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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Salah satu alternatif pembiayaan bagi para perusahaan adalah pasar modal 

dan membuat perusahaan tidak terlalu bergantung pada pembiayaan perbankan. 

Pasar modal merupakan tempat dimana para investor dan emiten bertemu. Investor 

adalah pihak yang memiliki kelebihan dana, sementara emiten adalah pihak yang 

membutuhkan dana untuk menjalankan roda bisnisnya. Pasar modal memiliki 

produk berupa surat berharga antara lain obligasi dan saham.  

Pasar modal ditransaksikan dalam 12 bulan dan terdapat bulan-bulan yang 

bisa untuk diamati. Sebut saja Sell on may dan January effect. Istilah yang pertama 

disebut adalah dimana pada bulan mei, harga saham akan cenderung turun, 

sementara istilah kedua bertolak belakang dimana harga saham justru cenderung 

mengalami kenaikan yang tinggi. 

Pada awal tahun, proyeksi kebijakan dan arah perusahaan akan 

dipublikasikan oleh berbagai media. Maka dari itu awal tahun selalu dijadikan 

momen yang baik untuk memilih perusahaan perusahaan yang dianggap baik oleh 

para investor. Bursa juga memiliki awal tahun yang bagus, bahkan ada istilah 

January effect atau dikenal juga sebagai salah satu anomali pasar modal yang mana 

harga saham justru cenderung naik di bulan Januari. 
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January effect diperkenalkan pertama kali oleh Wachtel (1942), namun baru 

pada penelitian Rozeff dan Kinney (1976) masyarakat memberi perhatian.  Menurut 

Roll (1983) dalam (Pratomo, 2007) kebanyakan return tertinggi terjadi pada 

beberapa hari awal Januari. Lebih lanjut, Haugen dan Jorion (1996) pada 

penelitiannya di New York Stock Exchange(NYSE) dari tahun 1926 hingga 1993 

mendapatkan hasil adanya efek Januari. Dyl dan Maberly (1991) menguatkan 

adanya efek Januari dengan menyebutkan bahwa di akhir tahun tingkat penjualan 

saham lebih tinggi dibandingkan dengan awal tahun atau bulan Januari. Dan berarti 

juga sebaliknya saat awal tahun kecenderungan untuk beli lebih tinggi dari bulan 

Desember. Kemudian penelitian ini diperjelas lagi oleh Rogalski (1984) dalam 

Sharpe (1995) yang menyatakan bahwa lima hari transaksi pertama merupakan 

terdapat volatilitas pergerakan harga yang tidak seperti hari hari biasa. 

Tabel 1.1 

Data Nilai Perdagangan Saham Berdasarkan Tipe Investor Tahun 2017 

Bulan 
Total 

Nilai 

Domestik Asing 
Net Beli 

Asing 

Kontribusi 

Investor (%) 

Beli Jual Beli  Jual Domestik Asing 

Januari 119,291.18 86,102.68 85,135.89 33,188.50 34,155.30 (966.80) 71.77 28.23 

Februari 143,349.81 98,669.29 97,864.20 44,680.52 45,485.61 (805.09) 68.55 31.45 

Maret 171,063.40 99,391.63 109,510.60 71,671.77 61,552.80 10,118.97 61.06 38.94 

April 173,441.46 105,021.24 118,990.32 68,420.22 54,451.14 13,969.08 64.58 35.42 

Mei 164,355.61 96,024.46 95,399.89 68,331.16 68,955.73 624.57) 58.23 41.77 

Juni 109,811.65 68,179.19 63,859.40 41,632.46 45,952.25 (4,319.79) 60.12 39.88 

Juli 131,863.18 85,323.74 74,683.88 46,539.44 57,179.29 (10,639.85) 60.67 39.33 

Agustus 138,775.39 92,886.06 86,638.80 45,889.34 52,136.60 (6,247.26) 64.68 35.32 

September 126,037.14 84,050.30 72,831.44 41,986.84 53,205.70 (11,218.87) 62.24 37.76 
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Oktober 168,928.55 114,864.73 108,664.18 54,063.83 60,264.38 (6,200.55) 66.16 33.84 

