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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini dilakukan dengan sampel perusahaan manufaktur dengan 

sektor basic industry and chemical, mischellanaous industry, dan consumer 

good industry selama 2014 hingga 2018. Sampel penelitian ini meliputi 

perusahaan yang telah terrdaftar di Bursa Efek Indonesia dan aktif melakukan 

perdagangan. Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini terdiri 

dari 62 perusahaan. Sampel dari penelitian ini dari sektor basic industry and 

chemical sebanyak 24 perusahaan, mischellanaous industry sebanyak 17 

perusahaan, dan consumer good industry sebanyak 21 perusahaan. 

 Dalam mengetahui bagaimana kondisi harga saham atau pasar kita bisa 

melihat dari harga saham gabungan atau IHSG. Pada 2018 IHSG diharga  

6195 mengalami penurunan sebesar dua setengah persen dibandingkan 

ditahun 2017 yang diharga 6356 dalam hal ini menunjukkan bahwa harga 

saham 2017 jauh lebih baik daripada tahun 2018 yang menurun. Karena 

investor memiliki perilaku yang tidak rasional dalam mengambil keputusan 

sehingga mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran akan saham 

tersebut lalu bersampak pada harga saham dan harga saham gabungan. 

Pemintaan dan penawaran saham bergerak naik turun karena investor sering 

sekali menghindari risiko saat mengalami keuntungan dan menyenangi risiko 

saat mengalami kerugian. Adanya prospect theory dan mental accounting 
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menyebabkan disposition effect menjual saham yang untung dan 

mempertahankan saham yang rugi.  

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.  

Data yang dibutuhkan dalam penelitian harga saham, jumlah saham yang 

beredar dan jumlah saham yang diperdagangkan. Harga saham digunakan 

untuk menemukan return jangka pendek, menengah dan panjang. Jumlah 

saham yang diperdagangkan dan jumlah saham yang beredar digunakan untuk 

rata-rata tingkat perputaran perdagangan saham. Harga saham dan jumlah 

saham yang beredar untuk kapitalisasi pasar. Harga saham dan rata-rata 

tingkat perputaran perdagangan saham untuk reference price lalu harga saham 

dan reference price untuk capital gain overhang.  

Dalam perhitungan imbal hasil menggunakan time horizons seperti 

penelitian yang telah dilakukan Grinblatt dan Han (2002), terdiri dari jangka 

pendek, menengah dan panjang. Return jangka pendek dilakukan selama 
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Desember 2018. Return jangka menengah dilakukan selama bulan Januari 

hingga November 2018. Return jangka panjang dilakukan selama tahun 2017 

dan 2016.  

Dalam mengetahui disposition effect menyebabkan momentum di pasar 

modal. Adanya proses untuk mendorong harga di pasar saham agar mendekati 

nilai fundamental dan terjadinya momentum. Nilai reference price yang 

berasal dari disposition effect akan tetap nilainya jika tidak ada kegiatan jual 

beli maka harga pasar yang adalah nilai konstan dari rata-rata tertimbang dari 

nilai fundamendal dan reference price. Bila pembobotan tertimbang konstan 

maka harga pasar berubah dan akan menahan secara pelan-pelan perubahan 

nilai fundamental. Hal-hal yang menjadi penyebab harga pasar berbanding 

terbalik dari nilai fundamental dan terjadi momentum, mungkin disebabkan 

pengumuman merger dan akuisisi, pengumuman laba dan dikarenakan banyak 

hal yang menyebabkan investor menjual saham winners dengan cepat dan 

mempertahankan saham lossers.  

Bila capital gain overhang diatas nol mengartikan semakin besar 

keuntungan, semakin baik berita harus mendorong penjualan. Bila capital 

gain overhang dibawah nol mengartikan semakin buruk berita itu untuk 

mendorong pembelian tambahan. Saham dikatakan winners dalam penelitian 

ini bila capital gain overhang diatas nol. Saham dikatakan lossers dalam 

penelitian ini bila capital gain overhang dibawah nol.  

