syariah. Untuk menetapkan saham-saham yang akan

masuk dalam perhitungan indeks dilakukan dengan urutan seleksi sebagai berikut.

(Huda dan Nasution; 2011:14) :

1. Indeks akan menetapkan kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang

tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3

bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar)

2. Lalu indeks akan memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau

tengah tahun berakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva

maksimal sebesar 90%

3. Selanjutnya indeks memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan

urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama 1 tahun

4. Dan tahap terakhir indeks memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan

tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan regular selama satu tahun

terakhir

Melalui indeks diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor

untuk mengembangkan investasi secara syariah. Selain itu JII juga bertujuan

untuk penyusunan indeks yang berbasis syariah agar dapat menjadi pedoman

untuk melakukan kegiatan investasi bagi investor yang ingin menanamkan

dananya dengan menggunakan konsep syariah, landasan investasi yang

memperggunakan ketentuan syariah ini bersifat universal dan bersumber kepada

ketentuan hokum islam.

Dan perhitungan JII dilakukan oleh BEI dengan menggunakan metode

perhitungan indeks yang telah ditetapkan oleh BEJ, yaitu dengan metode

kapitalisasi pasar. Perhitungan indeks ini juga mencakup penyesuaian-penyesuain

akibat berubahnya data emiten yang disebabkan oleh corporate action.

Sebagaimana juga inslamic indeks lainya di dunia seperti Dow Jones

Islamic Indeks, Kuala Lumpur Islamic Indeks, perusahaan yang sahamnya tercatat

di JII bersikap pasif. Artinya mereka tidak mengupayakan agar saham

perusahaanya masuk JII, misalnya dengan menyesuaikan operasional bisnis

mereka agar sesuai syariah. Sebaliknya JII lah yang aktif melakukan penyeleksian
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saham-saham yang tidak bertentangan dengan syariah. Secara langsung JII tidak

mempengaruhi perilaku bisnis perusahaan yang sahamnya masuk JII.

2.4.2 Evaluasi Penggantian Indeks Saham JII

Jakarta Islamic Indeks terdiri dari 30 jenis saham yang sesuai dengan

syariah islam. Dan untuk mendapatkan 30 saham yang termasuk indeks syariah

dari 285 saham yang diperdaggangkan di BEJ, dipilih emiten-emiten yang

kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah islam. Dari 285 akan dipilih

sekitar 100 saham dan kemudian 100 saham tersebut dipilih lagi 60 saham yang

memiliki kapitalisasi pasar terbesar. Dalam seleksi terakhir dipilih 30 saham

dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan regular

selama satu tahun terakhir. Selain kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan

harus sesuai dengan syariah terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu bahwa

semua saham yang diterbitkan memiliki hak yang sama. Karena saham adalah

bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan, maka peran setiap pemilik saham

ditentukan dari jumlah lembar saham yang dimilikinya. Namun pada

kenyataannya ada perusahaan yang menerbitkan dua macam saham, yaitu saham

biasa dan saham preferen yang tidak punya hak suara namun punya hak untuk

mendapatkan deviden yang sudah pasti. Tentunya hal ini bertentangan dengan

aturan syariah tentang bagi hasil. Maka saham yang sesuai syariah adalah saham

yang setiap pemiliknya memiliki hak yang proporsional dengan jumlah lembar

saham yang dimilkinya. (Huda dan Nasution; 2011:18).

Pengkajian tersebut dilakukan setiap 6 bulan sekali, dengan penentuan

komponen indeks padaawal bulan Januari dan Juli setiap tahunya. Sedangkan

perubahan pada jenis usaha emiten akan di monitori secara terus-menerus

berdasarkan data-data public yang tersedia. Indeks ini diggunakan sebagai tolak

ukur kinerja suatu saham yang berbasis syariah. Menurut ketua umum MES Iwan

P Pontjowinoto mengatakan “hanya sejumlah saham tertentu dengan kapitalisasi

besar dan menghindari riba, gharar yang bisa masuk dalam Jakarta Islamic

Indeks.”
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2.4.3 Saham yang Sesuai dengan Prinsip Syariah

Investasi keuangan yang sesuai dengan indeks saham islam hanya dapat

diberikan kepada perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan

prinsip-prinsip syariah. Kegiatan perdagangan dan usaha yang sesuai dengan

syariah islam adalah kegiatan yang tidak berkaitan dengan produk dan jasa yang

diharamkan. Secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan

ekonomi yang halal, baik dari produk yang menjual objek, dari cara perolehanya

serta penggunaanya. Sehingga ketentuan mengenai saham yang sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah:

1. Halal

Emiten dilarang mempunyai objek usaha berupaka makanan dan minuman

yang tergolong haram

2. Halal cara perolehan – pendapatan riba

Emiten harus dapat penghasilan usaha dari usaha ekonomi secara ridho sama

ridho serta bertindak zholim dan tidak diperlakukan zholim. Ribaadalah salah

satu hal yang dilarang oleh syariah karena Bungan bank adalah salah satu

bentuk riba, maka bank umum konvensional tidak bisa menjadi emiten.

3. Halal cara perolehan – prinsip keterbukaan

Emiten harus menjalankan kegiatan usaha dengan cara yang baik. Memeuhi

prinsip keterbukaan dan dilarang menciptakan keraguan yang dapat merugikan

(gharar). Kemudian emiten juga harus memberikan informasi yang jelas dan

tidak menyesatkan baik dalam bentuk prospectus atau bentuk lainya mengenai

fakta material termasuk peluang hasil dan kemungkinan resiko yang ada,

sehingga investor dapat mengadakan analisis dan menentukan apakah peluang

hasil sesuai dengan harapan.

4. Halal pemakaian – manajemen usaha

Emiten harus mempunyai manajemen yang perilaku islam, menghormati hak

azasi manusia,menjaga lingkungan, menjalan good corporate governance,

serta tidak spekulatif dan memegang teguh prinsip kehati-hatian
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5. Halal cara pemakaian – hubungan dengan investor

Emiten harus mempunyai pembukuan yang jelas dan sebaiknya terpisah

mengenai kegiatan usaha yang dibiayai, sehingga dapat dinyatakan dengan

transparansi danadil manfaat atau hasil yang diperoleh pada kegiatan usaha

yang dibiayai.

2.5 Pasar Efisien

2.5.1 Pengertian Pasar Efisien

Efisiensi pasar modal ditentukan oleh seberapa besar pengaruh informasi

yang relevan. Adanya berbagai situasi maupun kondisi yang berbeda di antara

negara yang satu dengan yang lainya, menyebabkan efisiensi pasar pada suatu

negara akan berbeda dengan negara yang lain.

Menurut (Pandji; 2013:83) yang dimaksud pasar efisien adalah

“Harga sekuritas secara cepat bereaksi terhadap informasi baru yang

tidak terduga sehingga arah gerakanya pun tidak terduga sepanjang

suatu kejadian bisa di duga, kejadian itu sudah tercermin pada harga

saham perusahaan”

Artinya bahwa sebuah pasar dimana harga sekuritas dengan cepat dan sepenuhnya

mencerminkan semua informasi yang tersedia.

