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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

4.1  Analisis Deskriptif  

 Sebelum menuju ke pengujian hipotesis dilakukan analisis deskriptif yang 

bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sampel yang diteliti. 

Penelitian ini membahas tentang January effect dengan nilai abnormal return 

saham sektor barang konsumsi periode 2013 hingga 2017. Penelitian ini memiliki 

variabel abnormal return saham pada bulan Januari dan abnormal return saham 

pada bulan selain Januari (Februari, Maret, April, Mei Juni, Juli, Agustus, 

September, Oktober, November, dan Desember). Berikut adalah tabel hasil analisis 

dekriptif : 

Tabel 4.1 

Hasil Analisis Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

AR_Bulan_lainnya 105 -,00480 ,01340 ,0002600 ,00200378 

AR_Januari 105 -,03030 ,04050 ,0001590 ,00710308 

Valid N (listwise) 105     

Sumber : data sekunder yang diolah, 2019 

 Pada tabel diatas menunjukan hasil rata-rata abnormal return tertinggi 

selama periode pengamatan pada saham sektor barang konsumsi terjadi pada bulan 

lainnya yaitu sebesar 0,00026. Sebaliknya bulan Januari memiliki nilai 0,000159. 

Sementara nilai tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 0,0405 pada saham 

SKLT tahun 2017. Nilai terendah juga terjadi pada bulan Januari sebesar -0,0303 

pada saham INAF tahun 2017. 
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 Nilai standar deviasi bulan lainnya adalah nilai standar deviasi terkecil yaitu 

sebesar 0,00200378. Sementara bulan Januari memiliki nilai yang lebih tinggi 

sebesar 0,00710308. Dari data tersebut bulan Januari memiliki nilai sebaran yang 

lebih besar dari nilai rata-rata.  

 

4.2 Uji Hipotesis  

Pada pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan Uji-T berpasangan 

atau Paired samples t-test. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan 

abnormal return pada bulan Januari dan bulan lainnya (Februari, Maret, April, Mei, 

Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember) pada saham 

sektor barang konsumsi periode 2013-2017. Berikut adalah hasil uji dari kedua 

variabel : 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Beda Rata-rata Abnormal Return Bulan Januari dan Bulan Lainnya 

Periode 2013-2017 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
AR_Bulan_lainnya ,0002600 105 ,00200378 ,00019555 

AR_Januari ,0001590 105 ,00710308 ,00069319 

Sumber : data sekunder yang diolah, 2019 

 Pada tabel 4.2 diatas menunjukan bahwa nilai rata-rata tertinggi terjadi pada 

abnormal return bulan lainnya dengan 0,0002600. Sementara nilai terendah adalah 

abnormal retrun bulan Januari sebesar 0,0001590. 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Korelasi Abnormal Return Bulan Januari dan Bulan Lainnya 

Periode 2013-2017 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 AR_Bulan_lainnya &  AR_Januari 
105 ,282 ,004 

Sumber : : data sekunder yang diolah, 2019 

Pada tabel 4.3 yaitu pengujian korelasi antar variabel sebesar 0,282 dengan 

signifikansi 0,004. Nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yang menunjukan 

bahwa terdapat hubungan korelasi antara sebelum dan sesudah Januari. Hasil 

tersebut menunjukan bahwa terjadi perubahan abnormal return saham sebesar 

0,2822  atau sebesar 0,08 atau 8% 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Beda Rata-rata Abnormal Return Bulan Januari dan Bulan Lainnya 

Pada Model Paired-Samples T Test Periode 2013-2017 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences T df Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
AR_Bulan_lainnya 

- AR_Januari 
,00010095 ,00681546 ,00066512 -,00121801 ,00141991 ,152 104 ,880 

 

Pada tabel diatas hasil uji rata-rata abnormal return adalah sebesar 

0,00010095 dengan standar deviasi sebesar 0,00681546. Nilai tersebut menunjukan 

perbedadaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah bulan Januari adalah 

0,00010095. Nilai t adalah 0,152 dengan signifikansi 0,880. Nilai signifikansi 

tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga hal tersebut menunjukan bahwa tidak 
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terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal return saham bulam Januari 

dengan bulan selain Januari Pada saham sektor barang konsumsi periode 2013-

2017. 

Hasil tersebut mendukung beberapa penelitian sebelumnya yang 

menyatakan bahwa di pasasr modal indonesia tidak terdapat fenomena efek bulan 

Januari. Menurut (Pratomo, 2007)  menunjukan bahwa efek Januari dan efek ukuran 

tidak ditemukan pada pasar modal Indonesia pada periode 1998-2005. Menurut 

(Sari & Sisdyani, 2014) menunjukkan tidak terjadi January effect. Menurut (Yani 

et al., 2014) menunujukan bahwa tidak terjadi January effect dan Size effect pada 

periode uji.  

 

  