November 187,095.68 123,276.34 104,660.00 63,819.33 82,435.68 (18,616.35) 60.91 39.09 

Desember 175,579.12 112,856.12 108,538.04 62,723.00 67,041.08 (4,318.08) 63.05 36.95 

Sumber :www.ojk.go.id (2018), data yang diolah 

Dari tabel diatas dapat menggambarkan Fenomena melonjaknya harga-

harga saham disebabkan pada akhir tahun para investor maupun para manajer 

keuangan cenderung akan menjual saham-sahamnya untuk mengamankan dana 

atau merealisasikan capital gain agar terlihat baik di akhir tahun serta untuk 

mengurangi beban pajak mereka atau yang disebut windows dressing & tax-loss 

selling. Selain itu terdapat penyebab lain yang dapat mempengaruhinya yaitu small 

stocks’s beta yaitu dimana saat bulan Januari, perusahaan kecil cenderung lebih 

memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan besar 

(Sharpe, 1995).   

Menurut (Bodie, 2006) pada akhir tahun aktivitas beli cenderung turun 

dengan adanya tax-loss selling dan windows dressing yang dengan kata lain saham 

yang beredar di pasar adalah saham yang memiliki kinerja kurang baik. kemudian 

pada awal tahun perusahan mulai melamparkan saham yang memiliki nilai tinggi 

ke pasar untuk meningkatkan transaksi pada saham tersebut, sehingga para investor 

beranggapan jika saham yang beredar di awal tahun memiliki return yang lebih 

tinggi dari bulan lainnya. 

Menurut Elton dan Gruber (1995), Size effect merupakan ukuran sebuah 

perusahaan dimana return pada perusahaan berkapitalisasi kecil cenderung lebih 

tinggi dibandingkan dengan perusahaan berkapitalisasi besar. Kapitalisasi 
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merupakan pengalian jumlah dari saham yang beredar dengan harga per lembar 

suatu saham perusahaan. Kapitalisasi mencerminkan nilai suatu perusahaan di 

bursa. Semakin tinggi kapitalisasinya maka saham tersebut memiliki nilai yang 

besar di suatu bursa.  

Dalam beberapa studi, (Yani, Sudarma, & Prihatiningtias, 2014)bahwa pada 

pasar modal indonesia periode 2007-2012 tidak terjadi fenomena January effect dan 

Size effect. Begitu juga menurut (Pratomo, 2007)dalam penelitiannya periode 1998-

2005 menemukan hasil bahwa pada pasar modal indonesia tidak terdapat fenomena 

January effect dan Size effect. Menurut (Sari & Sisdyani, 2014)menunjukkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan return saham di bulan Januari dengan bulan selain Januari 

pada pasar modal Indonesia, sehingga disimpulkan jika di pasar modal Indonesia 

tidak terjadi January effect. Berbeda Menurut (Fitriyani & Sari, 2013)menemukan 

fenomena January effect terjadi di Bursa Efek Indonesia pada Indeks LQ45 2009-

2011. (Wulandari, 2014) menunjukkan bahwa pada Bursa Efek Indonesia atau IDX 

tepatnya indeks LQ 45 pada periode 2009-2013 ada fenomena January effect. 

Menurt (Mar’ati, 2013) menunjukan bahwa Firm size (Size effect)  berpengaruh 

tidak signifikan terhadap return saham Perusahaan Manufaktur yang listing  di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2004- 2009. (Susianti, 2017)menunjukan bahwa 

terdapat fenomena January effect pada saham JII (Jakarta Islamic Index) dan 

Bisnis-27 periode 2011-2015. (Sujefri, 2017) menyebutkan ada fenomena Janury 

effect pada tahun 2012 dan terdapat fenomena Size effect antara tahun 2011-

september 2016 pada kategori saham Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) di 

BEI. Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan beberapa faktor seperti populasi 



5  

dan sampel penelitian dan kondisi ekonomi saat penelitian. Penelitian ini 

merupakan replikasi dari jurnal beberapa jurnal tersebut. 