Didalam konsep pasar efisien menurut (Hartono, 2013:547), perubahan

harga suatu sekuritas saham di waktu yang lalu tidak dapat digunakan dalam

memperkirakan perubahan harga di masa yang akan datang. Perubahan harga

saham di dalam pasar efisien mengikuti pola random walk, dimana penaksiran

harga saham tidak dapat dilakukan dengan melihat kepada harga-harga historis

dari saham tersebut, tetapi lebih berdasarkan pada semua informasi yang tersedia

dan muncul dipasar. Informasi yang masuk ke pasar dan berhubungan dengan

suatu sekuritas saham akan mengakibatkan kemungkinan terjadinya pergeseran

harga keseimbangan yang baru. Jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat

terhadap suatu informasi yang masuk dan segera membentuk harga keseimbangan

yang baru, maka kondisi pasar yang seperti ini yang disebut dengan pasar efisien.
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Adapun kondisi yang harus terpenuhi untuk tercapainya pasar yang efisien

menurut sebagai berikut:

1. Ada banyak investor yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan

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

menganalisis, menilai, dan melakukan perdagangan saham. Disamping itu

mereka melakukan price taker, sehingga tindakan dari satu investor saja tidak

akan mampu mempengaruhi harga dari sekuritas.

2. Semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada saat yag sama dengan

cara yang murah dan mudah.

3. Informasi yang terjadi bersifat random.

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

sekuritas akan berubah sesuai dengan nilai sebenarnya akibat informasi

tersebut.

Jika kondisi-kondisi tersebut terpenuhi maka akan terbentuk suatu pasar

yang para investornya dengan cepat melakukan penyesuaian harga sekuritas

ketika terdapat informasi baru di pasar (informasi tersebut bersifat random),

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

mencerminkan semua informasi yang tersedia.

Dalam kaitanya dengan efisiensi pasar modal, informasi diklasifikasi

menjadi 3 tipe : (i) perubahan harga diwaktu yang lalu (past price changes), (ii)

informasi yang tersedia kepada publik (public information), (iii) informasi yang

tersedia baik kepada publik maupun tidak (public and privat information).

2.5.2 Bentuk Pasar Efisien

Pasar efisien dibagi menjadi tiga macam bentuk. Tiga macam bentuk atau

tingkatan untuk menyatakan efisiensi pasar modal dijelaskan oleh Fama (1970)

dalam Hartono (2013:548) membagi efisiensi pasar kedalam tiga bentuk utama

yaitu :

1. Efisiensi bentuk lemah (weak Form)

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk yang lemah adalah apabila harga-harga

dari saham atau sekuritas mencerminkan secara penuh (fully reflect) informasi
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masa lalu. Informasi dikatakan masa lalu jika informasi tersebut sudah terjadi.

Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini sangat berkaitan dengan teori langkah

acak (random walk theory) yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak

dapat dihubungkan dengan nilai yang sekarang. Dengan begini nilai-nilai di

masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang.

2. Efiseinsi Bentuk Setengah Kuat (Semi Strong Form)

Pasar dapat dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas saham

secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan (all

publicly available information) termasuk informasi yang berada di laporan-

laporan keuangan. Hipotesis pasar dalam bentuk setengah kuat menyatakan

bahwa harga-harga bukan hanya mencerminkan harga-harga di waktu lalu,

tetapi semua informasi yang dipublikasikan. Informasi publik akan tercermin

pada harga saham secara cepat dan tidak bias. Investor tidak akan memperoleh

keuntungan di atas normal dengan membeli saham atas dasar publikasi.

3. Efisiensi Bentuk Kuat (Strong Form)

Pasar dapat dikatakan efisien dalam bentuk yang kuat apabila harga-harga

sekuritas saham secara penuh mencerminkan seluruh informasi yang tersedia

termasuk informasi yang sangat rahasia sekalipun. Jika pasar efisien dalam

bentuk ini memang ada, maka individual investor atau grup dari investor yang

mendapatkan keuntungan yang tidak normal (abnormal return).Hipotesis

pasar dalam bentuk kuat menyatakan bahwa semua informasi yang relevan

yang tersedia tercermin dalam harga saham. jadi baik informasi yang

dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan (private information) akan

tercermin dalam harga saham. Dalam kedaan seperti ini tidak seorang investor

pun dapat memperoleh excess return dengan menggunakan informasi apapun.

2.6 Anomali Pasar

2.6.1 Pengertian Anomali Pasar

Meskipun hipotesis pasar efisien telah menjadi konsep yang dapat diterima

di bidang keuangan, namun pada kenyataannya beberapa penelitian menunjukkan

adanya kejadian yang bertentangan yang disebut anomali pasar. Beberapa



25

penelitian menunjukan adanya suatu ketidakberaturan yang terdeteksi di pasar

modal yang bersifat persisten dan mempunyai dampak yang cukup signifikan

sehingga dibakukan sebagai anomali pasar. Menurut Jones (1998) dalam (Desak,

2012) anomali pasar adalah teknik-teknik atau strategi-strategi yang berlawanan

atau bertentangan dengan konsep pasar modal yang efisien dan penyebab kejadian

tersebut tidak dapat dijelaskan dengan mudah.

Dalam praktik perdagangan di pasar saham dari hasil berbagai penelitian

ditemukan bahwa konsep pasar efisien sering mengalami penyimpangan yang

disebut sebagai anomali pasar. Anomali pasar merupakan fenomena yang terjadi

yang berada di pasar. Pada anomali ditemukan hal-hal yang seharusnya tidak ada

bilamana dianggap bahwa pasar efisien benar-benar ada. Artinya suatu peristiwa

dapat dimanfaatkan untuk memperoleh abnormal return. Dengan kata lain

dimungkinkan seorang investor untuk memperoleh abnormal return dengan

mengandalkan suatu peristiwa tertentu. (Cahyaningdyah, 2012).

Namun demikian, hingga saat ini belum ada penjelasan yang memuaskan

mengenai terjadinya anomali pasar di suatu pasar modal negara tertentu tetapi

tidak terjadi di pasar modal negara lain. Beberapa anomali yang akan menjadi

bahan dalam penelitian ini akan dibahas dalam bagian berikut ini

2.6.2 Jenis-Jenis Anomali Pasar

Anomali pasar yang dikenal sangat bertentangan dengan konsep pasar

modal efisien memiliki jenis-jenis yang bermacam-macam dalam dunia

perekonomian, selain January effect yang muncul sebagai fenomena yang

bertentangan dengan konsep pasar modal efisien terdapat jenis-jenis anomali

pasar lain yang bisa mempengaruhi pasar modal.

Dalam teori keuangan dikenal setidaknya terdapat 4 macam anomali pasar

(Gumanti; 2011:343) yaitu sebagai berikut:
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Tabel 2.1

Jenis-Jenis Anomali Pasar

Kelompok Jenis Khusus Keterangan

Anomali

Peristiwa
1. Analysts

recomme

ndation

Semakin banyak analisis

merekomendasi untuk

membeli suatu saham, semakin

tinggi peluang harga turun.

2. Insider

trading

Semakin banyak saham yang

dibeli oleh insiders, semakin

tinggi kemungkinan harga

akan naik.

3. Listings Harga sekuritas cenderung

naik setelah perusahaan

mengumumkan akan

melakukan pencatatan saham

di bursa.

