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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Hartono, Jogiyanto (2013), Investasi merupakan 

penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke harta yang dapat dijual 

belikan kembali selama periode waktu tertentu. Investasi kedalam harta 

yang bisa dijual belikan kembali berbentuk harta nyata seperti rumah, tanah, 

dan emas dan berbentuk keuangan seperti surat-surat berharga yang dapat 

dijual belikan antara investor/pemodal. Investasi langsung seperti tabungan, 

deposito, corporate bond, convertible bond, saham preferen, saham biasa, 

waran, opsi put, opsi call, dan futures contract.  

Saham merupakan salah satu investasi langsung. Dalam 

berinvestasi saham investor mendapatkan capital gain (loss) dan dividen. 

Capital gain (loss) menurut Hartono (2013:236) adalah selisih harga 

investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu.  

Investor sering kali bimbang dalam mengambil keputusan dalam 

berinvestasi untuk membeli atau menjual saham diperusahaan yang mana, 

kapan saat yang baik untuk membeli/menjual saham dan metode yang 

dipakai dalam menilai saham. Keputusan investor dalam memilih saham 

perusahaan yang mana yang akan diinvestasikan tergantung risiko yang bisa 

didapatkan investor dan expected imbal hasil. Dalam hal ini didorong dari 
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tujuan investor melakukan investasi dan perilaku investor yang membawa 

dampak pengaruh yang besar. Risk averse merupakan investor yang 

menyenangi risiko yang kecil sedangkan risk seeking merupakan investor 

yang menyenangi risiko yang besar. Dalam Bodie, et.al (2014) menyatakan 

risiko mempunyai korelasi positif dengan imbal hasil  yang diterima 

investor.  

Tujuan dari menilai saham adalah untuk mengetahui harga pasar 

saham perusahaan tersebut dibawah atau diatas nilai instrinsiknya. Dari 

menilai saham dapat dipakai sebagai sarana mengambil keputusan saham 

mana yang baik untuk dilakukan investasi. Penilaian saham dengan analisis 

teknis dan analisis fundamental. Menurut Bodie, et.al (2014), Analisis teknis 

adalah metode data historis dari pergerakan harga saham perusahaan yang 

bersangkutan dalam tahun-tahun sebelumnya. Dengan melihat perubahan 

harga saham, volume perdagangan saham dengan pola grafik suatu saham, 

jadi investor bisa membuat pola dalam memperkirakan harga saham 

perusahaan yang akan diinvestasikan yang terjadi kedepannya. Menurut 

Bodie, et.al (2014), Analisis fundamental  adalah analisis nilai saham secara 

fundamental dalam keadaan makro suatu negara peluang perusahaan 

bersaing dengan sesama sektornya dan keadaan mikro dari kinerja keuangan 

perusahaan tersebut. Menurut Bodie, et.al (2014), dalam menganalisis 

fundamental meliputi pendapatan perusahaan, imbal hasil yang diharapkan, 

suku bunga kedepannya dan risiko dari perusahaan tersebut.  
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Menurut Bodie, et.al (2014), Analisis teknis adalah cara yang 

dipakai dalam memprediksi pola harga dari saham. Analisis teknis lebih 

yakin jika harga akan bergerak mendekati nilai instrinsik suatu saham 

dibandingkan memakai informasi yang bersifat fundamental. Jika nilai 

fundamental saham perusahaan tersebut berubah mengakibatkan investor 

untuk menyesuaikan dan membentuk titik keseimbangan baru. Menurut 

Bodie, et.al (2014), respon harga saham yang bergerak secara pelan-pelan 

akan faktor penawaran dan permintaan pokok.  

Efficient market hypothesis (EMH) menurut Fama (1970) dalam 

Hartono (2013), merupakan teori yang terkait informasi yang ada dipasar, 

semua informasi yang ada akan mencerminkan harga saham tersebut. 

Bentuk Efficient market hypothesis (EMH) terdiri dari 2 yaitu efesiensi pasar 

secara informasi (informationally efficient market) dan efesiensi pasar secara 

keputusan (decisionally efficient market). Efesiensi pasar secara informasi 

meliputi bentuk lemah (weak form), bentuk setengah kuat (semistrong form) 

dan bentuk kuat (strong form). Dalam mengukur pasar yang efesien melihat 

hubungan harga sekuritas dengan informasi.  

