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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan metode penyajian data dalam bentuk 

tabel, diagram, perhitungan mean, standar deviasi, dll. Metode ini sangat 

sederhana karena hanya mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang 

sudah dimilliki. Penelitian ini menggunakan sampel saham-saham Top Losers 

tahunan periode 2013-2017 yang sudah memenuhi kriteria sampling. Berikut 

adalah hasil statistik deskriptif dari return saham, abnormal return, dan 

Treynor ratio: 

 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Return Saham 

Tahun N Mean Standar 

Deviasi 

Minimum Maximum 

2013 20 -0,00353 0,00149 -0,00566 0,00192 

2014 17 -0,00462 0,00177 -0,00856 -0,00265 

2015 18 -0,00651 0,00137 -0,00988 -0,00489 

2016 19 -0,00381 0,00271 -0,00882 0,0036 

2017 19 -0,00508 0,00145 -0,0088 -0,0036 

2013-2017 93 -0,00468 0,00208 -0,00988 0,0036 

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2019) 

 

Pada tabel 4.1 diketahui tahun 2013 mempunyai data sebanyak 20 

dengan nilai mean sebesar -0,00353 < 0 dan nilai standar deviasi 0,00149 > 

mean yang artinya data return beragam. Sedangkan tahun 2014 hanya memiliki 

data sebanyak 17, hal ini dikarenakan terdapat data yang delisting dan juga 

adanya data yang tidak dapat diakses. Nilai mean tahun 2014 diketahui sebesar 
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-0,00462 < 0 dan standar deviasi sebesar 0,00177 > mean. Pada tahun 2015 

data yang dipunyai sebanyak 18, karena terdapat data yang tidak dapat terakses. 

Tahun 2015 memiliki nilai mean sebesar -0,00651 < 0 dan menghasilkan 

standar deviasi sebesar 0,00137. Untuk tahun 2016 terdapat satu saham yang 

delisting sehingga data yang diteliti sebanyak 19 dengan nilai mean sebesar -

0,00381 dan nilai standar deviasi 0,00271. Pada tahun 2017 terdapat data yang 

tak bisa terakses sehingga sampel yang dimiliki sebanyak 19 dengan nilai mean 

-0,00508 dan hasil standar deviasi 0,00145. 

Bila melihat secara umum maka nilai mean berada < 0 atau negatif. 

Nilai tersebut menggambarkan bahwa return saham-saham losers bernilai 

negatif. Return yang negatif juga diartikan sebagai return yang menghasilkan 

kerugian. Dari keseluruhan periode pengamatan maka tahun 2013 dan tahun 

2016 memiliki return yang lebih baik dibandingkan tahun lainnya. Hal ini 

terbukti pada tahun 2013 yang memiliki tingkat kerugian terendah pertama dan 

mampu mencapai nilai maksimum sebesar 0,00192 untuk PT. Centrin Online, 

Tbk (CENT). Sedangkan tahun 2016 nilai meannya menunjukkan tingkat 

kerugian terendah kedua setelah tahun 2013 dan mampu mencapai nilai 

maksimum sebesar 0,0036 untuk PT. Sumber Energi Andalan, Tbk (ITMA). 

Walaupun mampu menghasilkan nilai maksimum positif tetapi saham-saham 

tersebut tetap dikategorikan sebagai losers karena masih terdapat saham-saham 

lain yang mempunyai nilai positif lebih tinggi. 
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Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Abnormal Return 

Tahun N Mean Standar 

Deviasi 

Minimum Maximum 

2013 20 -0,01040 0,00149 -0,01254 -0,00495 

2014 17 -0,00546 0,00177 -0,00939 -0,00348 

2015 18 -0,00598 0,00137 -0,00935 -0,00436 

2016 19 -0,00439 0,00271 -0,0094 0,00302 

2017 19 -0,00584 0,00145 -0,00957 -0,00437 

2013-2017 93 -0,00648 0,00279 -0,01254 0.00302 

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2019) 

 