4. Value

line

rating

changes

Harga sekuritas akan terus naik

setelah value line

menempatkan sekuritas

perusahaan pada kelompok

nomer 1.
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Kelompok Jenis

Khusus

Keterangan

Anomali

musiman
1. January Harga sekuritas cenderung

naik dibulan Januari,

khususnya di hari-hari pertama

(awal bulan).

2. Week-end Harga sekuritas cenderung

naik hari Jumat dan turun hari

Senin.

3. Time of

day

Harga sekuritas cenderung

naik di 45 menit pertama dan

15 menit terakhir perdagangan.

4. End of

month

Harga sekuritas cenderung

naik di hari-hari akhir tiap

bulan.

5. Seasonal Saham perusahaan dengan

penjualan musiman tinggi

cenderung naik selama musim

ramai.

6. Holidays Ditemukan return positif pada

hari terakhir sebelum liburan.
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Kelompok Jenis

Khusus

Keterangan

Anomali

perusahaan
1. Size Return pada perusahaan kecil

cenderung lebih besar

walaupun sudah disesuaikan

dengan resiko.

2. closed

end

mutual

fund

Return pada closed end funds

yang dijual dengan potongan

cenderung lebih tinggi

3. neglect Perusahaan yang tidak diikuti

oleh banyak analis cenderung

menghaslkan return lebih

tinggi.

4. institutio

nal

holding

Perusahaan yang dimiliki oleh

sedikit institusi cenderung

memiliki return lebih tinggi,
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Kelompok Jenis

Khusus

Keterangan

Anomali

Akuntansi
1. P/E Saham dengan P/E rasio

rendah cenderung memiliki

return yang lebih tinggi.

2. Earnings

Surprise

Return dengan earnings lebih

tinggi dari yang diperkirakan

diumumkan terus mengalami

peningkatan harga.

3. Price/

sales

Jika rasio price to salesnya

rendah, saham perusahaan

cenderung berkinerja lebih

baik.

4. Price/

book

Jika rasio price to booknya

rendah, saham perusahaan

cenderung berkinerja lebih

baik.

5. Dividend

yield

Jika yield dividentnya tinggi,

saham perusahaan cenderung

berkinerja lebih baik.

6. Earnings

momentu

m

Saham perusahaan yang

pertumbuhan earningsnya

meningkat cenderung

berkinerja lebih baik.

Sumber: (Gumanti; 2011:343)
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2.7 January Effect

2.7.1 Pengertian January Effect

January Effect merupakan kecenderungan terjadinya kenaikan harga

saham pekan pertama bulan Januari. Adanya kenaikan harga ini didorong oleh

aktivitas investor untuk kembali menyusun portofolionya setelah mereka

"terbenam" selama liburan akhir tahun. Permintaan investor yang meningkat

terhadap instrumen keuangan inilah yang menyebabkan harga mengalami

kenaikan. Kenaikan permintaan ini didorong oleh ekspektasi investor yang positif.

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

menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan bahwa keuntungan saham akan

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

terjadi diindikasikan hanya pada perusahaan yang kecil pada akhir tahun oleh para

investor untuk mengurangi kerugian dengan pajak pendapatan yang harus

dibayarkan pada akhir tahun, banyak penelitian menemukan bahwa pada bulan

Januari terdapat return yang lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan lainya

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

(2010) dalam (Desak, 2012).

Jannuary effect adalah kondisi yang terjadi di pasar modal dimana pada

bulan januari terjadi kecenderungan rata-rata pengembalian bulanan saham pada

bulan ini lebih tinggi dari bulan-bulan lainya. Kecenderungan itu biasanya terlihat

dari saham berkapitalisasi kecil. January effect diperkenalkan pertama kali oleh

Wachel, tetapi baru mendapat perhatian masyarakat setelah dilakukan penelitian

oleh Rozeff dan Kinney (Haugen dan Jorrion, 1996) dalam (Desak, 2012).

2.7.2 Penyebab January Effect

Terjadinya January effect dapat dipahami sebagai berikut. Pada

pertengahan bulan Desember fund manager mulai libur karena cuti natal dan

tahun baru, fund manager baru mulai masuk pada awal bulan Januari dimana

mereka sudah mendapatkan data harga saham perusahaan yang baru. Fund

manager melakukan pembelian besar-besaran sehingga harga di dorong ke atas

sehingga tingkat pengembalian pada bulan Januari lebih tinggi dari bulan lainya.
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Ada beberapa penyebab yang memungkinkan terjadinya January effect seperti

yang dikatakan Sharpe yaitu:

1. Tax Loss Selling

Pada akhir tahun investor akan mengevaluasi kinerja setiap saham dalam

portofolionya dan kecenderunganya akan menjual saham dengan kinerja

yang buruk. Tujuan investor melakukan ini adalah untuk memperbaiki

kinerja portofolio saham dan investasi yang dimiliki dan merealisasikan

kerugian saham tersebut ke dalam kalkulasi akuntansi akhir tahunya dan

sekaligus untuk mengurangi pajak (tax loss selling). Setelah itu biasanya

di bulan Januari tekanan aksi jual akan hilang dan harga saham tersebut

akan naik kembali dibandingkan harga akhir tahun.

2. Window Dressing

Window dressing yaitu terjadinya aksi jual pada saham-saham yang

memiliki kinerja buruk di akhir tahun. Window dressing ini tidak jauh

berbeda dengan tax loss selling, perbedaanya adalah hal ini dilakukan oleh

manajer keuangan dengan tujuan agar laporan kinerja portofolio saham

yang akan dilaporkan pada akhir tahun akan bagus kinerjanya. Investor

institusional menjual saham yang dianggap buruk menjelang akhir tahun

untuk memperbaiki portofolio akhir tahun mereka kemudian mereka

membeli ulang saham-saham tersebut. Aksi jual di akhir tahun akan

berangsur normal kembali di bulan Januari setelah berakhirnya aksi jual

tersebut. Window dressing ini terutama dilakukan oleh investor

institusional yang mengakibatkan return saham yang tinggi di bulan

Januari.

2.8 Saham

2.8.1 Pengertian Saham

Saham merupakan surat berharga yang paling populer dan dikenal luas di

masyarakat. Adapun pengertian saham itu sendiri merupakan sertifikat yang

menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan.

Menurut (Hermuningsih; 2012:78) saham adalah:
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“Saham merupakan salah satu surat berharga yang diperdagangkan

di pasar modal yang bersifat kepemilikan .”

Sedangkan menurut pendapat (Martalena dan Malinda; 2011:12) saham adalah:

“Saham merupakan bukti penyertaan modal pada sebuah perusahaan

atau perseroan terbatas. Dengan menyerakan modal tersebut maka

pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim

atas asset perusahaan dan berhak hadir dalam RUPS.”

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa saham adalah salah satu

surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal yang merupakan tanda

penyertaan kepemilikan suatu perusahaan.

