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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Statistik Deskriptif 

Gambar 4.1 Boxplot Abnormal Return Menurut Periode Halloween dan Non 

Halloween 

 

Gambar 4.1 menunjukkan posisi abnormal return yang hampir 

setara di antara pengamatan periode halloween dan non halloween. Dari 

1954 pengamatan, kedua periode menunjukkan pengamatan-pengamatan 

dengan nilai ekstrem maupun outliers. Periode non halloween 

menunjukkan satu pengamatan outlier di atas rata-rata yaitu sebesar 

0,03724 pada 22 Agustus 2013. Periode halloween menunjukkan tiga 

pengamatan outliers di atas rata-rata sebesar 0,02136 pada 22 April 2009, 
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0,01913 pada 9 Januari 2009, dan 0,01552 pada 7 Maret 2016, serta satu 

outlier di bawah rata-rata sebesar -0,0239 pada 30 November 2015.  

Rata-rata abnormal return (di dalam kurung adalah standar 

deviasi) berturut-turut adalah 0,000253 (0,004838) dan 0,000154 

(0,004491) untuk periode non halloween dan halloween. Sepintas 

menunjukkan abnormal return non halloween lebih tinggi daripada 

periode halloween akan tetapi uji t dengan statistik sebesar 0,639 

menunjukkan rata-rata abnormal return kedua periode di atas adalah 

berbeda tidak signifikan pada α=0,05. 

Gambar 4.2 Boxplot Abnormal Return Menurut Periode Januari dan Non 

Januari 

 

Gambar 4.2 menunjukkan posisi abnormal return yang hampir 

setara diantara pengamatan periode bulan Januari dan bulan non Januari. 

Dari 1954 pengamatan, kedua periode menunjukkan adanya pengamatan-

pengamatan dengan nilai ekstrem maupun outliers. Periode non Januari 
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menunjukkan tiga pengamatan outliers: dua di atas rata-rata sebesar 

0,03724 pada 22 Agustus 2013 dan 0,02136 pada 22 April 2009; dan satu 

pengamatan outlier di bawah rata-rata yaitu sebesar -0,02390 pada 30 

November 2015. Periode bulan Januari menunjukkan dua pengamatan 

outliers di atas rata-rata sebesar 0,02125 pada 22 Januari 2016 dan 

0,02110 pada 5 Januari 2009. 

Rata-rata abnormal return (di dalam kurung adalah standar 

deviasi) berturut-turut adalah 0,000197 (0,004588) dan 0,000278 

(0,005483) untuk periode bulan non Januari dan bulan Januari. Sepintas 

menunjukkan abnormal return bulan Januari lebih tinggi daripada periode 

non Januari akan tetapi uji t dengan statistik sebesar 0,831 menunjukkan 

rata-rata abnormal return kedua periode di atas adalah berbeda tidak 

signifikan pada α=0,05. 

Gambar 4.3 Outliers Model 

 
Gambar 4.3 menunjukkan abnormal return harian dalam sub-

sampel berinterval bulanan yang diukur rata-rata dan simpangan bakunya 

(standard deviation) untuk menghasilkan  z-score yang diamati mengikuti 

Siriopoulos dan Gianopoulos (2006). Nilai absolut z-score lebih dari 2,5 

ditetapkan sebagai outliers. Grafik pada Gambar 4.3 di atas meminjam 

grafik harga pembukaan-tertinggi-terendah-penutupan saham karena jenis 
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grafik ini mampu menyampaikan pesan mengenai hasil pengamatan 

terhadap outliers. Nampak terdapat dua pengamatan outliers, yaitu dalam 

periode Halloween tahun 2009 dan dalam periode Non-Halloween tahun 

2013. Sebenarnya terdapat z-score sebesar 2,496 pada periode Non-

Halloween tahun 2015 akan tetapi per definisi belum bisa memenuhi 

kriterion Outliers.  