Menurut Grinblatt dan Han (2002), capital gain overhang adalah besarnya 

return yang diharapkan dengan membandingkan harga pasar saham dengan 
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reference price. Meskipun memiliki investor yang sepenuhnya rasional, 

mereka tidak dapat menghilangkan dampak dari kenaikan keseimbangan 

harga. Meski rata-rata keuntungan menyusut, hasil bagi investor yang lebih 

rasional tidak pasti. Maka investor rasional tidak dapat memastikan kapan 

harga referensi dan karenanya harga pasar akan menyatu dengan nilai-nilai 

fundamental.  

 

4.1 Analisis Data 

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. Pengujian 

dilakukan dengan analisis regresi linier berganda yang sebelumnya 

dinyatakan bebas asumsi klasik.  
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4.1.1. Statistik Deskriptif  

Statistika deskriptif untuk mengetahui deskripsi dari data penelitian ini 

meliputi mean, min, max, dan standar deviasi dari variabel-variabel yang 

terdaftar dalam penelitian ini yaitu return minggu kontrol (return t), return 

jangka pendek (return_s), menengah (return_i), panjang (return_l), 

kapitalisasi pasar (s), rata-rata tingkat perputaran perdagangan saham (∇), 

dan capital gain overhang (g). Dibawah ini tabel statistik deskriptif: 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 

 

Sumber : data yang telah diolah (2019).  

Berdasarkan tabel statistik deskriptif diatas menunjukkan return pada 

minggu kontrol (return_t), return t. Dengan total sampel 62 perusahaan 

menunjukkan memiliki nilai minimum atau terendah -0.07333 diduduki oleh 

PT. Charoen Pokphhand Indonesia, Tbk (CPIN). Nilai maksimum atau 

tertinggi dalam return pada minggu kontrol adalah 0.18902 diduduki oleh 
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PT. Sat Nusapersada, Tbk (PTSN). Mean atau rata-rata dari nilai return pada 

minggu kontrol pada 62 perusahaan dalam penelitian ini -0.00461. Standar 

deviasi atau simpangan baku dari return pada minggu kontrol sebesar 

0.035731.  Hal ini menunjukkan rata-rata nilai return pada minggu kontrol 

bernilai negatif atau menunjukan kinerja yang buruk dengan nilai standar 

deviasi yang lebih besar dari rata-rata menunjukkan belum mampu 

sepenuhnya menjelaskan keseluruhan data atau kurang bervariasi.  

Berdasarkan tabel statistik deskriptif diatas menunjukkan return jangka 

pendek (return_s),  return jangka pendek. Dengan total sampel 62 

perusahaan menunjukkan memiliki nilai minimum atau terendah -0.143 

diduduki oleh PT. Semen Baturaja, Tbk (SMBR). Nilai maksimum atau 

tertinggi dalam return jangka pendek adalah 1.230 diduduki oleh PT. Sat 

Nusapersada, Tbk (PTSN). Mean atau rata-rata dari nilai return jangka 

pendek pada 62 perusahaan dalam penelitian ini 0.04453. Standar deviasi 

atau simpangan baku dari return jangka pendek sebesar 0.171512.  Hal ini 

menunjukkan rata-rata nilai return pada jangka pendek bernilai positif atau 

menunjukan kinerja yang baik dengan nilai standar deviasi yang lebih besar 

dari rata-rata menunjukkan belum mampu sepenuhnya menjelaskan 

keseluruhan data atau kurang bervariasi.  

Berdasarkan tabel statistik deskriptif diatas menunjukkan return jangka 

menengah (return_i), return jangka menengah. Dengan total sampel 62 

perusahaan menunjukkan memiliki nilai minimum atau terendah -0.507 

diduduki oleh PT. KMI Wire and Cable, Tbk (KBLI). Nilai maksimum atau 
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tertinggi dalam return jangka menengah adalah 2.475 diduduki oleh PT. 

Indo-Rama Synthetics, Tbk (INDR). Mean atau rata-rata dari nilai return 

jangka menengah pada 62 perusahaan dalam penelitian ini 0.27676. Standar 

deviasi atau simpangan baku dari return minggu jangka menengah sebesar 

0.548432. Hal ini menunjukkan rata-rata nilai return pada jangka menengah 

bernilai positif atau menunjukan kinerja yang baik dengan nilai standar 

deviasi yang lebih besar dari rata-rata menunjukkan belum mampu 

sepenuhnya menjelaskan keseluruhan data atau kurang bervariasi.  