2.8.2 Jenis-Jenis Saham

Saham merupakan surat berharga yang paling popular dan dikenal luas

oleh masyarakat. Pada umumnya, saham yang dikenal sehari-hari merupakan

saham biasa (common stock) dan saham istimewa (preferred stock). Menurut

(Kieso, Donald E at all, 2013:527) mengemukakan bahwa ada beberapa sudut

pandang untuk membedakan saham, yaitu:

1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim maka saham

terbagi atas:

a. Saham Biasa (common stock), yaitu saham yang menempatkan

pemiliknya pada posisi paling junior dalam pembagian dividen dan

hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut

dilikuidasi.

b. Saham preferen (preferred stock), yaitu saham yang memiliki

karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa

menghasilkan pendapatan tetap, tetapi juga bisa tidak mendatangkan

hasil seperti yang dikehendaki investor.

2. Dilihat dari cara peralihannya, saham dibedakan atas:

a. Saham atas unjuk (bearer stock), artinya pada saham tersebut tidak

tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu

investor ke investor lain. Secara hukum, siapa yang memegang saham



33

tersebut maka dialah yang diakui sebagai pemiliknya dan berhak

untuk ikut hadir dalam RUPS.

b. Saham atas nama (registered stock),merupakan saham dengan nama

pemilik yang ditulis secara jelas dan cara peralihannya harus melalui

prosedur tertentu.

3. Ditinjau dari kinerja perdagangannya, maka saham dapat dikategorikan

atas:

a. Saham unggulan (blue-chip stock), yaitu saham biasa dari suatu

perusahaan yang memiliki reputasi tinggi,sebagai pemimpin di

industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil, dan konsisten

dalam membayar dividen.

b. Saham pendapatan (income stock), saham dari suatu emiten yang

memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata

dividen yan dibayarkan pada tahun sebelumnya.

c. Saham pertumbuhan (growth stock–well–known), yaitu saham-saham

dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi.

d. Saham spekulatif (speculative stock), yaitu saham suatu perusahaan

yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun

ke tahun, akan tetapi memiliki kemungkinan penghasilan yang tinggi

di masa mendatang, meskipun belum pasti.

e. Saham siklikal (cyclical stock), yaitu saham yang tidak terpengaruh

oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum.

Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, dimana

emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat

dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi

pada masa resesi.

2.8.3 Harga Saham

Saham merupakan suatu tanda bukti kepemilikan perusahaan yang

berbentuk perseroan terbatas (PT). Dengan memiliki saham secara otomatis

investor ikut serta dalam kepemilikan perusahaan tersebut berhak untuk dapat
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menikmati keuntungan dari perusahaan melalui deviden yang dibagikan. Dengan

demikian kepemilikan saham dari perusahaan yang memiliki prospek bagus dalam

menghasilkan laba merupakan investasi yang menjanjikan, disamping akan

memperoleh keuntungan berupa deviden para investor juga mengharapkan harga

saham naik sehingga nilai investasi yang ditanamkan juga akan naik.

Harga saham merupakan harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat

tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh

permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan dipasar bursa. Selembar

saham mempunyai nilai atau harga. (Widoatmodjo, 2013).

Harga saham di pasar modal (pasar sekunder) setiap saat bisa mengalami

perubahan, sehingga para investor atau calon investor harus jeli dalam pemilihan

saham. Berikut ini adalah beberapa factor yang dapat mempengaruhi perubahan

harga saham :

1. Harapan investor terhadap tingkat pendapatan deviden di masa yang akan

datang. Apabila tingkat pendapatan dan deviden stabil maka harga saham juga

akan cenderung stabil. Sebaliknya jika tingkat pendapatan dan deviden

berfluktuasi karna faktor internal, maka harga saham tersebut cenderung akan

berfluktuasi juga.

2. Tingkat pendapatan perusahaan. apabila tingkat pendapatan perusahaan besar

maka akan semakin meningkat juga harga saham karna para investor bersikap

optimis.

3. Kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian di masa depan selalu

dipengaruhi kondisi perekonomian saat ini. Apabila kondisi perekonomian

saat ini stabil maka para investor juga akan optimis terhadap kondisi

perekonomian yang akan datang, sehingga harga saham akan cenderung stabil

(demikian pula sebaliknya).

Melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham jelas terlihat

bahwa informasi adalah informasi adalah sesuatu yang vital bagi investor untuk

memilih saham mana saja untuk dijadikan sebagai alat investasinya. Hal ini sangat

berkaitan dengan sinyal yang diterima oleh investor dan bisa saja diterima secara

berbeda-beda oleh masing-masing investor. Oleh karena itu manajer termotivasi
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untuk memberikan informasi baik mengenai kondisi perusahaan agar dapat

meyakinkan investor mengenai kondisi perusahaan tersebut. Pihak luar yang

tentunya hanya memiliki informasi yang terbatas mengenai kebenaran mengenai

informasi tersebut hanya mampu memprediksi. Jika manajer dapat memberikan

sinyal yang menyakinkan kepada public maka publik akan merespon secara

positif.

2.8.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham

Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga saham dapat berasal

dari internal dan eksternal. Harga saham yang terjadi di pasar modal selalu

berfluktuasi dari waktu ke waktu. Fluktuasi harga saham tersebut akan ditentukan

oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Jika jumlah penawaran lebih besar dari

jumlah permintaan, pada umumnya kurs harga saham akan turun. Sebaliknya jika

jumlah permintaan lebih besar dari jumlah penawaran terhadap suatu efek maka

harga saham cenderung akan naik. Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi

harga saham dapat berasal dari internal dan eksternal perusahaan.

Menurut Alwi (2013:87), faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga

saham yaitu:

1. Faktor Internal (Lingkungan Mikro)

a) Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti pengiklanan,

rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan produksi,

laporan keamanan produk, dan laporan penjualan.

b) Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti pengumuman

yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang.

c) Pengumuman badan direksi manajemen (management board of director

announcements) seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen,

dan struktur organisasi.

d) Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan merger,

investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakusisian dan diakuisisi.

e) Pengumuman investasi (investment announcements), seperti melakukan

ekspansi pabrik, pengembangan riset dan penutupan usaha lainnya.
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f) Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), seperti negoisasi

baru, kontrak baru, pemogokan dan lainnya.

g) Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba

sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, Earning Per

Share (EPS), Dividen Per Share (DPS), price earning ratio, net profit

margin, return on assets (ROA), dan lain-lain.

2. Faktor Eksternal (Lingkungan Makro)

a) Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan dan

deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan deregulasi

ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

b) Pengumuman hukum (legal announcements), seperti tuntutan karyawan

terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan

terhadap manajernya.

c) Pengumuman industri sekuritas (securities announcements), seperti laporan

pertemuan tahunan, insider trading, volume atau harga saham perdagangan,

pembatasan/penundaan trading.

d) Gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan

faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya pergerakan harga saham

di bursa efek suatu negara.

e) Berbagai isu baik dari dalam dan luar negeri.