4.2.  Uji Asumsi Klasik 

4.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu memiliki distribusi normal. Uji statistik 

yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik 

non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil uji normalitas dapat 

dilihat pada tabel 4.1 : 

Tabel 4.1. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 1954 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .00462735 

Most Extreme Differences Absolute .054 

Positive .054 

Negative -.048 

Test Statistic .054 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000
c
 

Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. .000
d
 

99% Confidence Interval Lower Bound .000 

Upper Bound .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 
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Dari tabel 4.1 dapat dilihat besarnya nilai Test Statistic 

Kolmogorov-Smirnov adalah 0,054 dan signifikan pada 0,000 hal ini 

berarti H0 : data residual terdistribusi normal, ditolak. Berarti data 

residual terdistribusi tidak normal. Normalitas residual adalah krusial 

pada data kecil yang kecenderungannya adalah tidak normal. Dengan 

meningkatnya pengamatan, normalitas residual tidak lagi merupakan 

masalah krusial (Williams, Grajales, dan Kurkiewicz, 2013). 

4.2.2. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan 

adanya korelasi yang sempurna (perfect) antar variabel bebas 

(independen) pada model regresi. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Hasil uji asumsi 

multikolonieritas berdasarkan statistik Tolerance dan VIF (variance 

inflation factor) dapat dilihat pada tabel 4.2 : 

Tabel 4.2 Uji Multikolonieritas  

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Halloween .932 1.073 

Januari .899 1.113 

Outliers .948 1.055 

 

Pada tabel 4.2 nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel 

independen yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 yang berarti 

tidak ada korelasi antar variabel indepeden yang nilainya lebih dari 

95%. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga 

menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada satu variabel independen 

yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak dapat menolak H0 : Tidak ada multikolonieritas. 
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4.2.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji White dilakukan dengan 

meregres residual kuadrat (U
2
t) dengan variabel independen, variabel 

independen kuadrat dan perkalian (interaksi) variabel independen. Hasil 

uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.3 : 

Tabel 4.3 Uji Heteroskedastisitas 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .198
a
 .039 .037 .00005 

a. Predictors: (Constant), jxo, sqrh, sqrj, sqro 

 

Dari tabel 4.3 didapat R
2 

sebesar 0,039 yang bila dikalikan dengan 

n = 1.954 akan mendekati distribusi chi
2
 dengan chi

2 
hitung sebesar 

76,206. Angka ini lebih kecil apabila dibandingkan dengan chi
2
 tabel 

sebesar 124,34 sehingga dapat disimpulkan untuk menerima H0: Tidak 

terdapat heteroskedastisitas. 

4.2.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Uji Durbin 

Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan 

mensyaratkan adanya intercept dalam model regresi dan tidak ada 

variabel lag di antara variabel independen. Hasil uji autokorelasi dapat 

dilihat pada tabel 4.4 : 
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Tabel 4.4 Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .131
a
 .017 .016 .004630909465301 1.934 

a. Predictors: (Constant), Outliers, Halloween, Januari 

b. Dependent Variable: return 

 

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai DW 1,934 dengan rule of 

thumb nilai tersebut masih berada pada kisaran 2. Tepatnya statistik d 

DW 1,934 terletak di antara dU = 1,704 dan 4-dU = 2,296. Maka dapat 

disimpulkan tidak bisa menolak H0, yang menyatakan bahwa tidak 

terdapat autokorelasi positif atau negatif. 

4.3.  Uji Hipotesis 

4.3.1. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness-fit dari 

model regresi. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 

4.4. Dapat dilihat besarnya nilai Unadjusted R
2
 = 0,017 yang berarti 

variasi abnormal return sebagai variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabilitas variabel independen hanya sebesar 1,7%, 

sedangkan sisanya 98,3% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak 

dimasukkan dalam model regresi. 

4.3.2. Uji F 

Uji ini dapat dilihat pada tabel 4.5 : 

Tabel 4.5 Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .001 3 .000 11.412 .000
b
 

Residual .042 1950 .000   

Total .043 1953    
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a. Dependent Variable: return 

b. Predictors: (Constant), Outliers, Halloween, Januari 

 

Pada Tabel 4.5 dapat dilihat nilai F test sebesar 11,412 dan 

signifikan pada 0,000 yang berarti tidak bisa menerima H0 bahwa 

goodness of fit (=1.7%) dari model regresi pada penelitian ini adalah 

sama dengan nol. Dengan kata lain, model regresi penelitian ini secara 

signifikan mampu menjelaskan 1,7% variasi dari abnormal return, serta 

menerima H4 bahwa variabel Halloween, Januari, dan Outliers 

berpengaruh terhadap abnormal return.  

