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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif pada penelitian ini bertujuan 

memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai minimum, 

nilai maximum, nilai rata – rata, dan simpangan baku pada saat 

Libur Hari Raya Idul Fitri pada periode 2012 hingga 2016 

sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.1 dibawah ini, 

   Tabel 4.1. 

Statistik Deskriptif Hari Raya Idul Fitri 

 

           

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 
Mean 

Std. 

Deviation Variance 

Std. Error Statistic Statistic 

sebelum lebaran ,00271 ,00717 ,000 

setelah lebaran ,00625 ,01653 ,000 

Valid N (listwise)    

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

sebelum lebaran 7 ,02 -,01 ,02 ,0027 

setelah lebaran 7 ,05 -,03 ,02 -,0016 

Valid N (listwise) 7     
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Jumlah pengamatan yang diteliti adalah 7 hari sebelum dan 

hari sesudah libur Lebaran. Dengan sample sebanyak 13 

perusahaan, yang termasuk dalam sektor Food & Beverage. Dari 

hasil pengujian, nilai rata-rata abnormal return sebelum Hari Raya 

Idul Fitri sebesar 0.0027, sedangkan untuk nilai rata-rata setelah 

Hari Raya Idul Fitri sebesar -0.0016, dengan demikian 

menunjukkan bahwa rata-rata abnormal return sebelum Hari Raya 

Idul Fitri lebih tinggi dari pada setelah Hari Raya Idul Fitri. Return 

yang tinggi pada saat sebelum Hari Raya Idul Fitri di Bursa Efek 

Jakarta dibandingkan pada saat setelah Hari Raya Idul Fitri 

disebabkan karena para investor memiliki asumsi bahwa pada 

industry food & beverage akan mengalami kenaikan permintaan 

sehingga transaksi jual dan beli saham juga akan ikut meningkat. 

 

4.2. Pengujian dan Analisis Data 

4.2.1. Uji Normalitas Data 

Langkah awal yang dilakukan sebelum melakukan uji 

statistik adalah screening pada data yang akan diolah. Dan asumsi 

penggunaan data parametrik adalah multivariate normality, yaitu 

setiap variabel dan kombinasi linier dari variabel berdistribusi 

normal. Alat yang digunakan dalam uji ini adalah uji Kolmogorov-

Smirnov. Dengan ketentuan hipotesa sebagai berikut:  
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1. Jika tingkat signifikansi > 0.05 maka seluruh data 

berdistribusi normal  

2. Jika tingkat signifikansi < 0.05 maka seluruh data tidak 

berdistribusi normal  

Hasil pengujian normalitas data pada saat Hari Raya Idul Fitri 

ditunjukkan pada tabel 4.2 dibawah ini, 

 

Tabel 4.2. 

Uji Normalitas Data Hari Raya Idul Fitri 
  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

HRIF2012 HRIF2013 HRIF2014 

N 14 14 14 

Normal Parametersa,b Mean -,0001 ,0069 -,0069 

Std. 

Deviation 

,01012 ,03710 ,02280 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,138 ,231 ,347 

Positive ,127 ,231 ,219 

Negative -,138 -,167 -,347 

Kolmogorov-Smirnov Z ,516 ,863 1,300 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,953 ,446 ,068 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

HRIF2015 HRIF2016 

N 14 14 

Normal Parametersa,b Mean ,0027 ,0003 

Std. Deviation ,00544 ,00766 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,123 ,258 

Positive ,106 ,258 

Negative -,123 -,113 

Kolmogorov-Smirnov Z ,461 ,964 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,984 ,310 

 Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan  tabel 4.2. tersebut maka didapatkan hasil yaitu 

nilai probabilitas signifikansi tahun 2012 sebesar 0.953 ; tahun 

2013 sebesar 0.446 ; tahun 2014 sebesar 0.068 ; tahun 2015 

sebesar 0.984 ; dan tahun 2016 sebesar 0.310 .Dengan diperoleh 

nilai signifikansi yang lebih dari  5% atau 0.05, maka hal ini berarti 

bahwa data yang diolah terdistribusi normal. 
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4.2.2.  Uji Heterokesdastisitas 

Pengujian heterokesdastisitas dilakukan dalam rangka untuk 

menguji ketidaksamaan varians setiap kelompok data. Hasil 

pengujian heterokesdastisitas data pada saat Hari Raya Idul Fitri 

ditunjukkan pada tabel 4.3 dibawah ini, 

 