2.9 Volume Perdagangan Saham

2.9.1 Pengertian Volume Perdagangan Saham

Volume perdagangan mencerminkan perubahan harga, dan dukungan,

terhadap nilai harga yang terjadi di pasar. Karena itu, besarnya jumlah penawaran

(supply) dan permintaan (demand) sangat mempengaruhi pergerakan bursa

(Vibby, 2011). Volume perdagangan saham merupakan rasio antara jumlah

lembar saham yang diperdagangkan pada waktu tertentu terhadap jumlah lembar

saham yang beredar pada waktu tertentu.Jumlah saham yang diterbitkan tercermin

dalam jumlah lembar saham saat perusahaan melakukan emisi saham.
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Volume perdagangan saham dapat digunakan oleh investor untuk melihat apakah

saham yang dibeli tersebut merupakan saham yang aktif diperdagangkan di pasar

(Mahendra, 2012). Volume perdagangan adalah jumlah lembar saham yang

diperdagangan pada periode tertentu. Volume perdagangan saham adalah jumlah

lembar saham yang diperdagangkan secara harian.

Volume perdagangan merupakan cerminan intensitas minat beli dan

tekanan dibalik pergerakan nilai harga yang terjadi. Volume saham juga dapat

memprediksikan keadaan pasar yang terjadi. volume perdagangan sebagai lembar

saham yang diperdagangkan pada hari t. Volume perdagangan saham merupakan

salah satu indikator yang digunakan dalam análisis teknikal pada penilaian harga

saham dan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar

modal terhadap informasi melalui parameter pergerakan aktivitas volume

perdagangan saham di pasar. Oleh karena itu, perusahaan yang berpotensi tumbuh

dapat berfungsi sebagai berita baik dan pasar seharusnya bereaksi positif.

Volume perdagangan saham merupakan suatu penjumlahan dari setiap

transaksi yang terjadi di bursa saham pada waktu tertentu dan saham tertentu.

Volume perdagangan saham merupakan salah satu faktor yang memberikan

pengaruh terhadap pergerakan saham. Bisa dikatakan bahwa volume perdagangan

merupakan unsur kunci dalam melakukan prediksi terhadap pergerakan harga

saham. Ketika volume perdagangan mengalami kenaikan saat harga turun maka

pasar diindikasikan dalam keadaan bearish. Sedangkan ketika volume

perdagangan meningkat pada saat harga naik maka pasar diindikasikan dalam

keadaan bullish. Dan ketika volume cenderung mangalami penurunan selama

harga mengalami kenaikan maka pasar dalam keadaan bearish.

Perkembangan volume perdagangan saham mencerminkan kekuatan

antara penawaran dan permintaan yang merupakan manifestasi dari tingkah laku

investor. Naiknya volume perdagangan merupakan naiknya aktifitas jual beli para

investor di bursa. Semakin meningkat volume penawaran dan permintaan suatu

saham, semakin besar pengaruhnya terhadap fluktuasi harga saham di bursa, dan

semakin meningkatnya volume perdagangan saham menunjukan semakin
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diminatinya saham tersebut oleh masyarakat sehingga akan membawa pengaruh

terhadap naiknya harga dan return saham.

Menurut (Chordia et al, 2011), kegiatan volume perdagangan yang sangat

tinggi di bursa akan ditafsirkan sebagai tanda pasar yang akan membaik. Saham

yang aktif diperdagangkan sudah pasti memiliki volume perdagangan yang besar

dan saham dengan volume besar akan menghasilkan return yang tinggi.

2.9.2 Pengukuran Volume Perdagangan Saham

Volume perdagangan diukur melalui TVA (Trading Volume Activity).

TVA atau aktivitas volume perdagangan adalah perbandingan jumlah saham

perusahaan yang diperdagangkan dalam suatu periode tertentu dengan

keseluruhan jumlah saham beredar perusahaan tersebut dalam kurun waktu yang

sama. TVA dapat dihitung dengan rumus:

, = ∑ ℎ 	 ℎ 	 	 	 	 	 	∑ ℎ 	 ℎ 	 	 	 	 	 	
2.9.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Perdagangan Saham

Faktor penyebab befluktuasinya volume perdagangan saham adalah

tergantung dari kondisi perusahaan itu sendiri, misalnya berkurang atau

bertambahnya pendapatan bersih yang dapat meningkatkan Earning Per Share

sebagai salah satu indikator meningkatnya harga saham dan meningkatnya

volume perdagangan saham dan berbagai kondisi lainya yang menyebabkan hal

tersebut. Sedangkan faktor-faktor diluar industri sendiri misalnya adalah kondisi

politik suatu negara, ancaman terorisme, bencana alam yang menyebabkan para

investor mengalihkan investasi mereka kepada jenis investasi bebas resiko seperti

deposito berjangka sehingga mempengaruhi kenaikan dan penurunan volume

perdagangan saham suatu industri.
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2.10 Return (Imbal Hasil)

2.10.1 Pengertian Return (Imbal Hasil)

Imbal hasil (return) menurut Fahmi (2012:151), adalah keuntungan yang

diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang

dilakukanya. Adapun menurut Shook dan Fahmi (2012), imbal jasa merupakan

laba investasi, baik melalui bunga maupun deviden. Berikut adalah beberapa

pengertian imbal hasil (return) yang umum dipakai dalam dunia investasi. Dari

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa imbal hasil (return) adalah

keuntungan yang diperoleh dalam bentuk bunga atau deviden.

1. Imbal hasil atas ekuitas (return on equity) merupakan pendapatan bersih

dibagi ekuitas pemegang saham.

2. Imbal hasil atas modal (return of capital) merupakan pembayaran kas yang

tidak kena pajak kepada pemegang saham yang mewakili imbal hasil modal

yang diinvestasikan dan bukanya distribusi deviden. Investor mengurangi

biaya investasi dengan jumlah pembayaran.

3. Imbal hasil atas investasi (return on investment) merupakan membagi

pendapatan sebelum pajak terhadap investasi untuk memperoleh angka yang

mencerminkan hubungan investasi dan laba.

4. Imbal hasil atas modal investasi (return on invested capital) merupakan

pendapatan bersih dan pengeluaran bunga perusahaan dibagi total kapitalisasi

saham.

5. Imbal hasil atas kekayaan bersih (realized return) merupakan imbal hasil yang

telah terjadi.

6. Imbal hasil atas kekayaan bersih (return on net work) merupakan pemegang

saham dapat menentukan imbal hasilnya dengan membandingkan laba bersih

setelah pajak dengan kekayaan bersih.

7. Imbal hasil atas penjualan (return on sales) diggunakan untuk menentukan

efisiensi operasi perusahaan.

8. Expected return merupakan return yang diharapkan akan diperoleh oleh

investor di masa yang akan datang.
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9. Imbal hasil total (total return) merupakan imbal jasa keseluruhan dari suatu

investasi dari suatu periode tertentu.

10. Imbal hasil realisasi portofolio (portofolio realized return) merupakan rata-

rata tertimbang dari realisasi imbal hasil maisng-masing sekuritas tunggal

dalam portofolio tersebut.

11. Portofolio expected return merupakan rata-rata tertimbang dari harapan imbal

hasil masing-masing sekuritas tunggal dalam portofolio.

2.10.2 Pengukuran Return (imbal hasil)

Menurut Jogiyanto (2013:21), return total merupakan kesuluruhan hasil

yang diperoleh dari investasi dalam satu periode tertentu, return total terdiri dari

capital gain dan yield.

1. Yield: arus kas periodik (pendapatan) pada investasi baik bunga ataupun

deviden.