Berdasarkan tabel statistik deskriptif diatas menunjukkan return jangka 

panjang(return_l), return jangka panjang. Dengan total sampel 62 

perusahaan menunjukkan memiliki nilai minimum atau terendah -0.836 

diduduki oleh PT.Indomobil Sukses International, Tbk (IMAS). Nilai 

maksimum atau tertinggi dalam return jangka panjang adalah 4.184  

diduduki oleh PT. Indofarma, Tbk (INAF). Mean atau rata-rata dari nilai 

imbal hasil jangka panjang pada 62 perusahaan dalam penelitian ini 

0.73534. Standar deviasi atau simpangan baku dari imbal hasil jangka 

panjang sebesar 0.932850.  Hal ini menunjukkan rata-rata nilai return pada 

jangka panjang bernilai positif atau menunjukan kinerja yang baik dengan 

nilai standar deviasi yang lebih besar dari rata-rata menunjukkan belum 

mampu sepenuhnya menjelaskan keseluruhan data atau kurang bervariasi.  

Berdasarkan tabel statistik deskriptif diatas menunjukkan kapitalisasi 

pasar (𝑠), kapitalisasi pasar dihitung dari log perkalian harga saham dengan 

jumlah saham yang beredar. Dengan total sampel 62 perusahaan 
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menunjukkan memiliki nilai minimum atau terendah 10.896 diduduki oleh 

PT. Mustika Ratu, Tbk (MRAT). Nilai maksimum atau tertinggi dari 

kapitalisasi pasar adalah 14.642 diduduki oleh PT. H.M Sampoerna, Tbk 

(HMSP). Mean atau rata-rata dari nilai kapitalisasi pasar pada 62 perusahaan 

dalam penelitian ini 12.58768. Standar deviasi atau simpangan baku dari 

nilai kapitalisasi pasar sebesar 1.036450. Hal ini menunjukkan rata-rata nilai 

return pada minggu kontrol bernilai positif atau menunjukan kinerja yang 

baik dengan nilai standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata 

menunjukkan mampu sepenuhnya menjelaskan keseluruhan data.  

Berdasarkan tabel statistik deskriptif diatas menunjukkan rata-rata 

tingkat perputaran perdagangan saham (v), rata-rata tingkat perputaran 

perdagangan saham dihitung rata-rata dari jumlah saham yang 

diperdagangkan dibagi dengan jumlah saham yang beredar selama lima dua 

minggu selama tahun 2018. Dengan total sampel 62 perusahaan 

menunjukkan memiliki nilai minimum atau terendah 0.00004 diduduki oleh 

PT. Darya-Varia Laboratoria, Tbk (DVLA). Nilai maksimum atau tertinggi 

rata-rata tingkat perputaran perdagangan saham adalah 0.042 diduduki oleh 

PT. Sri Rejeki Isman, Tbk (SRIL). Mean atau rata-rata dari nilai rata-rata 

tingkat perputaran perdagangan saham pada 62 perusahaan dalam penelitian 

ini 0.00405. Standar deviasi atau simpangan baku dari rata-rata tingkat 

perputaran perdagangan saham sebesar 0.007425. Hal ini menunjukkan rata-

rata nilai return pada jangka panjang bernilai positif atau menunjukan 

kinerja yang baik dengan nilai standar deviasi yang lebih besar dari rata-rata 
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menunjukkan belum mampu sepenuhnya menjelaskan keseluruhan data atau 

kurang bervariasi.  

Berdasarkan tabel statistik deskriptif diatas menunjukkan capital gain 

overhang (𝑔), capital gain overhang dihitung dari harga pada minggu t-2 

dikurangi reference price t-1 lalu dibagi Harga saham t-2. Reference price 

didapat perhitungan harga saham, perputaran perdagangan saham dan 

reference price sebelumnya. Dengan total sampel 62 perusahaan 

menunjukkan memiliki nilai minimum atau terendah    -0.452 diduduki oleh 

PT.KMI wire and cable, Tbk(KBLI). Nilai maksimum atau tertinggi dari 

capital gain overhang adalah 0.990 diduduki oleh PT.Darya Varia 

Laboratoria, Tbk (DVLA). Mean atau rata-rata dari nilai capital gain 

overhang pada 62 perusahaan dalam penelitian ini 0.52768. Standar deviasi 

atau simpangan baku dalam capital gain overhang  sebesar 0.334544. Hal 

ini menunjukkan rata-rata nilai return pada minggu kontrol bernilai positif 

atau menunjukan kinerja yang baik dengan nilai standar deviasi yang lebih 

kecil dari rata-rata menunjukkan mampu sepenuhnya menjelaskan 

keseluruhan data.  

