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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi masalah terhadap kriteria January effect yang

meliputi harga saham, volume perdagangan saham, dan return saham pada

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2011-2016, maka

dari hasil pengujian analisis uji beda (T-test) menggunakan program SPSS

Vers.20.00 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perkembangan yang terjadi pada harga

saham bulan Desember dan bulan Januari cenderung menunjukan nilai

harga saham yang mengalami kenaikan dan penurunan di tiap tahunya.

Perkembangan yang terjadi pada volume perdagangan saham bulan

Desember cenderung menunjukan nilai volume perdagangan saham yang

mengalami penurunan dan bulan Januari cenderung menunjukan nilai

volume perdagangan saham yang mengalami kenaikan dan penurunan.

Sedangkan perkembangan yang terjadi pada return saham bulan Desember

dan bulan Januari cenderung menunjukan nilai return saham yang

mengalami kenaikan dan penurunan di masing-masing tahunya.

2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa fenomena January effect pada

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2011-2016

menunjukan adanya kenaikan harga saham pada bulan Desember tahun

2011 ke bulan Januari tahun 2012, bulan Desember tahun 2012 ke bulan

Januari tahun 2013, bulan Desember tahun 2014 ke bulan Januari tahun

2015, dan bulan Desember tahun 2015 ke bulan Januari tahun 2016.

Sedangkan harga saham pada bulan Desember tahun 2013 ke bulan

Januari tahun 2014 menunjukan penurunan. Ini menunjukan bahwa

January effect hanya terjadi pada bulan Desember tahun 2011-bulan

Januari tahun 2012 dan January effect tidak terjadi pada variabel harga

saham di tahun berikutnya, meskipun mengalami kenaikan di bulan

Januari tetapi kenaikan tersebut relatif kecil sehingga tidak menyebabkan
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January effect. Untuk volume perdagangan saham menunjukan adanya

kenaikan volume perdagangan saham pada bulan Desember tahun 2011 ke

bulan Januari tahun 2012, bulan Desember tahun 2013 ke bulan Januari

tahun 2014, bulan Desember tahun 2014 ke bulan Januari tahun 2015, dan

bulan Desember tahun 2015 ke bulan Januari tahun 2016. Sedangkan

volume perdagangan saham pada bulan Desember tahun 2012 ke bulan

Januari tahun 2013 menunjukan adanya penurunan. Ini menunjukan bahwa

January effect terjadi pada variabel volume perdagangan saham periode

bulan Desember tahun 2011-bulan Januari 2012, Desember tahun 2013-

bulan Januari 2014, Desember tahun 2014-bulan Januari 2015, bulan

Desember tahun 2015-bulan Januari 2016 dan fenomena January effect

tidak terjadi pada periode Desember tahun 2012-bulan Januari 2013.

Untuk return saham menunjukan adanya kenaikan return saham pada

bulan Desember tahun 2013 ke bulan Januari tahun 2014, bulan Desember

tahun 2014 ke bulan Januari tahun 2015, dan bulan Desember tahun 2015

ke bulan Januari tahun 2016. Sedangkan return saham pada bulan

Desember tahun 2011 ke bulan Januari tahun 2012 dan bulan Desember

tahun 2012 ke bulan Januari tahun 2013 menunjukan adanya penurunan.

Ini menunjukan bahwa January effect tidak terjadi pada variabel return

saham meskipun mengalami kenaikan di bulan Januari tetapi kenaikan

tersebut relatif kecil sehingga tidak menyebabkan January effect..

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis bahwa adanya perbedaaan secara

signifikan untuk nilai harga saham dan volume perdagangan saham pada

bulan Desember dan bulan Januari, sedangkan untuk return saham tidak

adanya perbedaaan secara signifikan pada bulan Desember dan bulan

Januari.

5.2 Saran

Setelah melakukan analisis dan pembahasan terhadap masalah yang

terjadi, yaitu mengenai kriteria January effect yang meliputi harga saham,

volume perdagangan saham, dan return saham pada perusahaan yang terdaftar di
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Jakarta Islamic Index (JII) periode 2012-2014, saran yang dapat penulis berikan

diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk Perusahaan

Disarankan untuk manajemen perusahaan dengan adanya fenomena

January effect yang bisa terjadi, perusahaan dapat memanfaatkan

terjadinya fenomena January effect tersebut untuk memperbaiki kinerja

portofolio perusahaan (window dressing), namun jika tidak terjadinya

fenomena January effect manajemen perusahaan harus memiliki alternatif

lain untuk memperbaiki kinerja portofolio perusahaam untuk saham-

saham yang memiliki kinerja buruk.

2. Untuk Investor

Disarankan untuk investor dapat memanfaatkan terjadinya fenomena

January effect untuk mengurangi pajak (tax loss selling) dengan menjual

saham-saham yang memmiliki kinerja buruk. Namun disamping itu,

investor juga disarankan untuk tetap memperhatikan dan

mempertimbangkan mintanya untuk berinvestasi dengan adanya fenomena

January effect. Hal tersebut sebagai bentuk investor yang risk averse.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Agar hasil penelitian dapat digunakan secara umum dan luas, maka untuk

peneliti selanjutnya disarankan agar subjek penelitian berikutnya tidak

terbatas hanya pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index

(JII) periode 2011-2016, namun dapat menggunakan perusahaan disektor

lainnya misalnya perusahaan manufaktur. Peneliti selanjutnya juga

disarankan agar dapat menambah atau mencari faktor-faktor lain yang

terkena dampak dengan adanya fenomena January effect. Selain itu untuk

peneliti selanjutnya juga disarankan untuk periode penelitiannya selalu

menggunakan tahun penelitian yang terbaru, hal-hal tersebut dimaksudkan

agar hasil penlitiannya berikutnya dapat memberikan gambaran terkini

mengenai kondisi suatu masalah.