2. Capital gain (loss): apresiasi atau depresiasi dalam harga asset.

Yield merupakan pemberian secara periodik oleh perusahaan dalam bentuk

uang tunai kepada investor. Pemberian yield ini merupakan kebijakan manajemen

perusahaan. Yield biasanya diharapkan untuk investasi jangka panjang.

Sedangkan yang dimaksud dengan capital gain (loss) adalah selisih

peruabahan harga yang terjadi pada saat dibeli dengan saat saham tersebut dijual

kemudian hari. Return ini diharapkan pada investasi jangka pendek.

Dari uraian di atas, hasil return yang diperoleh investor darihasil investasi

saham terdiri dua komponen yaitu capital gain (loss) dan dividen yang merupakan

penghasilan tambahan sehingga return saham dapat diformulasikan sebagi

berikut:

, = , , ,, t = 1,2,3….., n

Dimana:, : return dari saham i selama periode t investasi

, : cash dividen dibagikan untuk saham i pada akhir periode investasi
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, : harga saham (closing price) untuk saham i pada akhir periode investasi

, : harga saham (closing price) untuk saham i pada awal periode investasi

Perlu sekali diingat dalam hal ini yaitu jumlah observasi return akan

menghasilkan satu observasi lebih kecil daripada jumlah observasi harga. Hal ini

terjadi karena data harga di awal observasi hanya menjadi suatu bahan

perhitungan return bagi periode selanjutnya sedangkan nilai return pada periode

awal observasi tidak dapat dihitung (ditulis NA).

Formula di atas mengukur rate of return yang sifatnya historis, pada

kenyataanya return aktual tidak dapat diketahui dengan pasti pada saat investor

melakukan analisis investasi atas rencana investasinya sehingga investor hanya

dapat menerima apriori expectation. Oleh karena itu keputusan investasi dalam

menanamkan dana didasarkan pada perkiraan return yang akan diperoleh

(expected return). Pada kenyataanya actual return tidak selalu sama dengan

expected return, semakin besar perbedaanya maka semakin besar resikonya.

Gitman (2011:114) mendefinisikan expected return sebagai berikut:

“The return is the total gain or loss experienced on an investment over a

given period time, it commanly measured as cash distributions during the

period plus the change in value,expressed as a percentage of the

beginning of period investment value and expected return is the most

likely return on asset.”

Artinya pengembalian keuntungan adalah total keuntungan atau kerugian dalam

suatu investasi dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya diukur sebagai

distribusi kas selama periode tertentu ditambah perubahan nilai, dinyatakan

sebagai persentase dari nilai investasi awal periode dan keuntungan yang

diharapkan adalah return on asset yang paling memadai. Definisi di atas dapat

dinyatakan dalam bentuk formula sebagai berikut:
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= 	
i = 1,2,3,……..n

Dimana:

= expected value of return

= return untuk kejadian i

= keungkinan kejadian dari kemunculan i

n = jumlah kejadian yang diertimbangkan

Rumus diatas menunjukan bahwa investor mampu memperkirakan

probabilitas dari masing-masing rate of return. Apabila investor tidak dapat

memperkirakan rate of return yang akan diperoleh, maka rate of return di hitung

dengan dengan membagi jumlah rate of return selama periode pengamatan

dengan jumlah periode pengamatan. Keadaan tersebut dapat dituliskan dengan

rumus sebagai berikut:

= 	 ,
j = 1,2,3,……..,n

Dimana,

= expected return saham i

, = rate of return saham i

N = Jumlah periode pengamatan

2.10.3 Abnormal Return

Efisiensi pasar diuji dengan melihat return tidak normal (abnormal return) yang

terjadi. Pasar dikatakan tidak efisien ketika satu atau beberapa pelaku pasar dapat

menikmati return tidak normal dalam jangka waktu yang cukup lama. Jogiyanto

(2011:415). Abnormal return adalah selisih antara return yang sesungguhnya
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terjadi dengan return ekspektasi. Definisi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk

formula sebagai berikut:

, = , − ,
Dimana,, = Return tidak normal (abnormal return) sekuritas ke-i pada periode

peristiwa ke-t., = Return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada periode

peristiwa ke-t

, = Return ekspektasi sekuritas ke-i untuk periode peristiwa ke-t

Return sesungguhnya merupakan return yang terjadi pada waktu ke-t yang

merupakan selisih harga sekarang relative terhadap harga sebelumnya atau dapat

dihitung dengan rumus berikut: , − ,,
Sedangkan return ekspektasi merupakan return yang harus diestimasi.

Mengestimasi retun ekspektasi menggunakan model estimasi sebagai berikut:

1. Mean-Adjusted Model

Model disesuaikan rata-rata (mean adjusted returns) ini menganggap bahwa

return ekspektasi bernilai konstan yang sama dengan rata-rata return realisasi

sebelumnya selama periode estimasi. Formulanya adalah sebagai berikut:

, = 	 , −
Dimana,, = Return tak normal sekuritas i pada hari t

, = Return aktual sekuritas i pada hari t= Rata-rata return sekuritas i selama sekian hari sebelum hari t
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2. Market-Adjusted Model

Model disesuaikan pasar (market-adjusted model) menganggap bahwa

penduga yang terbaik untuk mengestimasi return suatu seekuritas adalah return

indeks pasar pada saat tersebut. Dengan menggunakan model ini maka tidak perlu

menggunakan periode estimasi, karena return sekuritas yang diestimasi adalah

sama dengan return indeks pasar, persamaanya adalah:

, = , − ,
Dimana,, = Return tak normal sekuritas i pada hari t

, = Return aktual sekuritas i pada hari t

, = Return pasar pada hari t

3. Market Model

Perhitungan return ekspektasi dengan model pasar (market model) ini

dilakukan dengan dua tahap yaitu (1) membentuk model ekspektasi dengan

menggunakan data realisasi selama periode estimasi dan (2) menggunakan model

ekspektasi ini untuk mengestimasi return ekspektasi di periode jendela. Model

ekspektasi dapat dibentuk menggunakan teeknik regresi OLS (ordinary least

square) dengan persamaan sebagai berikut:

, = ∝ + . , + ,
Dimana,, = Return realisasi sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j∝ = Intercept untuk sekuritas ke-i= 	Koefisien slope yang merupakan beta dari sekuritas ke-i, = Return indeks pasar

, = 	Kesalahan residu sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j
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2.10.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return (imbal hasil)

Salah satu faktor yang sangat diperhatikan oleh investor dalam

memilih saham adalah kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian, dari sudut

pandang investor, kinerja keuangan yang baik pada suatu perusahaan akan

menawarkan tingkat return yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan

lain yang memiliki kinerja keuangan yang lebih buruk. Seperti telah diuraikan

bahwa untuk mendapatkan keuntungan (capital gain) adalah membeli saham

ketika harga akan naik lalu menjualnya ketika harganya akan turun, ada beberapa

faktor yang harus disadari oleh setiap investor yang mempengaruhi return saham.