Abnormal return dihitung dengan membandingkan return yang 

diperoleh (return saham) dengan return yang diharapkan (market return). Bila 

melihat tabel 4.2 secara keseluruhan maka nilai mean sebesar -0,00648 < 0 

menggambarkan bahwa abnormal return memiliki nilai negatif dan 

menghasilkan rugi. Dikatakan menghasilkan rugi karena return yang diperoleh 

nilainya lebih rendah dibandingkan dengan market return atau dapat dikatakan 

menghasilkan kerugian. Jika membandingkan dengan tabel 4.1 maka diketahui 

tahun 2013 mengalami peningkatan kerugian dari -0,00353 (return) menjadi -

0,01040 (abnormal return). Hal ini juga didukung dengan nilai rata-rata dari 

market sebesar -0,00004 yang artinya bahwa return yang diperoleh lebih kecil 

bila dibandingkan market return atau menghasilkan rugi. Untuk tahun 2014 

juga serupa dengan tahun sebelumnya di mana terjadi peningkatan kerugian 

yaitu -0,00462 (return) menjadi -0,00546 (abnormal return) dan nilai rata-rata 

market return meningkat dari tahun 2013 yaitu -0,00004 menjadi 0,00083 di 

tahun 2014. Sedangkan tahun 2015 terdapat perbedaan karena tingkat 

kerugiannya berkurang dari -0,00651 (return) menjadi -0,00598 (abnormal 
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return). Tingkat kerugian berkurang dikarenakan nilai market return 

cenderung melemah yang ditandai dengan nilai rata-rata market return 

menurun menjadi -0,00053. Tahun 2016 dan tahun 2017 juga serupa dengan 

tahun 2013 dan 2014 di mana menggambarkan peningkatan kerugian dari 

return menjadi abnormal return yang didukung dengan nilai rata-rata market 

yang cenderung meningkat dari menjadi 0,00058 (tahun 2016) dan 0,00077 

(tahun 2017). 

 Berdasarkan abnormal return diketahui bahwa tahun 2013 paling 

banyak menghasilkan kerugian karena nilai mean yang dihasilkan negatif 

paling besar diantara tahun lainnya yaitu sebesar -0,01040 dan nilai minimum 

yang dihasilka merupakan nilai terendah selama periode yaitu -0,01254 pada 

PT. Gading Development, Tbk (GAMA). Sedangkan yang mempunyai 

kerugian paling sedikit adalah tahun 2016 dengan nilai mean sebesar -0,00439 

dan mampu menghasilkan nilai maksimum yang merupakan nilai terbesar 

selama periode yaitu sebesar 0,00302 pada PT. Sumber Energi Andalan, Tbk 

(ITMA).  

 

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Treynor Ratio 

Tahun N Mean Standar 

Deviasi 

Minimum Maximum 

2013 20 -0,09458 0,03456 -0,13153 0,02813 

2014 17 -0,12517 0,04007 -0,20087 -0,06723 

2015 18 -0,14817 0,03748 -0,20452 -0,0929 

2016 19 -0,15770 0,09167 -0,32189 0,05189 

2017 19 -0,12205 0,03981 -0,20228 -0,06318 

2013-2017 93 -0,12905 0,05703 -0,32189 0,05189 

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2019) 
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Treynor ratio digunakan untuk mengukur kinerja saham dengan cara 

membandingkan antara rata-rata return saham dan rata-rata market return 

dengan tingkat risiko yang merupakan standar deviasi dari return saham-saham 

losers. Berdasarkan tabel 4.3 maka setiap tahunnya dikatakan kinerja saham-

saham losers memburuk. Hal ini terbukti dari nilai mean yang semakin negatif 

(menjauhi nol) yang berarti saham-saham losers mengalami kerugian yang 

semakin besar. Akan tetapi pada tahun 2017 terjadi perbaikan kinerja yang 

semula tahun 2016 (-0,15770) menjadi -0,12205 di tahun 2017. Hasil negatif 

pada rata-rata Treynor ratio dikarenakan return saham-saham losers yang 

didapatkan nilainya lebih rendah dari market return. Sehingga saat 

dibandingkan dengan tingkat risiko yang bernilai positif akan menghasilkan 

mean negatif. Dari seluruh kinerja saham-saham losers maka tahun 2013 

memiliki sedikit kerugian jika dibandingkan tahun-tahun yang lain. Hal ini 

terlihat dari nilai mean sebesar -0,09458 dan mampu mencapai nilai maksimum 

sebesar 0,02813 untuk PT. Centrin Online, Tbk (CENT). Meskipun tahun 2016 

mampu menghasilkan nilai maksimum yang tertinggi selama periode yaitu 

mencapai 0,05189 untuk PT. Sumber Energi Andalan, Tbk (ITMA). Namun 

tahun 2016 memiliki kinerja saham paling buruk diantara tahun lainnya,  hal 

ini dapat dilihat nilai mean sebesar -0,15770 dan nilai minimumnya merupakan 

nilai terendah selama periode yaitu sebesar -0,32189 pada PT. Apexindo 

Pratama Duta, Tbk (APEX). 
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4.2. Uji Hipotesis 

H1: Return Saham-saham losers adalah negatif. 

Pengujian hipotesis pertama (H1) digunakan untuk mengetahui bahwa 

return yang dihasilkan oleh saham-saham losers memiliki nilai negatif. Untuk 

membuktikannya maka dilakukan uji one sample t-test. Berikut adalah hasil uji 

one sample t-test: 

Tabel 4.4 Hasil Uji One Sample t-test 

Tahun N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean t-stat df Sig. 

2013 20 -0,00353 0,00149 0,00033 -10,614 19 0,000 

2014 17 -0,00462 0,00177 0,00043 -10,789 16 0,000 

2015 18 -0,00651 0,00137 0,00032 -20,223 17 0,000 

2016 19 -0,00381 0,00271 0,00062 -6,141 18 0,000 

2017 19 -0,00508 0,00145 0,00033 -15,219 18 0,000 

2013-2017 93 -0,00468 0,00208 0,00022 -21,700 92 0,000 

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2019) 

 

Hasil pengujian ini menggunakan nilai signifikansi α = 5%. Jika dilihat 

dari tabel hasil uji one sample t-test di atas diketahui pada tahun 2013 dengan 

jumlah data sebanyak 20 diketahui nilai mean atau rata-rata return sebesar -

0,00353 < 0 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa hasil 

mean tersebut signifikan. Pada tahun 2014 dengan jumlah data sebanyak 17 

menghasilkan nilai mean sebesar -0,00462 dengan nilai signifikan 0,000 < 

0,05. Maka return saham-saham losers tahun 2014 dapat dikatakan bernilai 

negatif dan signifikan. Tahun 2015 jumlah data yang dimiliki sebanyak 18. 

Dari data yang dimiliki maka dihasilkan nilai mean sebesar -0,00651 dan nilai 

signifikan 0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat juga dikatakan return saham-

saham losers memiliki nilai negatif yang signifikan. Pada tahun 2016 
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memiliki data sebanyak 19 data. Dari data tersebut dihasilkan nilai mean 

sebesar -0,00381 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Return saham-saham 

losers tahun 2016 ini juga dikatakan bernilai negatif dan signifikan. Tahun 

2017 diketahui data yang dimiliki sebanyak 19 dan nilai mean yang 

dihasilkan dari data-data tersebut sebesar -0,00508. Dengan melihat nilai 

mean yang berada < 0 maka menunjukkan return saham-saham losers adalah 

negatif. Untuk nilai t statistik yang dihasilkan sebesar -15,219 dengan nilai 

signifikan 0,000 < 0,05 yang menunjukkan bahwa mean yang bernilai negatif 

juga signifikan.  

Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa selama 

periode 2013-2017 return saham-saham losers memiliki nilai negatif. Hal ini 

terbukti pada hasil mean keseluruhan yang menunjukkan nilainya < 0 atau 

negatif dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan 

bahwa tahun 2013 memiliki mean yang nilainya negatif paling kecil yang 

artinya kerugian yang didapatkan lebih sedikit dibandingkan tahun lainnya. 

Oleh karena itu, hipotesis pertama dinyatakan diterima karena telah 

memenuhi kriteria Hi diterima dan H0 ditolak. Bila melihat hasil mean 

bernilai negatif berarti return yang dihasilkan saham-saham losers memiliki 

nilai negatif. Return dengan nilai negatif mempunyai makna bahwa return 

yang dihasilkan berupa kerugian atau loss.  

 

H2: Saham-saham losers akan mengalami pembalikan. 

Pengujian hipotesis kedua (H2) digunakan untuk mengetahui bahwa 

saham-saham losers akan mengalami pembalikan. Sehingga pada H2 
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dilakukan pengujian paired samples t-test untuk return. Berikut adalah hasil 

uji paired samples t-test: 

Tabel 4.5 Hasil Uji Paired Samples t-test pada Return 

 Sumber: Data Sekunder yang diolah (2019) 

 

Pada tabel di atas dapat diketahui tahun 2013 nilai rata-rata return 

saham saat dinyatakan sebagai 20 Top Losers atau mean-pre sebesar -0,00353 

dan nilai rata-rata return saham setelah dinyatakan sebagai 20 Top Losers atau 

mean-post sebesar -0,00044. Nilai mean tersebut berada < 0 atau negatif dan 

nilai signifikan 0,000 < 0,05. Maka tahun 2013 diketahui adanya perbaikan 

harga sebesar 0,0039 yang artinya bahwa tahun 2013 tingkat kerugiannya 

semakin berkurang. Tahun 2014 diketahui nilai mean-pre sebesar -0,00462 dan 

mean-post sebesar -0,00182 dengan nilai signifikan 0,001, sehingga diketahui 

perbaikan harga sebesar 0,00259. Akan tetapi perbaikan harga tersebut tidak 

menggambarkan perolehan keuntungan karena nilai mean diketahui berada < 

0. Tahun 2015 menghasilkan nilai mean-pre sebesar -0,00651 < nilai mean-

post sebesar 0,00114 maka nilai mean difference sebesar 0,00765 dan nilai 

signifikan 0,000. Hal ini berarti bahwa tahun 2015 terjadi pembalikan yang 

sebenarnya di mana saham-saham losers mampu berbalik menghasilkan 

Tahun 

Mean 

Mean 

difference 

Std. 

Deviasi 

Std. 

Error 

Mean 

N t stat Sig. 

pre post 

2013 -0,00353 -0,00044 0,00309 0,00283 0,00063 20 4,868 0,000 

2014 -0,00462 -0,00203 0,00259 0,00247 0,00060 17 4,316 0,001 

2015 -0,00651 0,00114 0,00765 0,00321 0,00076 18 10,112 0,000 

2016 -0,00381 -0,00053 0,00328 0,00422 0,00097 19 3,39 0,003 

2017 -0,00508 -0,00100 0,00407 0,00258 0,00059 19 6,893 0,000 

2013-2017 -0,00468 -0,00056 0,00412 0,00356 0,00037 93 11,116 0,000 
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keuntungan. Tahun 2016 memiliki nilai mean-pre sebesar -0,00381 < nilai 

mean-post sebesar -0,00053 dengan demikian terjadi perbaikan harga sebesar 

0,00328 dengan nilai signifikan 0,003 < 0,05 atau dapat dikatakan tahun 2016 

tingkat kerugiannya semakin berkurang. Tahun 2017 diketahui memiliki nilai 

mean-pre sebesar -0,00508 < nilai mean-post sebesar -0,00100 maka 

didapatkan mean difference sebagai perbaikan harga sebesar 0,00407 dan 

menghasilkan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan berkurangnya 

tingkat kerugian dari investasi saham-saham losers. 

Secara keseluruhan selama periode 2013-2017 menunjukkan bahwa 

nilai mean-pre < mean-post dan nilai signifikansi keseluruhan < 0,05. Hasil 

pengujian tersebut dapat menunjukkan bahwa hipotesis kedua terbukti di mana 

telah memenuhi kriteria H1 diterima dan H0 ditolak. Dari sisi statistik dapat 

dikatakan bahwa saham-saham losers mengalami pembalikan. Akan tetapi dari 

sisi investasi pembalikan ini dianggap belum menguntungkan karena nilai 

return masih berada < 0 atau negatif (rugi). Diketahui selama periode hanya di 

tahun 2015 saham-saham losers dapat menghasilkan keuntungan karena 

mampu mengalami pembalikan hingga return yang dihasilkan bernilai positif 

pada mean-post. 

 

H3: Rata-rata abnormal return saham-saham losers akan mengalami 

pembalikan. 

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) bertujuan untuk membuktikan 

bahwa rata-rata abnormal return saham-saham losers akan mengalami 
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pembalikan. Maka dari itu dilakukan uji paired samples t-test pada abnormal 

return. Berikut adalah hasil pengujiannya: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Paired Samples t-test pada Abnormal Return 

 Sumber: Data Sekunder yang diolah (2019) 

 

 Tabel di atas merupakan hasil uji paired samples t-test pada abnormal 

return di mana pengujian ini dilakukan untuk melihat kinerja saham saat 

dinyatakan sebagai 20 Top Losers dan setelah dinyatakan sebagai 20 Top 

Losers dengan melakukan perbandingan antara tingkat pengembalian yang 

didapatkan (return sesungguhnya) dan tingkat pengembalian yang diharapkan 

(market return). Pada tahun 2013 diketahui nilai mean-pre sebesar -0,01040 < 

nilai mean-post sebesar -0,00127 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 yang 

berarti terjadi pembalikan yang signifikan. Akan tetapi pembalikan tahun 2013 

belum mampu menghasilkan keuntungan karena nilai mean masih negatif. 

Tahun 2014 menunjukkan hasil mean-pre sebesar -0,00546 < mean-post 

sebesar -0,00150 dan menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,000 yang artinya 

nilai market lebih besar dibandingkan return yang didapatkan investor. Tahun 

2015 menunjukkan hasil yang berbeda dari tahun sebelumnya di mana nilai 

mean-pre -0,00598 atau negatif dan nilai mean-post 0,00056 atau positif 

dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Pada tahun 2015 mampu menghasilkan 

Tahun 

Mean 

Mean 

difference 

Std. 

Deviasi 

Std. 

Error 

Mean 

N t stat Sig. 

Pre post 

2013 -0,01040 -0,00127 0,00913 0,00283 0,00063 20 14,406 0,000 

2014 -0,00546 -0,00150 0,00395 0,00247 0,00060 17 6,585 0,000 

2015 -0,00598 0,00056 0,00654 0,00321 0,00076 18 8,646 0,000 

2016 -0,00439 -0,00130 0,00309 0,00422 0,00097 19 3,197 0,005 

2017 -0,00584 -0,00788 -0,00204 0,00258 0,00059 19 -3,451 0,003 

2013-2017 -0,00648 -0,00231 0,00417 0,00490 0,00050 93 8,192 0,000 
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keuntungan karena kecenderungan pasar yang melemah sehingga return yang 

didapatkan nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan market. Tahun 2016 

menghasilkan nilai mean-pre sebesar -0,00439 < nilai mean-post sebesar -

0,00130 dan menghasilkan nilai signifikan 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa 

market nilainya meningkat kembali sehingga return yang didapatkan belum 

dapat mencapai yang diharapkan (market). Tahun 2017 memiliki hasil mean-

pre sebesar -0,00584 < mean-post sebesar -0,00788 dan nilai signifikan 0,003 

yang artinya saham-saham losers semakin mengalami kerugian karena nilai 

market yang cenderung meningkat sedangkan return yang didapatkan lebih 

sedikit dibandingkan market. 

Hipotesis ketiga dinyatakan diterima karena telah memenuhi kriteria Hi 

diterima dan H0 ditolak. Bila melihat secara keseluruhan dari periode 2013-

2016 menggambarkan nilai mean-pre < mean-post dengan hasil yang 

signifikan (< 0,05). Hasil pengujian ini menandakan bahwa adanya pembalikan 

rata-rata abnormal return yang signifikan. Namun pembalikan ini hanya 

ditandai tingkat kerugian yang semakin sedikit di mana nilai rata-rata abnormal 

return masih berada < 0 yang artinya saham-saham losers masih tetap 

menghasilkan kerugian.  Sedangkan untuk tahun 2017 memiliki nilai mean-pre 

> mean-post yang signifikan artinya tahun 2017 tidak mengalami pembalikan 

atau semakin banyak kerugiannya. Saham-saham losers tersebut dikatakan rugi 

karena jumlah return yang didapatkan nilainya lebih kecil dibandingkan 

jumlah return yang diharapkan (market). Hanya tahun 2015 yang dapat 

dikatakan mampu menghasilkan keuntungan karena memiliki nilai mean-post 
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positif yang artinya return yang didapat nilainya lebih tinggi dibandingkan 

market. 

 

H4: Rata-rata Treynor Ratio saham-saham losers akan mengalami 

pembalikan. 

 Pada hipotesis keempat (H4) dilakukan uji paired samples t-test yang 

bertujuan untuk membuktikan terjadi pembalikan rata-rata Treynor ratio. 

Berikut adalah hasil pengujiannya: 

 Tabel 4.7 Hasil Uji Paired Samples t-test pada Treynor Ratio 

 Sumber: Data Sekunder yang diolah (2019) 

 

 Hasil uji paired samples t-test pada Treynor ratio digunakan untuk 

melihat kinerja saham saat dinyatakan sebagai Top Losers dan setelah 

dinyatakan sebagai Top Losers dengan memperhitungkan selisih return saham 

individual dan market return yang dibandingkan dengan tingkat risiko yang 

dihasilkan dari investasi saham. Pada tahun 2013 diketahui memiliki mean-pre 

sebesar -0,09458 dan mean-post sebesar -0,04183. Sehingga didapatkan hasil 

mean difference sebesar 0,05274 dengan nilai signifikan 0,007 yang berarti 

return yang didapatkan nilainya lebih rendah dibandingkan dengan market. 

Pada tahun 2014 memiliki mean-pre sebesar -0,12517 < mean-post sebesar -

Tahun 

Mean 

Mean 

difference 

Std. 

Deviasi 

Std. 

Error 

Mean 

N t stat Sig. 

pre post 

2013 -0,09458 -0,04183 0,05274 0,07874 0,01761 20 2,996 0,007 

2014 -0,12517 -0,03340 0,09177 0,07601 0,01844 17 4,978 0,000 

2015 -0,14817 0,00980 0,15796 0,07864 0,01854 18 8,522 0,000 

2016 -0,15770 -0,11036 0,04734 0,03145 0,07214 19 0,656 0,520 

2017 -0,12205 -0,03238 0,08967 0,06245 0,01433 19 6,259 0,000 

2013-2017 -0,12905 -0,42368 0,08668 0,15846 0,01643 93 5,275 0,000 
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0,03340. Sedangkan nilai mean difference yang dihasilkan yaitu 0,09177 dan 

nilai signifikan 0 < 0,05 yang berarti hasil uji pada tahun ini signifikan. 

Sehingga tahun 2014 tingkat kerugiannya berkurang karena ada peningkatan 

abnormal return sebesar 0,09177. Tahun 2015 menghasilkan nilai mean-pre 

sebesar -0,14817 < nilai mean-post sebesar 0,00980. Sehingga tahun ini 

memiliki mean difference sebesar 0,15796 dengan nilai signfikan yang 

dihasilkan sebesar 0,000. Dengan demikian tahun 2015 kinerja saham 

mengalami pembalikan yang sebenarnya karena nilai market yang cenderung 

melemah dan tingkat pengembalian yang didapatkan mampu melampaui 

market. Pada tahun 2016 semula diketahui nilai rata-rata Treynor ratio sebesar 

-0,15770 yang ditunjukkan pada mean-pre. Kemudian nilai rata-rata tersebut 

menjadi -0,11036 pada mean-post. Untuk nilai mean difference didapatkan 

hasil 0,04734 dengan nilai signifikan 0,520 > 0,05 menunjukkan bahwa tidak 

terdapat signifikansi dari hasil Treynor ratio. Meski hasilnya menunjukkan 

tidak signifikan akan tetapi dengan melihat nilai mean mampu menggambarkan 

tingkat kerugian yang berkurang yaitu mean-pre < mean-post. Tahun 2017 

menunjukkan hasil mean-pre sebesar -0,12205 < nilai mean-post sebesar -

0,03238. Nilai dari mean difference sebesar 0,08967 dan hasil signfikansi 

sebesar 0,000 < 0,05 artinya hasil mean tersebut signifikan. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa tahun 2017 tingkat pengembalian yang didapatkan nilainya 

lebih kecil dibandingkan dengan market dan risiko (mean-pre < mean-post)  

yang berarti tingkat kerugian semakin berkurang. 
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Berdasarkan kriteria pengujian maka hasil pengujian tersebut telah 

menunjukkan Hi diterima dan H0 ditolak dan hipotesis keempat dinyatakan 

diterima. Hal ini terbukti dengan melihat secara keseluruhan hasil mean-pre < 

mean-post dan nilai signifikannya < 0,05. Secara statistik hasil kinerja saham 

dari Treynor ratio dikatakan mengalami pembalikan, akan tetapi pembalikan 

rata-rata Treynor ratio ini memiliki nilai < 0 yang artinya tingkat pengembalian 

yang didapat nilainya kurang dari market return dan tingkat risiko (rugi). 

Dengan hasil yang menunjukkan nilai mean-pre < mean-post berarti tingkat 

kerugiannya semakin berkurang. Selama periode pengamatan hanya di tahun 

2015 yang memiliki nilai mean positif artinya return yang didapat nilainya 

lebih besar dari market return sehingga menghasilkan keuntungan dan 

dikatakan memiliki kinerja saham yang baik. 

  

4.3. Pembahasan 

Penelitian ini menggunakan saham-saham losers untuk melihat adanya 

keuntungan dari strategi kontrarian dengan menguji return, abnormal return, 

dan Treynor ratio. Hipotesis pertama penelitian ini mengasumsikan bahwa 

return saham-saham losers adalah negatif yang kemudian diuji menggunakan 

one sample t-test. Hasilnya menunjukkan bahwa baik secara keseluruhan 

maupun tahun per tahun nilai rata-rata return adalah negatif (tabel 4.4). 

Mengingat sampel penelitian ini adalah saham-saham losers yang ditentukan 

oleh BEI berdasarkan dua titik di akhir tahun sebelum dan saat dinyatakan 

maka pada penelitian ini hasilnya tak jauh berbeda yaitu dengan menghitung 
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return harian yang kemudian dirata-ratakan menjadi return tahunan  sehingga 

return saham-saham losers bernilai negatif. Hal ini membuat investor kurang 

tertarik untuk menanamkan modalnya karena secara keseluruhan nilai rata-rata 

returnnya negatif maka akan sangat berisiko bagi investor karena akan 

menanggung kerugian yang besar. 

Pada hipotesis kedua penelitian ini mengasumsikan bahwa saham-

saham losers akan mengalami pembalikan, maka dilakukan pengujian paired 

samples t-test pada return. Dalam pengujian ini menggunakan interval jangka 

pendek untuk menggambarkan adanya pembalikan dengan mengasumsikan 

satu tahun berjalan sebagai pre dan satu tahun setelah dinyatakan sebagai post. 

Selama periode 2013-2017 secara keseluruhan dapat diketahui bahwa nilai 

mean-pre < mean-post dan hasilnya signifikan. Secara statistik dapat dikatakan 

terjadi pembalikan yang signfikan, namun secara praktis hal ini tidak 

menguntungkan bagi investor karena nilai rata-rata return tetap negatif yang 

berarti tingkat kerugian saham-saham losers berkurang. Bila dilihat dari tahun 

per tahun maka tahun 2015 yang dapat dikatakan terjadi pembalikan 

sebenarnya yaitu rata-rata return yang semula negatif mampu berbalik menjadi 

positif. Pembalikan tersebut juga didukung oleh tindakan pemerintah yang 

membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) 

guna memimpin koordinasi percepatan infrastruktur di mana tahun 2015 

pemerintah baru memulai pembangunan jalan tol (https://kppip.go.id/tentang-

kppip/perkembangan-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia/), sehingga hal 

ini mendorong investor untuk berinvestasi pada industri infrastruktur, utilitas, 

https://kppip.go.id/tentang-kppip/perkembangan-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia/
https://kppip.go.id/tentang-kppip/perkembangan-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia/
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dan transportasi yang sebagian besar merupakan saham-saham losers tahun 

2015. 

Pada hipotesis ketiga mengasumsikan bahwa rata-rata abnormal return 

akan mengalami pembalikan. Pengujian yang dilakukan yaitu dengan 

membandingkan return yang didapatkan dengan market return dalam jangka 

pendek. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sukmawati dan Kowanda (2017) yang menyatakan bahwa bila dilihat dari rata-

rata abnormal return maka portofolio saham losers belum mampu menjadi 

winners. Meskipun jika melihat keseluruhan pada penelitian ini secara statistik 

menunjukkan adanya pembalikan, namun saham-saham losers masih tetap 

menjadi losers. Hal ini karena secara keseluruhan nilai rata-rata abnormal 

return masih bernilai negatif yang artinya hanya tingkat kerugiannya saja yang 

berkurang. Nilai rata-rata abnormal return yang negatif menunjukkan bahwa 

return yang didapatkan nilainya lebih kecil dibandingkan dengan market 

return. Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa di tahun 2013 dan tahun 2014 

diketahui nilai rata-rata abnormal return negatif atau dikatakan menghasilkan 

kerugian walaupun hasil pengujian menunjukkan ada pembalikan. Tahun 2013 

dan 2014 sebagian besar saham-saham losers berasal dari industri tambang di 

mana pemerintah mulai melarang ekspor seluruh hasil tambang mineral mentah 

dan harus diolah di dalam negeri terlebih dahulu. Program pemerintah tersebut 

membuat investor asing tertarik untuk investasi smelter (fasilitas pengolahan 

tambang) (http://www.kemenperin.go.id/artikel/4526/2014,-Realisasi-Hilirisasi-

Tambang-70). Oleh karena itu saham-saham losers dapat menunjukkan indikasi 

http://www.kemenperin.go.id/artikel/4526/2014,-Realisasi-Hilirisasi-Tambang-70
http://www.kemenperin.go.id/artikel/4526/2014,-Realisasi-Hilirisasi-Tambang-70
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pembalikan meskipun nilai return lebih rendah dibandingkan market return. 