Dalam berinvestasi tidak jarang investor melakukan hal-hal yang 

tidak rasional dalam mengambil keputusan berinvestasi hal ini biasa kita 

sebut behavioral finance. Menurut (Bodie, et.al, 2014) ketidakrasionalan 

dalam mengambil keputusan berinvestasi terbagi menjadi dua, yaitu investor 

salah menafsirkan informasi yang diterima dan investor mengambil 

keputusan yang tidak konsisten atau menyimpang. Investor salah dalam 
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memproses informasi yang diterima meliputi forecasting errors, 

overconfidence, conservatism, simple size neglect and representative. 

Investor mengambil keputusan secara tidak konsisten atau menyimpang 

meliputi framing, mental accounting, regret avoidance, dan prospect theory.  

Kahmenan dan Tversky (1979) menyatakan, investor cenderung 

menghindari risiko (risk aversion) saat terjadi keuntungan (gain) dan 

cenderung senang akan risiko (risk seeking) saat terjadi kerugian (losses). 

Akibat dari risk aversion berdampak pada investor untuk dengan cepat 

merealisasikan keuntungan yang sedang dimiliki dengan anggapan agar 

keuntungan yang dimiliki tidak berubah menjadi kerugian. Akibat dari risk 

seeking, investor lebih memilih untuk menahan dan mempertahankan 

kerugian yang sedang dialami dengan ekspektasi mendapat pengembalian 

yang lebih besar disuatu harinya.  

Dalam penelitian Shefrin dan Statman (1985), mengemukkan 

perilaku disposition effect di mana investor menjual dengan cepat saham 

saat untung dan mempertahankan saham saat rugi.  

Momentum adalah kegigihan dari imbal hasil saham antara tiga 

bulan dan satu tahun. Jegadeesh dan Titman (1993), menyatakan past 

winning stocks dengan pengukuran imbal pengukuran imbal hasil saham 

selama enam bulan menunjukkan cenderung melampui kinerja dari past 

losing stocks dalam satu tahun dua belas persen. Bila harga saham terjadi 

reaksi berlebihan akan informasi yang ada di pasar, taktik berinvestasi yang 

bagus dengan memilih saham didasarkan kenerja pada yang dahulunya akan 
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bertahan. Grinblatt dan Han (2002), memiliki pendapat investor yang 

disposition menahan secara pelan-pelan akan permintaan rasional yang lain  

untuk saham yang dimiliki investor disposition diakibatkan kejadian yang 

dialami investor disposition dalam unrealized capital gains or loss.  

Harga saham akan bereaksi berlebihan (underreaction) akan 

informasi yang ada dipasar karena permintaan akan yang sama oleh investor 

lain tidak elastis sempurna berdampak pada demand perturbation akibat dari 

disposition effect dan menyebabkan underreaction.  

Grinblatt dan Han (2002), Saham yang memiliki yang dahulunya 

memiliki informasi yang bagus memiliki excess selling pressure sedangkan 

saham yang duhulunya memiliki informasi yang buruk tidak memiliki 

excess selling pressure. Dari informasi yang bagus memiliki excess selling 

pressure dan yang buruk tidak memiliki berdampak pada apa yang disebut 

spread atau jarak antara nilai – nilai fundamental saham-saham (harga 

kesimbangan dengan tidak ada efek disposition antara investor) terhadap 

harga pasarnya. Di keseimbangan past winners akan memiliki 

kecenderungan overvalued dan past lossers akan memiliki kecenderungan 

undervalued. Saat harga fundamental saham mengikuti “random walk” dan 

tidak terprediksi harga keseimbangan cenderung underreact. Saat harga 

saham adalah weighted average dari nilai fundamental dan reference price 

(terkait dengan investor disposition mendapatkan saham itu) maka 

permintaan aggregate investor memiliki kesamaan dengan penawaran. 
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Momentum dalam imbal hasil muncul karena demand perturbation dan 

associated spread.  

 Konvergensi menggambarkan saham dengan kenaikan harga di 

masa lalu yang besar dan mayoritas investor mengalami capital gain dan 

pengembalian yang diharapkan lebih tinggi dibanding yang telah mengalami 

penurunan besar dan capital losses. Profitabilitas dari strategi momentum 

yang memanfaatkan penyebaran ini, namun tergantung pada jalur harga 

saham di masa lalu. Dalam uji crossectional mengemukakan bahwa saham 

dengan agregate unrealized capital gains yang besar cenderung memiliki  

imbal hasil yang diharapkan  yang lebih tinggi dibandingkan dengan  

aggregate unrealized capital losses yang besar dan Capital gains overhang 

merupakan variabel kunci dalam menghasilkan profitabilitas strategi 

momentum. Ketika variabel capital gains menjadi regressor dengan imbal 

hasil dan volume untuk memprediksi imbal hasil kedepannya, efek 

momentum menghilang. Implikasi empiris dari model yang tertulis dalam 

penelitian griblatt dan Han (2002) diverifikasi dengan cross sectional "Fama 

MacBeth" regresi yang memanfaatkan capital gain overhang untuk 

aggregate unrealized capital gain atau losses.  