Ada faktor yang bersifat fundamental ada juga yang bersifat makro seperti

tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor non ekonomi seperti

kondisi sosial dan politik, keamanan, dan faktor lainnya. Faktor Fundamental

adalah faktor yang berkaitan langsung dengan kinerja emiten itu sendiri. Semakin

baik kinerja emiten maka semakin besar pengaruhnya terhadap kenaikan harga

saham. Begitu juga sebaliknya, semakin menurun kinerja emiten maka semakin

besar merosotnya harga saham yang diterbitkan dan diperdagangkan. Selain itu

keadaan emiten akan menjadi tolak ukur seberapa besar risiko yang bakal di

tanggung oleh investor.

Faktor-faktor fundamental memperkirakan harga saham dengan

mengestimasikan faktor-faktor fundamental yang diperkirakan mempengaruhi

harga saham dimasa yang akan datang, tentu saja menggunakan data keuangan

perusahaan. Analisis faktor-faktor fundamental biasanya dilakukan dengan

menggunakan rasio-rasio keuangan. yaitu:

1. Price Earning Ratio (PER)

Untuk menilai murah atau mahal sebuah saham biasanya digunakan analisis

rasio Price Earning Ratio (PER). PER menggambarkan apresiasi pasar

terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

2. Debt to Equity Ratio (DER)

Debt to Equity Ratio adalah rasio untuk melihat seberapa besar kemampuan

perusahaan untuk melunasi hutangnya dengan modal yang mereka miliki.

Rasio ini sering disebut dengan istilah Rasio Leverage, menggambarkan
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struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan, dengan demikian dapat dilihat

struktur risiko tidak tertagihnya hutang.

3. Return on Equity (ROE)

Return on Equity, rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih

bila di ukur dari modal pemilik, semakin besar ROE semakin bagus

(Harahap, 2002).

4. Book Value (BV)

Book Value atau nilai buku pada dasarnya nilai riil suatu saham nilai buku

suatu perusahaan dapat diperoleh dengan cara membagi seluruh modal

sendiri perusahaan dengan semua saham yang telah dikeluarkan dan disetor

penuh.

Pemilihan faktor-faktor tesebut sebagai faktor fundamental didasarkan pada

pemikiran bahwa faktor-faktor fundamental tersebut yang mempengaruhi return

saham para pemodal atas investasinya.

2.11 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai January effect diperkenalkan

pertama kali oleh Wachel, tetapi baru mendapat perhatian masyarakat setelah

dilakukan penelitian oleh Rozeff dan Kinney (Haugen dan Jorion, 1996).

Penelitian tersebut dilakukan pada saham NYSE pada periode 1904-1974.

2.11.1 Harga Saham pada January Effect

Pada penelitian terdahulu yang meneliti harga saham terhadap January

effect diantaranya yaitu, (Lestari, 2013), pada penelitianya menyimpulkan bahwa

harga saham tidak berpengaruh terhadap terhadap kondisi sebelum dan pada saat

January effect.

2.11.2 Volume Perdagangan Saham pada January Effect

Pada penelitian terdahulu yang meneliti volume perdagangan terhadap

January effect diantaranya yaitu, (As’adah, 2009), pada penelitianya

menyimpulkan bahwa nilai volume perdagangan adalah 0.709 yang lebih besar

dari 0.05 berarti volume perdagangan signifikan pada level 5% yang artinya pada



47

penelitian ini tidak terbukti terjadinya January effect pada saham-saham yang

terdaftar di JII.

2.11.3 Return pada January Effect

Pada penelitian terdahulu yang meneliti return terhadap January effect

diantaranya yaitu, (Pratomo, 2007) pada penelitianya menyimpulkan bahwa

return tidak berpengaruh terhadap kondisi January effect.

Pada penelitian (Rendra, 2004) melakukan penelitian mengenai Januari

effect pada BEJ. Pada penelitian tersebut ditemukan adanya January effect pada

tahun penelitian 1997 hingga 2001 dengan membandingkan return antara bulan

Januari dan bulan Desember. January effect ditemukan pada perusahaan berskala

sedang dan besar, akan tetapi tidak terjadi di perusahaan berskala kecil.

Tabel 2.2

Rangkuman Penelitian-Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul Hasil

1 Luluk As’adah

(2009)

Sumber: (Skripsi S1

of financial

universitas islam

negeri sunan

kalijaga,

Jogjakarta)

Pengaruh January

effect terhadap

abnormal return dan

volume perdagangan

pada saham di Jakarta

Islamic Indeks (JII).

Rata-rata abnormal

return dan volume

perdagangan tidak

signifikan, ini

menunjukan bahwa

tidak terdapat

January effect pada

penelitian ini.



48

No Peneliti Judul Hasil

2 Nurul Fuzi (2007)

Sumber: (Jurnal

Akuntansi &

Manajemen, vol 2,

no 1)

Analisis fenomena

anomali pasar

January Effect dan

korelasi diantara tiga

emerging stock

market Asia periode

2000-2006

Menemukan bahwa

tidak ada efek Januari

yang ditemukan di

pasar saham apapun.

Hasil ini mendukung

penelitian sebelumnya

yang menyimpulkan

bahwa hanya ada

sedikit fenomena

Januari effect yang

ditemukan di tiga

emerging stock

market Asia periode

2000-2006.

3 Lisharyanti dan

Harsono (2012)

Sumber: (Jurnal
Manajemen, volume
9, no 1)

Analisis January

effect pada saham

berkapitalisasi besar

dan saham

berkapitalisasi kecil

pada IHSG tahun

2003-2009.

Hasil penelitian

menunjukkan bahwa

selama periode

penelitian tahun

2003-2009 anomali

January Effect tidak

terjadi di Indonesia.

4 Indah Fitriyani

(2006)

Sumber: (E-Journal

Akutansi

Universitas

Udayana, volume 4,

no 2)

January effect dan

size effect pada Bursa

Efek Jakarta (BEJ)

periode 1998-2005.

Hanya pada bulan

Agustus mempunyai

rata-rata return lebih

kecil dari bulan

Januari dan bukan

return tertinggi tidak

terbukti adanya

January effect.
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No Peneliti Judul Hasil

5 Robert A Haugen dan

Philippe Jorion

(1996)

Sumber: (Journal of

Financial Analysts,

volume 52, no 1)

The January effect:

Still there after all

these years

Terjadi efek Januari

pada NYSE dari

tahun 1926-1993.

6 Klock Shelby A dan

Bacon Frank W

(2014)

Sumber: (Journal of

financial, volume 21,

no 1)

The January effect: A

test of market

efficiency

Terjadi januari efek di

pasar efisien bentuk

lemah, terlihat dari

naiknya harga saham

pada awal tahun yaitu

pada bulan Januari.

7 Andreas dan Ria

Daswan (2011)

Sumber: (Jurnal

Ekonomi, volume

19, no 3)

Januari efek pada

perusahaan LQ45

Bursa Efek Indonesia

(BEI) 2003-2008

Hasil penelitian

menunjukan bahwa

tidak terjadi

fenomena Januari

efek di Bursa Efek

Indonesia.

8 Rendra tommy

(2004)

Sumber: (Jurnal

Bisnis dan

Manajemen, volume

4, no 1)

Analisis Fenomena

Efek Januari di Bursa

Efek Jakarta (BEJ)

Periode 1997-2001

January effect

ditemukan pada

perusahaan berskala

sedang dan besar,

akan tetapi tidak

terjadi di perusahaan

berskala kecil.