 

4.1.2 Uji Asumsi Klasik  

4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik Model pertama  

Uji Asumsi Klasik model pertama dengan variabel dependennya 

return pada minggu kontrol dengan variabel independennya return 

kumulatif jangka pendek, menengah dan panjang, rata-rata tingkat 
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perputaran perdaganngan saham, kapitalisasi pasar dan capital gain 

overhang.  

 

 

a. Multikolinieritas  

Multikolinieritas alat uji dalam melihat dalam model regresi 

memiliki hubungan antara masing-masing variabel independennya. Jika 

tidak terjadi adanya hubungan antara masing-masing independen 

menunjukkan model regresi tersebut baik. Model regresi bebas 

multikolonieritas bila nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance 

tidak ada yang kurang dari 0.10. Dalam penelitian ini hasil tabel 

pembuktian ada atau tidaknya multikolinieritas sebagai berikut :  

Tabel 4.2 Multikolinieritas Model Pertama 

 

Sumber : data yang telah diolah (2019).  

Dari tabel diatas menunjukkan nilai tolerance masing-masing 

variabel independennya memiliki nilai diatas 0.10 dan nilai VIF 

masing-masing variabel independen memiliki nilai dibawah.  Maka 



 

59   
 

dalam model regresi ini tidak terjadi hubungan antara masing-masing 

variabel independennya atau tidak terjadi multikolinieritas.  

 

 

b. Autokorelasi  

Autokorelasi adalah untuk melihat model regresi memiliki 

hubungan antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan 

penganggu pada periode sebelumnya. Terjadinya autokorelasi 

pengamatan yang secara urut sepanjang waktu dan karena residual yang 

tak bebas dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Penelitian ini 

menggunkan Run test dalam menguji autokorelasi dengan tujuan adanya 

antar residual memliki korelasi yang tinggi dan terjadi secara acak atau 

sistematis. Bila antar residual tidak ada hubungan korelasi maka 

dikatakan residual tersebut acak atau random. Jika nilai Sig < (kurang 

dari) 0.05 maka melihatkan adanya autokorelasi. Dalam penelitian ini 

hasil tabel pembuktian ada atau tidaknya autokorelasi melalui run test, 

sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Run Test Model Pertama 
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Sumber : data yang telah diolah 

(2019).  

Dari tabel diatas menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.200 

atau lebih dari 0.05, berarti tidak terjadi autokorelasi.  

c. Heterokedastisitas  

Heterokedastisitas untuk menguji model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Bila 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut 

Homokedastisitas sedangkan bila berbeda disebut Heteroskedastisitas. 

Jika nilai Sig. diatas 0.05 berarti model regresi tidak terjadi 

Heterokedastisitas. Dalam penelitian ini hasil tabel pembuktian ada atau 

tidaknya multikolinieritas sebagai berikut : 

 

Tabel 4.4 Heterokedastisitas Model Pertama 



 

61   
 

 

Sumber : data yang telah diolah (2019). 

Dalam tabel di atas nilai Sig. masing-masing variabel independen memiliki 

nilai Sig lebih dari 0.05, berarti tidak terjadi heterokedastisitas di antara 

masing-masing variabel independennya. 

 

4.1.3 Pengujian Hipotesis  

Dalam penelitian ini dengan mencari hubungan return kumulatif 

jangka pendek, menengah panjang, kapitalisasi pasar, rata-rata tingkat 

perputaran perdagangan saham, dan capital gain overhang 

mempengaruhi return pada minggu kontrol. Dalam hubungan kumulatif 

return dengan return pada minggu kontrol untuk mencari bukti terkait 

adanya momentum dengan kumulatif return pada masa lalu. Dalam 

hubungan kapitalisasi pasar dengan return pada minggu kontrol adalah 

untuk mencari bukti dengan adannya nilai kapitalisasi yang semakin 

tinggi menunjukkan perusahaan semakin liquid mempengaruhi return 

pada minggu kontrol. Dalam hubungan rata-rata tingkat perputaran 
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pedagangan saham dengan return pada minggu kontrol bila semakin 

bagusnya rata-rata perputaran perdagangan saham permintaan dan 

jumlah saham yang beredar semakin tinggi hal ini tersebut membuktikan 

mempengaruhi return pada minggu kontrol. Capital gain overhang 

mempengaruhi return pada minggu kontrol dapat membuktikan adanya 

disposition effect pada saham-saham perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Indonesia.  

