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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari analisis abnormal return saham dan volume perdagangan saham pada

periode 15 hari akhir bulan Desember dan 15 hari awal bulan Januari terhadap

fenomena January Effect pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada

bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan rata-rata abnormal return saham tertinggi dari tahun 2010-

2015 terjadi pada bulan Desember tahun 2014 periode t-8 hal ini

disebabkan oleh abnormal return saham perusahaan Lippo Karawaci Tbk

(LPKR) sebesar 979.29365 dikarenakan pada bulan Desember  tahun 2014

PT Lippo Karawaci Tbk (LKPR) memilki laba perseroan 2014 mencapai

Rp 2,5 triliun, naik 107% dibandingkan 2013 dan juga hal ini disebabkan

pada tahun 2014 sampai 2015 saham sektor properti mulai menunjukkan

trend naik dalam jangka pendek.

2. Perkembangan rata-rata volume perdagangan saham tertinggi dari tahun

2010-2015 terjadi pada bulan Januari 2011 periode t+7 hal ini disebabkan

oleh sektor perbankan yaitu perusahaan Bank Mandiri (Persero) Tbk

(Bank Mandiri) yang memiliki volume perdagangan sebesar 0.03705 dan

jika volume perdagangan suatu saham tinggi maka akan dipastikan kondisi

pasar yang akan membaik,

3. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menggunkan uji non-

Parametrik (Wilcoxon Signed Rank Test) untuk menganalisis rata-rata

abnormal return saham bulan Januari dengan rata-rata abnormal return

saham bulan Desember tidak signifikan pada level 5%, hal ini ditunjukkan

dengan besarnya nilai signifikan pada data tahun 2010-2011 sebesar 0.036

(0.036>0.05), data tahun 2011-2012 sebesar 0.820 (0.820>0.05), data

tahun 2012-2013 sebesar 0.910 (0.910>0.05), data tahun 2013-2014

sebesar 0.570 (0.570>0.05), dan data tahun 2014-2015 sebesar 1.000

(1.000>0.05). Dengan demikian, berdasarkan perbedaan abnormal return
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saham fenomena January Effect tidak terjadi pada perusahaan LQ45 di

Bursa Efect Indonesia periode 2010-2015.

4. Hasil yang tidak jauh berbeda terlihat dari uji non-Parametrik (Wilcoxon

Signed Rank Test) berdasarkan perbedaan rata-rata volume perdagangan

saham  bulan januari dengan rata-rata volume perdagangan saham bulan

Desember tidak signifikan pada level 5% hanya tahun 2010-2011 yang

memiliki nilai signifikan sebesar 0.001 (0.001<0.05) dengan demikian

berdasarkan perbedaan volume perdagangan saham fenomena January

Effect terjadi di tahun 2010-2011 , sementara itu tahun-tahun berikutnya

ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikan pada data tahun 2011-2012

sebesar 0.140 (0.140>0.05), data tahun 2012-2013 sebesar 0.570

(0.570>0.05), data tahun 2013-2014 sebesar 0.017 (0.017>0.05), dan data

tahun 2014-2015 sebesar 0.910 (0.910>0.05). Dengan demikian,

berdasarkan perbedaan Volume Perdagangan Saham Fenomena Januari

Effect tidak terjadi pada perusahaan LQ45 di Bursa Efect Indonesia

periode 2011-2015. Dengan demikian, dalam penelitian ini tidak terbukti

adanya January Effect pada saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar

dalam indeks LQ45 di Bursa Effect Indonesia pada periode 2010-2015.

5.2 Saran

Setelah mengamati dan menganalisa hasil penelitian, penulis melihat

terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan masukan kepada pihak yang

berkepentingan antara lain :

1. Bagi Investor

Bagi investor sebaiknya anomali kalender January Effect tidak

perlu dijadikan pertimbangan dalam membuat keputusan investasi. Hal

tersebut terbukti dalam penelitian ini dengan tidak adanya perbedaan

anomali kalender yang signifikan terhadap abnormal return saham dan

volume perdagangan saham perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia,

dengan begitu sebaiknya investor perlu mempertimbangkan dalam

menetapkan keputusan investasinya.
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2. Bagi Peneliti atau Pihak Lain

Penulis menyadari keterbatasan dari penelitian ini oleh karena itu bagi

peneliti lain dan pihak-pihak lainnya alangkah baiknya jika

membandingkan bulan Januari dengan bulan-bulan lainnya agar perbadaan

yang terjadi bisa lebih terlihat, penelitian juga bisa dilakukan sesuai

dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian yang sesuai dengan budaya

Indonesia, dan juga penelitian selanjutnya disarankan menggunkan sampel

yang tepat seperti saham-saham yang memiliki kapasitas kecil.