4.3.3. Uji t 

Uji t digunakan untuk melakukan inferensi terhadap masing-

masing variabel independen. 

Tabel 4.6 Uji t 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .000 .000  1.159 .247 

Halloween -4.319E-5 .000 -.005 -.196 .845 

Januari .000 .000 -.026 -1.092 .275 

Outliers .005 .001 .134 5.820 .000 

 

Hasil uji t pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari ke tiga 

variabel yang dimasukkan ke dalam model, hanya variabel Outliers 

yang memiliki p-value (= 0,000) lebih kecil daripada α =0,05. 

Sedangkan variabel lainnya yaitu Halloween dan Januari tidak 

signifikan pada 0,05 karena memiliki p-value berturut-turut 0,845 dan 

0,275. Dapat diambil kesimpulan bahwa hanya variabel Outliers yang 

berpengaruh terhadap abnormal return saham LQ-45 periode 2009-

2016. 

Hasil pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa Halloween 

Effect tidak berpengaruh secara signifikan terhadap abnormal return. 
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Hal tersebut ditunjukkan pada p-value sebesar 0,845 dan tidak 

signifikan pada α =0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 

pertama (H1) ditolak.  

Hasil hipotesis kedua menunjukkan bahwa January Effect tidak 

berpengaruh signifikan terhadap abnormal return. Hal tersebut dapat 

ditunjukkan bahwa nilai p-value sebesar 0,275 yang lebih besar 

daripada α =0,05. Maka dinyatakan bahwa hipotesis kedua (H2) 

ditolak.  

Hasil hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel Outliers 

berpengaruh secara signifikan terhadap abnormal return. Hal tersebut 

dapat ditunjukkan bahwa nilai p-value sebesar (=0,000) yang lebih 

kecil daripada 0,05. Maka dinyatakan bahwa hipotesis ketiga (H3) 

diterima. 

Hasil hipotesis keempat menunjukkan bahwa Halloween Effect, 

January Effect, dan Outliers berpengaruh signifikan terhadap 

abnormal return. Hal tersebut ditunjukkan menggunakan uji F pada 

Tabel 4.5 dengan nilai p-value sebesar (=0,000) yang lebih kecil 

daripada 0,05. Oleh sebab itu, dinyatakan bahwa hipotesis keempat 

(H4) diterima. 

Temuan-temuan model penelitian seperti dinyatakan di atas 

dapat dikemukakan dalam satu tampilan seperti pada tabel di bawah: 

Tabel 4.7 Hasil Hipotesis 

Kode Hipotesis Kesimpulan 

H1 Halloween Effect berpengaruh terhadap Abnormal Return Ditolak 

H2 January Effect berpengaruh terhadap Abnormal Return Ditolak 

H3 Outliers berpengaruh terhadap Abnormal Return Diterima 

H4 Halloween effect, January effect, dan Outliers berpengaruh 

terhadap Abnormal Return 

Diterima 
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4.4.  Analisis Noise-to-Signal Ratio 

Tabel 4.8 Rekomendasi Model dan Realisasi Return Periode Halloween 

Tahun 
Model Realisasi 

Koefisien Halloween p-value Return p-value 

2009 0.000409 0.511604 0.001227 0.020570 

2010 -0.000047 0.914523 0.000032 0.909882 

2011 0.000077 0.880813 0.000107 0.750374 

2012 -0.000129 0.754288 0.000099 0.747054 

2013 -0.000355 0.593923 0.000004 0.989039 

2014 0.000196 0.705451 0.000209 0.565017 

2015 -0.000818 0.291458 -0.000736 0.140061 

2016 -0.000102 0.889524 0.000306 0.564780 

Pada Tabel 4.8 dapat dilihat hasil dari estimasi model regresi dengan 

dummy Halloween (November-April = 1, selain itu 0), dan hasil uji 

perbandingan rata-rata abnormal return, keduanya dengan menampilkan p-

value untuk statistik t. Tidak satupun dari koefisien variabel dummy 

Halloween memiliki p-value kurang dari α = 5% (0,05). Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa abnormal return diprediksi tidak signifikan oleh 