Dalam mengetahui disposition effect menyebabkan momentum di 

pasar modal. Adanya proses untuk mendorong harga di pasar saham agar 

mendekati nilai fundamental dan terjadinya momentum. Nilai reference 

price yang berasal dari disposition effect akan tetap nilainya jika tidak 

ada kegiatan jual beli maka harga pasar yang adalah nilai konstan dari 

rata-rata tertimbang dari nilai fundamental dan reference price. Bila 

pembobotan tertimbang konstan maka harga pasar berubah dan akan 

menahan secara pelan-pelan perubahan nilai fundamental. Hal-hal yang 

menjadi penyebab harga pasar berbanding terbalik dari nilai fundamental 

dan terjadi momentum, mungkin disebabkan pengumuman merger dan 

akuisisi, pengumuman laba dan dikarenakan banyak hal yang 

menyebabkan investor menjual saham winners dengan cepat dan 

mempertahankan saham lossers.  

Tabel 4.5 Uji Statistik t Model Pertama 



 

63   
 

 

Sumber : data yang telah diolah (2019).  

 

 

H1 : Return Kumulatif Jangka Pendek Mempengaruhi Return pada Minggu 

Kontrol 

 Dari tabel 4.5 menunjukkan nilai unstandardized coeffficient dari return 

jangka pendek (return_s) sebesar 0.098. Nilai unstandardized coefficient 

berada diatas 0 berarti memberi pengaruh positif dan hasil nilai signifikansi 

0.000 lebih kecil dibandingkan 0.10, berarti signifikan positif. Hipotesis 

pertama penelitian ini menyatakan bahwa “return kumulatif jangka pendek 

mempengaruhi return pada minggu kontrol”, diterima.  

 Dalam Grinblatt dan Han (2002) Tidak menghasilkan pembalikan pada 

jangka pendek atau panjang, tetapi berjalan menghasilkan lebih sedikit 

keuntungan dari momentum ketika portofolio momentum dibentuk 

menggunakan pengembalian masa lalu atas jangka pendek atau panjang. Bila 

adanya momentum dibuktikan dengan nilai koefisien return jangka pendek 
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negatif signifikan namun dalam penelitian ini positif. Dalam penelitian ini 

signifikan yang berarti menunjukkan menghasilkan momentum yang lebih 

sedikit.  

H2 : Return Kumulatif Jangka Menengah Mempengaruhi Return pada 

Minggu Kontrol 

Dari tabel 4.5 menunjukkan nilai unstandardized coeffficient dari return 

jangka menengah (return_i) sebesar 0.007. Nilai unstandardized coefficient 

berada diatas 0 berarti memberi pengaruh positif dan hasil nilai signifikansi 

0.408 lebih besar dibandingkan 0.10, berarti positif namun tidak signifikan. 

Hipotesis yang kedua yang menyatakan “return kumulatif jangka menengah 

mempengaruhi return pada minggu kontrol”, ditolak. Berarti pengaruh 

variabel independen return jangka menengah terhadap return pada minggu 

kontrol adalah tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa 

return kumulatif jangka menengah tidak mempengaruhi return pada minggu 

kontrol dan tidak adanya momentum.  Tidak cukup kuat membuktikan jika 

membeli winners atau menjual lossers kemarin dapat meraih abnormal return 

dan saham winners akan bekerja baik dan saham lossers akan berkerja buruk 

pada return jangka menengah.  