Sektor industri dalam penelitian ini adalah sektor industri 

manufaktur. Perusahaan yang bergerak dalam bidang basic industry and 

chemical, miscellaneous, dan consumer good industry. Industri manufaktur 

sangat tertarik dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini karena industri 

manufaktur memiliki prospek yang baik sejak dari dahulu, sekarang, hingga 
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kedepannya. Setiap dari kita setiap harinya pasti menggunakan barang-

barang yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Bertambahnya jumlah penduduk dan ekonomi yang semakin 

berkembang membuat industri manufaktur semakin meningkat dan menjadi 

salah satu investasi yang strategis dan menguntungkan.  

Dalam uraian diatas penelitian ini ingin dilakukan untuk adanya 

peristiwa momentum dan disposition effect pada saham-saham perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perilaku investor yang 

momentum dimana mempertahankan atau membeli saham winners dengan 

harapan kedepannya semakin baik dan menjual saham lossers dengan segera 

agar tidak mengalami kerugian yang akan menjadi semakin besar. Perilaku 

investor yang disposition effect memiliki kecenderungan menjual saham 

winners dengan cepat dan mempertahankan saham lossers dalam waktu 

yang lama. Penilitian ini berjudul “ANALISA DISPOSITION EFFECT & 

MOMENTUM TERHADAP SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

rumusan masalah yang akan diteliti adalah  

1. Apakah return kumulatif masa lalu pada jangka pendek, 

menengah, dan panjang mewakili momentum mempengaruhi 

return pada minggu kontrol ?  
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2. Apakah rata-rata tingkat perputaran perdagangan saham 

mempengaruhi return pada minggu kontrol? 

3. Apakah kapitalisasi pasar mempengaruhi return pada minggu 

kontrol ? 

4. Apakah capital gain overhang mewakili disposition effect 

mempengaruhi return pada minggu kontrol ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui adakah kecenderungan perilaku investor yang 

tidak rasional atau tidak. Perilaku investor yang momentum dimana 

mempertahankan atau membeli saham winners dengan harapan kedepannya 

semakin baik dan menjual saham lossers dengan segera agar tidak 

mengalami kerugian yang akan menjadi semakin besar. Perilaku investor 

yang disposition effect memiliki kecendurangan menjual saham winners 

dengan cepat dan mempertahankan saham lossers dalam waktu yang lama. 

Dari penelitian sehingga dapat melihat apakah adanya kecenderungan 

perilaku investor pada saham perusahaan-perusahaan manufaktur yang 

telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi akademisi. 
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 Dalam penelitian ini bagi akademisi sebagai sarana untuk mengetahui 

adanya kecenderungan perilaku investor menjual saham winners dengan 

cepat dan mempertahankan saham lossers pada saham perusahaan 

manufaktur dan adanya momentum akibat dari disposition effect. Sebagai 

pembelajaran apakah adanya return jangka pendek, menengah, dan 

panjang, rata-rata tingkat perputaran perdagangan saham, kapitalisasi 

pasar, mempengaruhi return pada minggu kontrol dan capital gain 

overhang.  

2. Bagi investor 

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana 

masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk 

berinvestasi saham. 

 

1.5 Sistematika Penelitian  

Sistematika dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi:  

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi latar belakang diadakannya penelitian ini, 

rumusan masalah yang akan diteiliti, tujuan dan manfaat dari adanya 

penelitian ini dan sistematika penulisan dari penelitian ini.  

BAB II LANDASAN TEORITIS 

 Dalam bab ini berisi teori yang berhubungan dengan variabel 

penelitian, penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan, kerangka 
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pikir dalam penelitian ini, hipotesis penelitian dan definisi 

operasional variabel.  

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi objek dan lokasi penelitian yang terdapat 

dalam penelitian ini, populasi sampel dan teknik sampling yang 

dipakai dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang 

dipakai dalam penelitian ini dan apa saja yang dipakai dalam 

menganalisis data dalam penelitian ini.  

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelasakan tentang analisis data yang dilakukan 

dalam penelitian ini dan pembahasan dari yang telah dianalisis 

dalam penelitian ini.  

BAB V  PENUTUP  

 Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini dan saran 

bagi yang akan mengembangkan penilitian ini.  

 

 

 

 

 