 Tabel 4.3  

Uji Heterokesdastisitas 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,002 ,001  -1,109 ,271 

AbnormalReturn5thn -,054 ,067 -,096 -,796 ,429 

a. Dependent Variable: Rata2 Rm 

 

 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

 

 Berdasarkan tabel 4.3 tersebut maka didapatkan hasil 

bahwa nilai variabel Average Abnormal Return (AAR) adalah 

sebesar 0.429 lebih besar dari 5% atau 0.05. Yang berarti bahwa 

data variabel yang diolah tidak terjadi heterokesdastisitas atau 

terjadi homogenitas.  
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4.2.3. Pengujian Hipotesis 

Pada penelitian yang dilakukan saat ini dengan mengolah 

data sekunder 13 saham Food & Beverage selama periode 2012 

hingga 2016 diperoleh hasil bahwa rata – rata nilai abnormal 

return yang terjadi 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri tidak 

terdapat beda yang signifikan. Begitu juga dengan hasil rata – 

rata abnormal return 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri yang 

tidak terlihat adanya beda yang signifikan. Walaupun pada saat 

menjelang dan setelah Hari Raya Idul Fitri permintaan 

masyarakat akan barang konsumsi makanan dan minuman 

meningkat, hal tersebut tidak membuat beda yang signifikan pada 

nilai abnormal return. 

Hipotesis pertama menyebutkan bahwa terdapat perbedaan 

abnormal return sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri pada 

perusahaan yang bergerak di bidang Food & Beverage  di Bursa 

Efek Indonesia. Untuk pengujian hipotesis tersebut maka 

dilakukan pengamatan dan analisis terhadap pergerakan rata-rata 

abnormal return harian selama 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah 

libur Lebaran. Hasil perhitungan AAR (Average Abnormal 

Return) periode 2012 hingga 2016 dapat dilihat secara rinci pada 

tabel 4.4.  
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Tabel 4.4 

Hasil Perhitungan AAR (Average Abnormal 

Return) pada Hari Raya Idul Fitri Terhadap Saham 

Sektor Food & Beverage Periode 2012 -2016 

 

  AAR    

  2012 2013 2014 2015 2016    

SEBELUM 7 -0.0012 -0.0083 -0.0074 0.00026 -0.0113   -0.0056 

6 -0.0096 0.07674 0.00207 0.0016 0.01628   0.01742 

5 0.00721 0.00538 -0.0056 0.00302 -0.0007   0.00185 

4 -0.002 -0.0018 -0.0019 0.00771 -0.0005   0.0003 

3 0.00787 7.6E-05 0.00571 -0.004 0.00314   0.00255 

2 -0.0097 0.0002 0.0152 -0.0065 -0.0049   -0.0011 

1 -0.0061 0.00475 0.00302 0.00645 0.01105   0.00383 

 0 0 0 0 0 0   0 

SETELAH 1 -0.0221 -0.0533 -0.0162 -0.0052 -0.0098   -0.0213 

2 0.01962 0.07572 0.00501 0.00142 -0.0019   0.01997 

3 -0.0003 -0.0115 0.0025 0.00444 -0.0031   -0.0016 

4 0.0054 0.00383 -0.0073 0.01203 0.00992   0.00477 

5 0.00327 0.01946 -0.006 0.00991 -0.0021   0.00491 

6 0.00851 0.03348 -0.0036 0.00426 -0.0008   0.00837 

7 -0.0019 -0.0482 -0.0816 0.00192 -0.001   -0.0262 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 
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Grafik 4.1 

Hasil Perhitungan AAR (Average Abnormal Return) 

pada Sebelum dan Sesudah Hari Raya Idul Fitri Terhadap 

Saham Sektor Food & Beverage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data sekunder yang diolah, 2018 

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai AAR H-7 bernilai 

negatif namun pada H-6 mengalami perubahan menjadi posotif. 

Hal ini menandakan bahwa pada seminggu atau H-7 Hari raya 

Idul Fitri , aktivitas perdagangan saham di bursa efek masih 

terlihat seperti hari – hari biasa berbeda dengan H-6 yang sudah 

mengalami peningkatan. Begitu juga yang terjadi pada H-5 , H-

4,dan H-3 Hari Raya Idul Fitri yang menghasilkan nilai AAR 

positif walaupun nilainya lebih kecil dibandingkan dengan H-6. 

Meskipun nilai dari H-6 hingga H-3 Hari Raya Idul Fitri berbeda 

namun semua hasilnya adalah positif. Hal ini menandakan bahwa 

sejak H-6 hingga H-3 Hari Raya Idul Fitri mulai terdapat 
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peningkatan pergerakan di dalam transaksi jual beli saham. 

Berbeda dengan hari hari sebelumnya (dari H-6 hingga H-3)  

pada H-2 terlihat bahwa hasil AARnya bernilai negatif, hasil ini 

berbeda pula dengan H-1 yang memiliki hasil AAR yang posistif. 

Walaupun nilai AAR pada H-2 negatif, hasil tersebut 

berbeda sedikit dengan hasil AAR pada H-7. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada H-2 yang merupakan hari yang 

mendekati Hari Raya Idul Fitri tidak selalu terjadi peningkatan 

pada pergerakan transaksi jual beli saham. Serta pada H-1 Hari 

Raya Idul Fitri hasil AAR yang didapat bernilai positif , hal ini 

menandakan bahwa tingkat  transaksi perdagangan saham pada 

hari tersebut mengalami peningkatan meskipun hari tersebut 

merupakan hari terakhir untuk melakukan transaksi jual beli 

saham sebelum memasuki libur Hari Raya Idul Fitri.  

Pada H+1 Hari Raya Idul Fitri dihasilkan AAR yang 

bernilai negatif. Hal ini dapat terjadi karena mungkin masyarakat 

masih banyak yang mengambil liburan sehingga tidak banyak 

orang yang melakukan transaksi jual beli saham pada hari 

tersebut. Hasil tersebut berbeda dengan hasil pada H+2 yang 

bernilai positif. Namun hasil AAR pada H+3 bernilai negatif, 

yang menandakan bahwa hari setelah perayaan Idul Fitri tidak 

semua orang langsung untuk melakukan transaksi , meskipun 

pada H+2 hasil AARnya bernilai positif. Namun setelah pada 
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H+3 yang nilai AARnya negatif, hari – hari berikutnya tepatnya 

pada H+4 , H+5, dan H+6 nilai AAR yang dihasilkan bernilai 

positif. Hal ini menandakan bahwa masyarakat sudah mulai 

kembali untuk melakukan transaksi jual beli layaknya seperti hari 

– hari biasa. Serta juga dapat dikarenakan minat orang – orang 

yang ingin belajar untuk melakukan transaksi jual beli saham 

sangat tinggi, sehingga dapat meningkatkan nilai AAR pada hari 

tersebut. Berbeda dengan hari sebelumnya yang memiliki nilai 

AAR positif (dari H+4 hingga H+6), hasil AAR pada H+7 

bernilai negative. Hal ini mungkin dikarenakan H+7 sudah 

dianggap bahwa hari tersebut merupakan hari – hari biasa untuk 

melakukan transaksi jual beli saham 

 Dari hasil pengolahan data sekunder pada tabel 4.4 tidak 

terlihat ada beda abnormal return pada saat sebelum dan setelah 

Hari Raya Idul Fitri. Hal ini dikarenakan pada saat sebelum Hari 

Raya Idul Fitri para investor masih melihat keadaan pasar dan 

para investor belum melakukan transaksi. Dan pada saat setelah 

Hari Raya Idul Fitri terjadi peningkatan yang tidak signifikan, hal 

ini dikarenakan investor telah melihat keadaan pasar saham lalu 

melakukan transaksi. Serta hasil pengolahan data saham-saham 

barang sektor konsumsi selama kurun waktu tahun 2012 sampai 

tahun 2016 menggunakan metode analisis statistic paired t-test. 

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.5 dibawah ini, 
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Tabel 4.5 

Hasil Paired t-test pada Hari Raya Idul Fitri 

Terhadap Saham Sektor Food & Beverage  

                Periode 2012 -2016 

 

Paired Samples Statistics 

 

Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 SblmHRIF5thn ,0027 35 ,01453 ,00246 

SsdhHRIF5thn -,0016 35 ,02487 ,00420 

 

Paired Samples Correlations 

 

N 

Correlatio

n Sig. 