9 Kamaludin (2008)

Sumber: (Jurnal

Trikonomika,

volume 9, no 1)

Bagaimana

Keberadaan January

Effect di Bursa Asia

Terjadi Januari effect

pada pasar

perdagangan Pakistan

dan Indonesia .
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2.12 Kerangka Pemikiran

Pasar modal memiliki peran besar bagi ekonomika dan bisnis suatu negara

karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi ekonomika dan

bisnis dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomika

dan bisnis karena pasar menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua

kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang

memerlukan dana (issuer). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang

memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan

memperoleh imbal hasil (return), sedangkan pihak issuer (perusahaan) dapat

memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu

tersedianya dana operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi

keuangan karena memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbal

hasil bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih

(Fakhruddin, 2011).

Investasi merupakan kegiatan dalam menanamkan modal dana dalam

suatu bidang tertentu. Investasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satu

di antaranya adalah investasi dalam bentuk saham. Pemodal atau investor dapat

menanamkan kelebihan dananya dalam bentuk saham di pasar bursa. Tujuan

utama investor dalam menanamkan dananya ke bursa efek yaitu untuk mencari

pendapatan atau tingkat pengembalian investasi (return) baik berupa pendapatan

dividen maupun pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap harga belinya

(capital gain). Menurut (Halim yang dikutip oleh Fahmi, 2011:4) alasan utama

seseorang melakukan investasi adalah untuk memperoleh keuntungan di masa

yang akan datang. Investor bisa melakukan investasi dalam bentuk apapun yaitu

dalam bentuk real asset dan juga dalam bentuk financial asset (sertifikat deposito,

saham, obligasi, reksa dana, dan valuta asing).

Keputusan investor memilih suatu saham sebagai objek investasinya

membutuhkan data historis terhadap pergerakan saham yang beredar di bursa.

Baik secara individual, kelompok, atau gabungan. Mengingat transasksi investasi

saham terjadi pada setiap saham dengan variasi permasalahan yang sangat rumit

dan berbeda-beda. Pengertian harga saham memerlukan identifikasi dan penyajian
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informasi dan bersifat spesifik. Indeks harga saham mempunyai variasi bentuk

penyajian yang terdiri dari kelompok saham yang didalamnya terdapat Jakarta

Islamic Indeks (JII) (Sunariyah; 2011:139).

Para investor yang menginvestasikan saham di Jakarta Islamic indeks sangat

memperhatikan informasi mengenai perkembangan harga saham di suatu indeks agar bisa

mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam berinvestasi. Konsep pasar efisien

menurut (Hartono, 2013:547), merupakan perubahan harga suatu sekuritas saham di

waktu yang lalu tidak dapat digunakan dalam memperkirakan perubahan harga di masa

yang akan datang. Perubahan harga saham di dalam pasar efisien mengikuti pola random

walk, dimana penaksiran harga saham tidak dapat dilakukan dengan melihat kepada

harga-harga historis dari saham tersebut, tetapi lebih berdasarkan pada semua informasi

yang tersedia dan muncul dipasar. Informasi yang masuk ke pasar dan berhubungan

dengan suatu sekuritas saham akan mengakibatkan kemungkinan terjadinya pergeseran

harga keseimbangan yang baru. Jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat terhadap

suatu informasi yang masuk dan segera membentuk harga keseimbangan yang baru, maka

kondisi pasar yang seperti ini yang disebut dengan pasar efisien.

Meskipun hipotesis pasar efisien telah menjadi konsep yang dapat diterima

di bidang keuangan, namun pada kenyataannya beberapa penelitian menunjukkan

adanya kejadian yang bertentangan yang disebut anomali pasar. Menurut Jones

(1998) dalam (Desak, 2012) anomali pasar adalah teknik-teknik atau strategi-

strategi yang berlawanan atau bertentangan dengan konsep pasar modal yang

efisien dan penyebab kejadian tersebut tidak dapat dijelaskan dengan mudah..

Salah satu jenis dari anomaly pasar adalah anomali musiman yaitu January effect.

Jannuary effect adalah kondisi yang terjadi di pasar modal dimana pada

bulan Januari terjadi kecenderungan rata-rata pengembalian bulanan saham pada

bulan ini lebih tinggi dari bulan-bulan lain. Kecenderungan itu biasanya terlihat

dari saham berkapitalisasi kecil. Tandelilin (2010) dalam (Desak, 2012).

January effect diperkenalkan pertama kali oleh Wachel, tetapi baru mendapat

perhatian masyarakat setelah dilakukan penelitian oleh Rozeff dan Kinney

(Haugen dan Jorrion, 1996). Kriteria January effect bisa terlihat melalui

perubahan harga saham, volume perdagangan dan return suatu perusahaan.
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Harga saham merupakan harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat

tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh

permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan dipasar bursa. Selembar

saham mempunyai nilai atau harga. (Widoatmodjo, 2013). Harga saham di pasar

modal (pasar sekunder) setiap saat bisa mengalami perubahan, sehingga para

investor atau calon investor harus jeli dalam pemilihan saham. Dalam anomali

pasar January effect bisa terlihat pergerakan atau perubahan harga saham yang

mengalami kenaikan dari bulan Desember hingga bulan Januari.

Kondisi January effect juga bisa dilihat melalui kriteria yang lainya selain

harga saham yaitu volume perdagangan saham. Volume perdagangan saham

mencerminkan perubahan harga, dan dukungan, terhadap nilai harga yang terjadi

di pasar. Karena itu, besarnya jumlah penawaran (supply) dan permintaan

(demand) sangat mempengaruhi pergerakan bursa saham (Vibby, 2011). Jumlah

saham yang diterbitkan tercermin dalam jumlah lembar saham saat perusahaan

melakukan emisi saham. Volume perdagangan merupakan suatu instrumen yang

dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap informasi melalui

parameter volume saham yang diperdagangkan di pasar. Volume perdagangan

adalah jumlah lembar saham yang diperdagangan pada periode tertentu. Volume

perdagangan saham dapat digunakan oleh investor untuk melihat apakah saham

yang dibeli tersebut merupakan saham yang aktif diperdagangkan di pasar

(Mahendra, 2012). Dengan melihat perubahan volume perdagangan saham dari

bulan Desember hingga bulan Januari maka bisa terlihat adanya anomali pasar

Januari effect.

Sedangkan perubahan imbal hasil (return) juga merupakan salah satu

kriteria dalam kondisi January effect. Imbal hasil (return) menurut Fahmi (2012),

adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil

kebijakan investasi yang dilakukanya. Adapun menurut Shook dan Fahmi

(2012), imbal jasa merupakan laba investasi, baik melalui bunga maupun deviden.

Di dalam January effect return bisa terlihat kenaikanya dari bulan Desember

hingga bulan Januari. Yang pengukuranya dilakukan dengan melihat hasil
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Real Asset

Saham Indeks JII

Efficient Market Hypothesis

Anomali Pasar

January Effect

Volume PerdaganganReturnHarga Saham

Abnormal Return

Bulan Desember

Bulan Januari

perubahan dari abnormal return suatu perusahaan dari bulan Desember hingga

bulan Januari.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud menggambarkan

skema kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut:

Pasar Modal

Investasi

Financial Asset

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran


