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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pasar modal adalah tempat dimana berbagai instrumen keuangan 

jangka panjang diperjualbelikan. Pasar modal adalah sarana pendanaan 

untuk melakukan kegiatan berinvestasi bagi perusahaan. Salah satu 

alternatif investor untuk berinvestasi adalah dengan melakukan 

perdagangan saham. Menurut Bodie (2014), saham adalah bagian 

kepemilikan di dalam perusahaan, setiap lembarnya memberi hak kepada 

pemiliknya dalam tata kelola perusahaan di mana hak tersebut digunakan 

pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Alasan investor dalam 

melakukan investasi saham adalah ingin memperoleh return yang tinggi. 

Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor untuk 

berinvestasi dan juga imbalan atas keberanian investor menanggung 

risiko atas investasi yang dilakukannya (Tandelilin dalam Sabina, 2018). 

Para investor pasti akan berusaha mencari segala cara dan strategi untuk 

memperoleh return yang tinggi dengan risiko seminimal mungkin, tetapi 

di dalam pasar yang kompetitif suatu harga akan di pengaruhi oleh 

permintaan dan penawaran untuk mencapai suatu titik keseimbangan 

pasar atau ekuilibrium (Hartono, 2014:547). Titik ekuilibrium pasar 

menggambarkan kesepakatan antara semua pasrtisipan pasar mengenai 

nilai suatu aktiva dari informasi yang telah ada. Suatu informasi baru 
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akan masuk dan di respon oleh pasar dapat menciptakan suatu titik 

keseimbangan pasar/ ekuilibrium yang baru. Sebuah titik ekuilibrium baru 

akan bertahan sampai ada suatu informasi baru lain yang merubahnya 

(Hartono, 2014:547). 

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mengurangi risiko-risiko 

yang harus ditanggung oleh investor, seorang investor harus berlomba-

lomba mengumpulkan berbagai macam dan banyak informasi relevan 

tentang pasar, agar mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Hal tersebut memunculkan teori hipotesis pasar efisien (Efficient 

Market Hypotesis) yang dikemukakan pertama kali oleh Fama pada tahun 

1970. Pada teori hipotesis pasar efisien ini menerangkan bahwa harga 

saham menggambarkan semua informasi dan realita yang terjadi pada 

perusahaan. Pada teori ini, dikatakan juga bahwa investor adalah makhluk 

yang rasional, yang berarti dalam setiap pengambilan keputusan yang 

diambil oleh investor selalu didasarkan rational expectation (Octavio dan 

Lantara, 2014). Sehingga dapat diartikan bahwa para investor melakukan 

pengambilan keputusan dengan pola pikir yang rasional berdasarkan 

informasi yang seluruhnya tergambar dari harga. Teori hipotesis efisiensi 

pasar ini juga berbanding terbalik dengan abnormal return. Oleh sebab itu 

dapat dikatakan bahwa, semakin efisien suatu pasar, maka akan semakin 

kecil pula suatu kemungkinan seorang investor untuk memperoleh return 

yang lebih besar dari pada pasar atau biasa disebut dengan abnormal 

return. Menurut Hartono (2014:647), abnormal return atau return tak 
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normal atau excess return merupakan kelebihan dari return yang 

sesungguhnya terjadi dalam return normal.  

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, para investor akan 

mengusahakan berbagai macam cara untuk memperoleh dan mendapatkan 

return yang tinggi dengan risiko seminimal mungkin, sehingga tidak 

dapat menutup kemungkinan pula bahwa para investor menginginkan 

terjadinya dan adanya abnormal return. Maka tidak dapat dipungkiri juga 

bahwa masih banyak para investor yang tidak bisa menerima teori 

hipotesis pasar efisien dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Octavio dan Lantara pada tahun 2014, mengatakan bahwa memang pada 

kenyataannya tidak semua investor adalah rasional, banyak investor 

cenderung berperilaku tidak rasional karena berusaha menyusun strategi 

untuk memperoleh return yang lebih besar atau abnormal return tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa para investor 

menimbulkan kondisi yang tidak sesuai dengan teori hipotesis pasar 

efisien karena menginginkan terdapat nya abnormal return. Kondisi yang 

tidak sesuai ini adalah fenomena penyimpangan atau biasa disebut dengan 

anomali pasar atau market anomaly. 

Anomali pasar atau Market Anomaly adalah suatu situasi atau kondisi 

yang tidak normal yang terjadi di dalam pasar. Menurut Jones (2014) 

anomali pasar didefinisikan sebagai teknik atau strategi yang 

bertentangan dengan teori pasar efisien. Terdapat beberapa anomali pasar 

yang terjadi di dalam pasar efisien yaitu antara lain January Effect, Size 
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Effect, P/E Effect, Neglected Firm Effect, dan Reversal Effect. Selain 

anomali tersebut, terdapat anomali lain yaitu reaksi berlebihan 

(overreaction). 

Market overreaction diperkenalkan oleh De Bondt dan Thaler pada 

tahun 1985. Market overreaction pada dasarnya adalah reaksi berlebihan 

investor terhadap suatu informasi. Pada fenomena market overreaction ini, 

investor cenderung bereaksi berlebihan terhadap suatu informasi sehingga 

investor salah dalam menilai saham (De Bondt dan Thaler dalam Sabina 

& Sulasmiyati, 2018). Para investor atau pelaku pasar cenderung 

menetapkan harga saham terlalu tinggi saat terjadi berita baik (good news) 

dan cenderung menetapkan harga saham terlalu rendah saat terjadi berita 

buruk (bad news). Pada penelitian market overreaction ini, De Bondt dan 

Thaler membagi saham-saham menjadi dua jenis, yaitu saham-saham 

winners atau biasa disebut dengan portofolio winners dan saham-saham 

lossers atau biasa disebut dengan potofolio lossers. Saham-saham winners 

atau portofolio winners adalah saham yang memiliki kecenderungan 

abnormal return yang tinggi dan memiliki kinerja yang baik, sedangkan 

saham-saham lossers atau portofolio lossers adalah saham yang memiliki 

kecenderungan abnormal return yang rendah dan memiliki kinerja yang 

rendah atau kurang baik. 

Biasanya fenomena market overreaction ini diiringi dengan adanya 

reversal effect atau dapat disebut dengan anomali winner-losser. Karena 

setelah market overreaction terjadi, pasar akan melakukan koreksi atas 
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reaksi berlebih tersebut. Tindakan koreksi tersebut berupa pembalikan 

saham dari yang sebelumnya saham winners menjadi menurun serta yang 

sebelumnya saham lossers menjadi meningkat (price reversal). Saham-

saham yang biasanya diminati karena memiliki return tinggi menjadi 

kurang diminati dan saham-saham yang bernilai rendah dan tidak diminati 

mulai diminati dan di cari oleh pasar. Untuk dapat mengetahui terjadinya 

pembalikan return dapat dilihat dari nilai Average Cumulative Abnormal 

Return (ACAR) portofolio winner dan portofolio losser. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat 

market overreaction pada saham-saham winners dan lossers yang saham-

sahamnya telah di anouncement menjadi top 20 saham winners dan 

lossers di setiap akhir tahun. Oleh karena itu judul dari penelitian ini 

adalah “Analisis Market Overreaction Terhadap Saham-Saham Winners 

dan Lossers”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan penelitian ini adalah 

„Apakah terdapat market overreaction pada saham-saham winners dan 

lossers?‟ 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat ada atau tidak adanya 

market overreaction pada saham-saham winners dan lossers. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi  Investor 

Sebagai sarana informasi bagi investor tentang ada atau tidaknya 

market overreaction di pasar modal, jika terdapat market 

overreaction maka investor dapat berkesempatan melakukan 

investasi dan mendapatkan abnormal return yang tinggi. 

2. Bagi Akademisi 

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan di bidang pasar 

modal dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya 

kedepan. 

3. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi penulis, sehingga penulis dapat memperoleh wawasan 

sebagai bekal untuk melakukan penelitian yang lebih bagus dan 

lebih berguna di masa selanjutnya. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab : 
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BAB I   PENDAHULUAN 

 Pada bab satu ini berisikan mengenai latar belakang penelitian, 

perumusan masalah dari penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

BAB II  LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Pada bab dua ini berisikan mengenai teori yang relevan dan yang 

dipakai pada penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dari 

penelitian, definisi operasional variabel dan pengembangan 

hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan mengenai metode penelitian yang berisi 

tentang gambaran obyek penelitian, jenis dan sumber data, teknik 

analisis dan pengumpulan data serta kriteria pengujian hipotesis. 

 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian serta analisis-analisis 

berkaitan dengan hasil penelitian. 

BAB V  PENUTUP 

 Pada bab lima ini berisikan mengenai kesimpulan, keterbatasan-

keterbatasan penelitian serta saran atau rekomendasi untuk 

penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. 

 

 