Pair 1 SblmHRIF5thn & 

SsdhHRIF5thn 

35 ,473 ,004 

 

Paired Samples Test 

 
Paired Differences 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 SblmHRIF5thn - 

SsdhHRIF5thn 

,00432 ,02209 ,00373 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 SblmHRIF5thn - 

SsdhHRIF5thn 

-,00326 ,01191 1,158 
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Paired Samples Test 

 

df 

Sig. (2-

tailed) 

Pair 1 SblmHRIF5thn - 

SsdhHRIF5thn 

34 ,255 

 Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

 

  Hasil pengujian hipotesis seperti pada tabel 4.5 

menunjukkan bahwa nilai statistic t hitung sebesar 1.158 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0.255 atau jauh diatas 0.05 

(5%). Oleh karena nilai probabilitas yang lebih besar dari 0.05 

maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama (H1) yang 

menyatakan bahwa : 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, ditolak.  

  Hal ini dikarenakan pada saat sebelum dan setelah Hari 

Raya Idul Fitri para investor belum tentu akan banyak 

melakukan transaksi perdagangan saham meskipun permintaan 

masyarakat akan barang konsumsi Food & Beverage pada saat 

itu meningkat. Selain alasan diatas, tidak terjadi beda abnormal 

return juga dikarenakan para investor tidak terlalu memikirkan 

hari libur lebaran atau Hari Raya Idul Fitri dalam mengambil 

keputusan untuk melakukan transaksi jual beli saham.  Hasil 

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan 
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Lakonishok dan Smith dalam Rahmawati (2005) juga 

menunjukkan bahwa adanya return tinggi pada hari sebelum 

dibanding setelah hari libur. 

   Moment bulan puasa seharusnya adalah sebuah moment 

dimana masyarakat harus mengurangi belanja konsumsi. 

Namun yang terjadi adalah belanja konsumsi terkhusus 

makanan dan minuman meningkat pada saat menjelang bulan 

puasa.  Hal ini dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa 

makanan dan minuman sangatlah dibutuhkan dalam rangka 

untuk berbuka puasa maupun sahur. Dan jumlah barang yang 

dikonsumsipun biasanya lebih dari jumlah yang dikonsumsi 

pada hari – hari biasa.  

  Tidak hanya pada saat berbuka puasa dan sahur saja 

masyarakat mengkonsumsi makanan dan minuman, namun 

pada saat mudik Lebaran pun juga dijadikan momentum yang 

bagus dalam peningkatan jumlah konsumsi barang makanan 

dan minuman. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat baik 

itu yang merayakan Hari Raya Idul Fitri atau tidak, mereka 

akan mudik (pulang ke kampung halaman) atau ingin 

menikmati liburan mereka di kota- kota wisata. Dimana pada 

saat musim mudik atau liburan lebaran tiba, toko – toko 

makanan dan minuuman yang berada di jalur – jalur arus 

mudik atau di rest area akan menambah kuantitas barang 
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makanan dan minuman guna untuk memenuhi kebutuhan para 

pemudik.   

  Alasan lain tidak diterima hipotesis pada penelitian ini 

adalah terdapatnya anomaly pasar seperti Holiday Effect, 

dimana Holiday Effect sendiri merupakan sebuah anomaly 

yang terjadi pada saat terdapat liburan (holiday). Holiday Effect 

yang menurut Jones (1996) dalam Jogiyanto (2003) adalah 

return saham pada hari sebelum dan sesudah libur mengalami 

harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan return saham di 

hari – hari biasa. Di Indonesia sendiri pun Hari Raya Idul Fitri 

sudah merupakan hari libur nasional yang dirayakan secara 

meriah oleh sebagian besar masyarakatnya.  Serta tidak 

terdapatnya efisiensi pasar di Indonesia pun , hal ini 

dikarenakan pasar di Indonesia masih belum dapat bereaksi 

dengan cepat dan akurat guna mencapai harga keseimbangan 

yang baru yang sepenuhnya dapat mencerminkan informasi – 

informasi yang tersedia. Ketersediaan informasi di dalam 

transaksi jual beli saham di Indonesia menjelang Hari Raya 

Idul Fitri pun juga masih belum dapat mempengaruhi 

peningkatan yang signifikan terhadap pergerakan di dalam 

kegiatan perdagangan jual beli saham  

  Meskipun pada saat menjelang bulan puasa, Hari Raya Idul 

Fitri dan setelah Hari Raya Idul Fitri terjadi kenaikan harga 
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pada barang konsumsi kebutuhan pokok terutama makanan dan 

minuman, masyarakat tetap membelanjakan uang mereka untuk 

memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan. Dan di industry 

food & beverage sendiri  akan memproduksi lebih dari hari – 

hari biasanya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


