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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Fama (1970) dan Jogiyanto (2017) menyatakan bahwa suatu pasar 

dikatakan efisien apabila harga-harga sekuritas “mencerminkan secara 

penuh” informasi yang tersedia. Informasi yang tersedia bukan saja 

mengacu kepada informasi masa lalu, tetapi juga informasi yang saat ini 

diterima oleh publik. 

Alteza (2006: 33) mendefinisikan bahwa anomali merupakan 

penyimpangan terhadap konsep pasar efisien yang penyebabnya sangat 

sulit dijelaskan dengan cepat. Ada beberapa macam anomali yang dikenal 

dalam teori keuangan, sedikitnya empat macam anomali pasar (Levy, 

1996:436) yaitu: anomali perusahaan (firm anomalies), anomali musiman 

(seasonal anomalies), anomali peristiwa atau kejadian (event anomalies), 

dan anomali akuntansi (accounting anomalies). Anomali musiman yang 

biasanya diteliti dalam pengaruhnya terhadap return saham perusahaan 

adalah anomali kalender (calendar anomalies), di antaranya efek 

halloween (halloween effect), efek hari perdagangan (the day of the week 

effect), dan efek bulan januari (january effect). 

Indeks LQ45 terdiri dari 45 saham di Bursa Efek Indonesia 

(selanjutnya, disebut BEI) dengan likuiditas yang tinggi, kapitalisasi pasar 

yang besar, serta lolos seleksi menurut beberapa kriteria pemilihan. 

 Pada dunia saham bulan Mei-Oktober sangat ditakuti karena 

merupakan refleksi masa-masa kejatuhan saham Amerika yang kerap kali 

terjadi pada bulan Oktober, di mana berkenaan dengan hari raya festival 

Halloween yang merupakan tradisi di benua barat untuk menakut-nakuti 

anak kecil. Karena sangat seringnya terjadi masa kelam pada bulan 
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Oktober, akhirnya terciptalah istilah Halloween Effect bagi para pemain 

saham (May, 2017). 

Halloween Effect pada awalnya hanya terjadi di bursa Amerika saja. 

Yang pertama adalah crash di pasar saham Amerika Serikat pada bulan 

Oktober tahun 1987 yang dikenal dengan sebutan Black Monday. Pada 

hari Senin 19 Oktober 1987 terjadi kehancuran pasar saham hingga 22% 

dalam sehari. Kejadian tersebut merupakan peristiwa terparah dan terbesar 

yang dialami Wall Street. Hal ini mengakibatkan para investor dan trader 

ketakutan dan melakukan penjualan besar-besaran yang justru makin 

memperburuk situasi pasar modal pada bulan itu. Kedua adalah 13 

Agustus 1998 saat pasar saham dan pasar uang Rusia kolaps karena 

ketakutan investor terhadap munculnya isu bahwa pemerintah akan 

melakukan devaluasi rubel dan menyatakan gagal bayar (default) utang-

utang domestik. Dari Januari hingga Agustus 1998 volume dan nilai 

perdagangan di pasar saham Rusia merosot hingga 75 persen. Tepat pada 

tanggal 17 Agustus 1998, pemerintah Rusia melakukan devaluasi rubel, 

menyatakan gagal bayar utang-utang domestik, dan mengumumkan 

moratorium pembayaran ke kreditur asing. Lalu selanjutnya pada tahun 

1998 di mana jatuhnya perusahaan hedge fund yaitu Long-Term Capital 

Management (LTCM) memberikan efek dan menjatuhkan kembali pasar 

saham Amerika Serikat, hingga pada akhirnya LTCM sendiri dinyatakan 

bangkrut atau likuidasi pada tahun 2000. 

Halloween Effect dianggap sebagai anomali yang dapat 

dieksploitasi, yang dianggap sebagai contoh lain dari inefisiensi pasar. 

Aturannya adalah dengan menjual saham pada akhir April dan membeli 

saham pada akhir Oktober. Halloween Effect biasa juga dikenal dengan 

“Sell in May and Go Away”. 
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Gambar 1.1 Seasonal Return (Ri) LQ-45 2010-2016 

 

 Dapat dilihat pada Gambar 1.1 dimana return emiten selama bulan 

November-April yang terdaftar pada LQ-45 selama tahun 2010-2016 lebih 

baik daripada return bulan Mei-Oktober secara keseluruhan. Hal ini 

menunjukkan bahwa aturan menjual saham pada akhir April dan membeli 

saham pada akhir Oktober cukup menguntungkan. 

  

-0,0015

-0,001

-0,0005

0

0,0005

0,001

0,0015

0,002

0,0025

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

R
et

u
rn

 

Tahun 

Seasonal Return (Ri) LQ-45 2010-2016 

November-April Mei-Oktober



 

4 

 

Gambar 1.2 Seasonal Abnormal Return LQ-45 2009-2016 

 

Namun jika seasonal return yang digunakan adalah abnormal 

return, dapat dilihat bahwa bulan Mei-Oktober secara keselulruhan 

memberikan return yang lebih baik daripada bulan November-April. 

Lean (2011) melakukan penelitian pada enam negara yang terdapat 

di Asia, yaitu Malaysia, China, India, Jepang, Hong Kong, dan Singapore, 

dan menemukan lima dari enam negara tersebut berpengaruh terhadap 

Halloween effect. Akan tetapi, penelitian Lean (2011) melewatkan 

pengaruh Halloween Effect di Indonesia, yaitu di BEI. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

menguji dan mengetahui keberadaan Halloween Effect pada indeks LQ-

45. Dan penelitian ini akan mengangkat judul “PENGARUH 

HALLOWEEN EFFECT TERHADAP ABNORMAL RETURN 

SAHAM KONSTITUEN INDEKS LQ-45 DI BURSA EFEK 

INDONESIA PERIODE 2009-2016” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah, apakah Halloween Effect berpengaruh terhadap abnormal 

return saham konstituen indeks LQ-45 di BEI periode 2009-2016? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Lean (2011) melakukan penelitian pada enam negara yang terdapat 

di Asia, yaitu Malaysia, China, India, Jepang, Hong Kong, dan Singapore, 

dan menemukan lima dari enam negara tersebut berpengaruh terhadap 

Halloween effect. Akan tetapi, di Indonesia sendiri belum dilakukan 

penelitian pengaruh Halloween Effect pada BEI seperti yang dilakukan 

oleh Lean (2011). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh Halloween Effect terhadap abnormal return saham 

konstituen indeks LQ-45 di BEI pada periode 2009-2016. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Investor 

Untuk investor, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan 

pertimbangan sebelum melakukan investasi di suatu 

event/kejadian/peristiwa pada pasar modal. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi 

serta bahan pertimbangan penelitian dengan topik bahasan yang hampir 

sama di masa yang akan datang.  