Penelitian ini akan melakukan pengujian tentang January effect dengan 

memakai perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) khususnya sektor 

barang konsumsi sebagai sampel penelitian. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia khususnya sektor barang 

konsumsi mengalami anomali pasar atau peristiwa yang bertentangan dengan teori 

pasar modal yang efisien, dalam penelitian ini adalah January effect. Variabel yang 

digunakan untuk mengukur adalah return saham. Return saham merupakan imbalan 

baik berupa keuntungan ataupun kerugian yang akan kita terima sebagai akibat atas 

keputusan penanaman modal pada saham tertentu (Hartono, 2017). Berikut adalah 

pergerakan indeks sektoral dari Barang konsumsi : 

Diagram 1.1 

Data Pertumbuhan Indeks Saham Barang Konsumsi 

 

Sumber :www.idx.co.id (2018), data yang diolah 
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Di Indonesia memiliki kecenderungan harga barang konsumsi seperti 

rokok, sembako, dan barang konsumsi lainnya juga mengalami kenaikan pada awal 

tahun. Hal ini selaras dengan adanya fenomena di bursa. Berikut adalah tabel IHK 

dan inflasi menurut jenis pengeluaran perbulan dari 2013 hingga 2017: 

Diagram 1.2 
Data Indeks Harga Konsumen 

 

Sumber :www.bps.go.id (2018), data yang diolah 

Diagram 1.3 

Data Laju Inflasi Makanan Jadi, Minuman, Rokok, Dan Tembakau 

 

Sumber :www.bps.go.id (2018), data yang diolah 
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Sejak 4 tahun terakhir ada kecenderungan inflasi pada bulan januari 

mengalami penurunan pada inflasi barang makanan jadi. Meski begitu inflasi di 

bulan januari menjadi salah satu yang tertinggi setiap tahunnya. Data tersebut 

menunjukan bahwa industri barang konsumsi menjadi kontributor laju inflasi. 

Dari hal tersebut memunculkan masalah tentang anomali pasar modal, awal 

tahun memang sering dipakai oleh berbagai perusahaan untuk memperbarui segala 

kebijakannya, sehingga banyak dimanfaatkan investor untuk pengambilan 

keputusan investasinya.  

Seperti yang sudah disajikan pada diagaram 1.1, Periode pengamatan 

dilakukan pada tahun 2013-2017, sektor barang konsumsi mengalami 

kecenderungan naik, hanya pada tahun 2015 sempat mengalami penurunan. Pada 

perrtengahan 2013 saja industri barang konsumsi telah tumbuh 28% dan menjadi 

penyokong utama untuk indeks manufaktur. Namun pada 2015 terjadi pelemahan 

ekonomi global yang berdampak juga pada perekonomian negara Indonesia. 

Mulai stabilnya gejolak politik menjadi salah satu fundamental yang paling 

kuat dan penting, dimana gejolak politik tinggi maka hal tersebut akan 

mempengaruhi kondisi keamanan dan kesetabilan negara. Pertumbuhan ekonomi 

juga stabil di angka 5%, Industri barang konsumsi  menjadi penggerak pertumbuhan 

ekonomi secara nasional.   

Dari uraian diatas maka, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

menganalisis perbedaan return pada saham sektor barang konsumsi di pasar modal 

indonesia periode 2013-2017. Dengan demikian penelitian ini diberikan judul 
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“ANALISIS JANUARY EFFECT PADA SAHAM SEKTOR BARANG 

KONSUMSI PERIODE TAHUN 2013-2017”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas menemukan kesimpulan jika hasil 

penelitian terdahulu memunculkan hasil yang berbeda, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat January effect pada saham-saham sektor barang konsumsi 

periode tahun 2013-2017 ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini memiliki tujuan : 

1. Menguji  January effect pada saham sektor barang konsumsi periode 

tahun 2013-2017. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini, memiliki beberapa manfaat : 

1. Bagi kalangan akademisi.  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan untuk 

penulisan, bahan ajar atau bahan diskusi pasar modal di Indonesia. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi 

manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk 
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mempertimbangkan kebijakan perusahaan terkait perubahan harga jual 

produk dan kebijakan lain yang sering muncul pada akhir dan awal tahun.  

3. Bagi investor dan manajer investasi.  

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang adanya peluang 

investasi pada January effect dan di pasar modal Indonesia khususnya pada 

saham sektor barang konsumsi. 

  


