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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang ini peluang bagi para 

pelaku bisnis di Indonesia sangatlah besar. Hal ini tentu saja harus 

dimanfaatkan dengan baik oleh setiap pelaku bisnis. Karena di dalam 

memanfaatkan peluang bisnis ini, setiap pelaku bisnis berharap untuk 

mendapatkan return yang tinggi dengan pengorbanan tertentu dari instrument 

– instrument yang mereka pilih. Salah satu instrument yang dilakukan oleh 

pelaku bisnis ini ialah dengan investasi saham pada pasar modal. Dimana 

pasar modal merupakan pasar yang berisi kegiatan jualbeli sekuritas yang 

umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun,misalnya saham dan obligasi 

(Tandelilin, 2001).  

Dan pasar modal di Indonesia saat ini masih sangat diminati oleh para 

pelaku bisnis (investor). Dengan semakin bertambahnya minat pelaku bisnis 

terhadap pasar modal di Indonesia, hal ini memperlihatkan bahwa Indonesia 

masih mempunyai kemampuan untuk memberikan keuntungan (profit) yang 

tinggi dari hasil investasi yang dilakukan oleh para pelaku bisnis.  Keuntungan 

yang tinggi tentu akan disukai oleh para pelaku bisnis sehingga mereka juga 

akan membutuhkan informasi – informasi yang dapat digunakan untuk 

melakukan prediksi akan return dan risiko.  
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Kegiatan di dalam pasar modal sendiri juga terdapat berbagai macam 

pengaruh, salah satunya adalah pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan 

sendiri dapat berasal dari lingkungan politik serta ekonomi. Namun pengaruh 

lingkungan non ekonomi juga tidak dapat dipisahkan dari kegiatan yang ada di 

bursa saham  walaupun tidak terkait secara langsung. Terdapatnya hari libur 

nasional, peristiwa politik, pengumuman stock split, dan pengumuman 

pembagian deviden merupakan salah satu peristiwa yang menjadi pemicu 

timbulnya fluktuasi harga saham di bursa efek. Selain beberapa hal tersebut, 

investor juga harus melihat perkembangan dari perusahaan terkait seperti 

laporan keuangan perusahaan dan reputasi perusahaan di pasar modal. 

Berbagai macam anomali yang mungkin terjadi dapat mengakibatkan 

informasi dan harga saham menjadi tidak selaras (fluktuatif). Dan dengan 

adanya berbagai anomali tersebut dapat memungkinkan investor untuk 

mendapatkan return yang tidak sewajarnya atau yang biasa disebut sebagai 

abnormal return.  

Di Indonesia sendiri, peristiwa hari libur tampaknya tidak dapat 

dipisahkan lagi dengan pasar modal. Banyak peneliti melakukan penelitian 

mengenai penyebab adanya abnormal return. Salah satunya adalah Jogiyanto 

(2003) dalam studi peristiwa yang mengemukakan bahwa tidak ada abnormal 

return dari suatu peristiwa yang diteliti maka peristiwa tersebut tidak memiliki 

kandungan informasi. Tetapi  bila peristiwa yang diteliti menimbulkan 

abnormal return maka memiliki kandungan informasi.  
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Perdagangan saham yang terjadi sekitar hari libur, baik itu sebelum 

maupun sesudah hari libur diprediksi akan mengalami keadaan diluar 

kewajaran baik terhadap return ataupun volume perdagangan. Terdapat 

penelitian yang meneliti tentang return yang signifikan tinggi dibandingkan 

dengan return pada hari perdagangan lainnya pada saat sebelum hari  libur dan 

setelah hari libur. Peristiwa tersebut sering dikenal dengan istilah Holiday 

Effect, yaitu salah satu anomali dari perilaku pasar yang menghasilkan return 

saham terbesar. Salah satu penetiliti yakni Lakonishok dan Smidt dalam 

Rachmawati (2005) yang mengelompokkan return pada perdagangan saham 

sebelum, setelah hari libur, dan juga perdagangan saham pada hari biasa. Dari 

penelitian tersebut menunjukkan adanya return yang tinggi pada hari sebelum 

libur dibandingkan dengan return setelah hari libur, yakni sebesar 23 kali 

lebih besar, return pada hari biasa hanya sebesar 0.0094%, dan return setelah 

hari libur sebesar 0.220%. serta dengan kesimpulan bahwa return yang tinggi 

yang terjadi pada hari libur berbeda dari anomali musiman lainnya. 

Salah satu hari libur yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas 

penduduk Indonesia ialah Hari Raya Idul Fitri.  Hal ini dikarenakan sebagian 

besar penduduk Indonesia merayakan event tersebut sehingga sektor ekonomi 

Indonesia terkena dampak libur pula. Juga pada saat menjelang Hari Raya Idul 

Fitri, anggaran perusahaan meningkat karena digunakan untuk membayar 

Tunjangan Hari Raya atau dikenal sebagai THR, maka meningkat pula income 

dari para pegawainya. Dengan meningkatnya income pegawai, berdampak 

pula pada peningkatan konsumsi barang untuk menyambut hari libur Lebaran. 
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Karena ketika uang di pasar tinggi, maka uang yang beredar pun akan tinggi, 

dan hal ini akan berdampak pula terhadap perdagangan di Bursa Efek 

Indonesia, serta dapat terjadi abnormal return.    

Pada penelitian ini sampel yang diambil adalah pada perusahaan yang 

bergerak di bidang Food & Beverage. Alasan menggunakan sampel 

perusahaan yang bergerak di bidang Food & Beverage. karena perdagangan 

barang makanan dan minuman pada saat merayakan Hari Raya Idul Fitri akan 

mengalami perubahan yang signifikan. Karena masyarakat Indonesia akan 

membelanjakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan akan konsumsi untuk 

menyambut dan selama masa liburan Hari Raya Idul Fitri. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Ditinjau dari penelitian-penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa 

adanya return yang tinggi sebelum hari libur dan sesudah hari libur 

dibandingkan dengan hari perdagangan biasa di Indonesia. Maka dari 

pernyataan tersebut peneliti merumuskan masalah – masalah yang akan 

dijadikan pokok –pokok bahasan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat 

perbedaan abnormal return sebelum dan setelah Hari Raya Idul Fitri pada 

Perusahaan yang bergerak di bidang Food & Beverage yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 

abnormal return sebelum dan setelah Hari Raya Idul Fitri pada Perusahaan 

yang bergerak di Bidang Food & Beverage yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti    

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana dalam 

penambahan ilmu dan wawasan bagi peneiliti dalam keterkaitannya 

pengaruh Hari Raya Idul Fitri terhadap Abnormal Return Saham 

Perusahaan yang bergerak di Bidang Food & Beverage di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2012 – 2016. 

 

2. Bagi Investor 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam melakukan analisa terhadap perubahan harga karena 

suatu event atau kejadian seperti Hari Raya Idul Fitri. 

 

3. Bagi Indutri Food & Beverage di Bursa Efek Indonesia 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu industri untuk 

memperoleh informasi dan referensi tambahan dalam penentuan faktor – 
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faktor yang bisa saja mempengaruhi abnormal return saham. Serta tidak 

hanya memperhatikan faktor umum saja, melainkan juga bisa dengan 

mempertimbangkan kearifan lokal yang di Indonesia, seperti kejadian Hari 

Raya Idul Fitri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