Kemudian di tahun 2015 memiliki sebagian saham-saham losers yang berasal 

dari industri infrastruktur, utilitas, dan transportasi mengalami perbaikan harga 

sehingga mampu menghasilkan abnormal return positif. Hal ini karena adanya 

dukungan pemerintah mengenai program pemerintah yang ingin membangun 

jalan tol minimal menjadi 1000 km dari yang sebelumnya sudah ada sejak 

merdeka yaitu 800 km (http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/dampak-

pembangunan-infrastruktur-mulai-terasa.html). Selain itu juga pasar 

mencerminkan kecenderungan melemah hingga menghasilkan loss dan 

nilainya menjadi lebih rendah dibandingkan return atau dikatakan 

menghasilkan keuntungan. Sedangkan di akhir periode pengamatan tahun 2016 

dan 2017 juga menunjukkan ada indikasi pembalikan di mana terdapat 

perbaikan harga pada saham-saham losers yang sebagian besar berasal dari 

industri layanan perdagangan dan investasi. Hal ini didukung karena nilai 

ekspor turun sebesar 6,93% dari tahun 2016 ke tahun 2017 dan nilai impor 

meningkat sebesar 12,87% dari tahun 2016 ke tahun 2017 

(https://www.kominfo.go.id/content/detail/12395/nilai-ekspor-indonesia-2017-

naik-1622-surplus-perdagangan-1184-miliar-dolar/0/berita). Perbaikan harga dari 

industri layanan perdagangan dan investasi juga belum mampu memberikan 

nilai abnormal return positif karena pasar kembali meningkat menjadi lebih 

tinggi dibandingkan dengan return yang didapatkan (menghasilkan kerugian). 

Pada hipotesis keempat mengasumsikan rata-rata Treynor ratio akan 

mengalami pembalikan. Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui 

http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/dampak-pembangunan-infrastruktur-mulai-terasa.html
http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/dampak-pembangunan-infrastruktur-mulai-terasa.html
https://www.kominfo.go.id/content/detail/12395/nilai-ekspor-indonesia-2017-naik-1622-surplus-perdagangan-1184-miliar-dolar/0/berita
https://www.kominfo.go.id/content/detail/12395/nilai-ekspor-indonesia-2017-naik-1622-surplus-perdagangan-1184-miliar-dolar/0/berita
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kinerja saham di mana rata-rata return saham akan mengurangi market return 

yang kemudian dibandingkan dengan standar deviasi dari return saham. Dalam 

hal ini seluruh standar deviasi bernilai positif, sehingga apabila hasil dari rata-

rata Treynor ratio dikatakan berkinerja buruk atau menghasilkan rugi berarti 

nilai dari rata-rata return saham lebih rendah dibandingkan market return, 

begitu juga sebaliknya. Pada tabel 4.7 menggambarkan bahwa rata-rata 

Treynor ratio mengalami pembalikan yang dibuktikan dari nilai mean-pre < 

mean-post. Sama halnya dengan return dan abnormal return, pada Treynor 

ratio pembalikan yang terjadi nilainya masih berada < 0 untuk tahun 2013, 

2014, 2016, dan 2017. Meski di tahun 2013 dan 2014 industri tambang 

mengalami perbaikan harga akan tetapi nilainya tidak mampu mengungguli 

market sehingga nilai Treynor ratio negatif yang berarti kinerja saham buruk. 

Sedangkan tahun 2015 terjadi pembalikan yang positif di mana banyak investor 

yang berinvestasi pada industri infrastruktur, utilitas, dan transportasi karena 

adanya program percepatan infrastruktur dari pemerintah dan pasar yang 

cenderung melemah sehingga tingkat pengembalian yang diharapkan dari 

investasi menjadi positif atau menghasilkan keuntungan. Pada akhir periode 

pengamatan tahun 2016 dan 2017 di mana industri layanan perdagangan dan 

investasi mengalami perbaikan harga atau pembalikan namun karena nilai 

market masih jauh lebih tinggi maka nilai Treynor ratio menjadi negatif yang 

artinya kinerja saham memburuk dan menghasilkan kerugian.  