model Halloween. Dengan kata lain model tersebut tidak memunculkan 

“sinyal” beli untuk sampel LQ-45 selama periode pengamatan. Dengan uji t 

abnormal return pada periode Halloween selama pengamatan 2009-2016, 

abnormal return menunjukkan hanya ada satu tahun adalah signifikan yaitu 

tahun 2009. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat lima tahun 

abnormal return positif yang terealisasi dalam periode Halloween yang lebih 

bersifat stochastic dan tidak cukup layak untuk dinyatakan sebagai realisasi 

dari strategi perdagangan Sell in May and go away. Temuan Tabel 4.8 di atas 

mengarah kepada hanya dua kwadran di Tabel 4.9 Noise-to-Signal Ratio 

yaitu satu pada kwadran C: Tidak muncul “sinyal” beli pada LQ-45 dan 

teralisasi Bull Market pada bulan November-April; dan lainnya D: Tidak 
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muncul “sinyal” beli pada LQ-45 dan tidak teralisasi Bull Market pada bulan 

November-April. 

Tabel 4.9 Noise-to-Signal Ratio 

 
Bull Market: 

November-April 
Selain itu 

Muncul “sinyal” BELI 

pada LQ45 
0 0 

Tidak muncul “sinyal” 

BELI pada LQ45 
1 7 

Pada Tabel 4.9 Noise-to-Signal Ratio (selanjutnya, disebut NSR) dapat 

dilihat terdapat konsentrasi sebaran hanya pada kwadran C dan D. Pengujian 

NSR menggunakan formula Kaminsky dan Reinhart (1999) : 

        
 (   )⁄

 (   )⁄
 

tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi pembagian dengan nilai nol. 
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4.5.  Pembahasan 

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh 

Siriopoulos dan Giannopoulos (2006), bahwa hasil penelitiannya 

menunjukkan Halloween Effect tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

abnormal return. 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 Oktober, 

akhirnya terciptalah istilah Halloween Effect bagi para pemain saham (May, 

2017). 

Hal ini sejalan dengan penelitian Siriopoulos dan Giannopoulos (2006) 

di mana January Effect tidak berpengaruh terhadap abnormal return. 

Penelitian Sari dan Sisdyani (2014) yang tidak menemukan adanya January 

Effect di pasar modal Indonesia, juga pada penelitian Wijaya, Akbar, dan 

Aprilia (2014) yang tidak menemukan adanya January Effect pada sektor 

manufaktur di BEI pada tahun 2010-2012. 

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Maberly dan Pierce (2004) 

di mana variabel Outliers berpengaruh signifikan terhadap abnormal return. 

Pada periode Halloween (November-April) menunjukkan satu pengamatan 

outlier di bawah rata-rata yaitu sebesar -0.0239 pada 30 November 2015 di 

mana pada tanggal tersebut IHSG membentuk gap down dan turun sebesar 

2,5% dari harga penutupan sehari sebelumnya, dikarenakan investor asing 

secara serentak melepas sejumlah besar saham blue chip mereka. Di sisi lain, 

pada tanggal 5 Januari 2009, yang termasuk kedalam periode Januari (dengan 

dummy January =1), IHSG naik sebesar 6,04%. Oleh sebagian analis  hal ini 

diperkirakan disebabkan oleh January Effect. Sedangkan kelompok Non-

Halloween memiliki satu nilai outlier di atas rata-rata sebesar 0,03724 pada 

22 Agustus 2013, namun sehari sebelumnya, 21 Agustus 2013, nilai tukar 

rupiah terhadap dollar melemah hingga Rp 11.000 per dollar. Hal ini bertolak 

belakang, karena terdapat empat saham konstituen indeks LQ-45 yang 
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mengalami kenaikan harga yang tinggi pada hari tersebut, yaitu AALI sebesar 

13%, ADRO sebesar 18%, LSIP sebesar 23%, dan PTBA sebesar 17,54%, di 

mana empat emiten tersebut diuntungkan karena berorientasi ekspor sehingga 

pendapatannya lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan saat nilai tukar 

rupiah terhadap dolar sedang rendah. Sedangkan, terdapat empat tanggal yang 

termasuk outliers dalam deskriptif boxplot yang tidak terdukung oleh news 

yang dapat dilacak sehingga diduga lebih karena isu likuiditas. 

  