H3 : Return Kumulatif Jangka Panjang Mempengaruhi Return pada 

Minggu Kontrol 

Dari tabel 4.5 menunjukkan nilai unstandardized coeffficient dari return 

jangka panjang (return_l) sebesar 0.008. Nilai unstandardized coefficient 

berada diatas 0 berarti memberi pengaruh positif dan hasil nilai signifikansi 



 

65   
 

0.050 lebih kecil dibandingkan 0.10, berarti signifikan positif. Hipotesis yang 

ketiga yang menyatakan “return kumulatif jangka panjang mempengaruhi 

return pada minggu kontrol”, diterima. Berarti pengaruh variabel independen 

return jangka panjang terhadap return pada minggu kontrol adalah signifikan 

secara statistik. Dalam hal ini membuktikan return jangka panjang 

menghasilkan momentum yang lebih sedikit.  

Dalam hal ini return kumulatif jangka pendek, menengah dan panjang 

mempengaruhi return pada minggu kontrol. Dari hal ini tidak cukup kuat 

membuktikan adanya momentum karena dikatakan momentum bila return 

jangka pendek dan panjang signifikan negatif dan return jangka menengah  

signifikan dan positif (Grinblatt dan Han, 2002). Dalam Grinblatt dan Han 

(2002) Tidak menghasilkan pembalikan pada jangka pendek atau panjang, 

tetapi berjalan menghasilkan lebih sedikit keuntungan dari momentum ketika 

portofolio momentum dibentuk menggunakan pengembalian masa lalu atas 

jangka pendek atau panjang. Dari return jangka menengah memiliki nilai p-

value 0.408 yang tidak membuktikan dengan kuat adanya momentum. Dapat 

disimpulkan momentum dalam penelitian ini tidak kuat karena dibentuk dalam 

jangka pendek dan panjang.  

Karena momentum terjadi di jangka pendek dan panjang menunjukkan 

adanya momentum namun lebih sedikit dalam menghasilkan keuntungan 

sesuai hasil dari penelitian Grinblatt dan Han (2002) jangka panjang dan 

pendek menghasilkan keuntungan dari momentum yang lebih sedikit. Maka 

dari itu, dalam penelitian ini dalam jangka menengah tidak membuktikan 



 

66   
 

secara kuat bahwa saham winners akan bekerja baik terus dan saham lossers 

akan berkerja buruk terus dan tidak membuktikan bila melakukan membeli 

winners dan menjual saham lossers kemarin mendapatkan keuntungan yang 

tak wajar. Kejadian dalam return kumulatif masa lalu jangka pendek atau 

sekitar bulan Desember 2018 dan jangka panjang pada tahun 2016 dan 2017, 

dimungkinkan karena adanya kecenderungan investor yang kurang bereaksi 

pada informasi sehingga harga tidak banyak berubah, investor terlalu 

overconfident sehingga menjadi overreact pada informasi, dan karena adanya 

perilaku yang prospect theory.  

H4 :Rata-rata Tingkat Perputaran Perdagangan Saham Mempengaruhi 

Return pada Minggu Kontrol 

Dari tabel 4.5 menunjukkan nilai unstandardized coeffficient dari rata-

rata tingkat perputaran perdagangan saham (v) sebesar -0.252. Nilai 

unstandardized coefficient berada dibawah 0 berarti memberi pengaruh negatif 

dan hasil nilai signifikansi 0.695 lebih besar dibandingkan 0.10, berarti negatif 

dan tidak signifikan. Hipotesis yang keempat yang menyatakan “tingkat 

perputaran perdagangan saham mempengaruhi return pada minggu kontrol”, 

ditolak. Berarti pengaruh variabel independen rata-rata tingkat perputaran 

perdagangan saham mempengaruhi return pada minggu kontrol adalah tidak 

signifikan secara statistik. Rata-rata tingkat perputaran perdagangan saham 

negatif namun tidak signifikan yang membuktikan jika nilai rata-rata tingkat 

perputaran perdagangan saham membuat return pada minggu kontrol turun.  

H5 : Kapitalisasi Pasar Mempengaruhi Return pada Minggu Kontrol 
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Dari tabel 4.5 menunjukkan nilai unstandardized coeffficient dari 

kapitalisasi pasar (s) sebesar -0.005. Nilai unstandardized coefficient berada 

dibawah 0 berarti memberi pengaruh negatif dan hasil nilai signifikansi 0.187 

lebih besar dibandingkan 0.10, berarti negatif dan tidak signifikan. Hipotesis 

yang kelima yang menyatakan “kapitalisasi pasar mempengaruhi return pada 

minggu kontrol”, ditolak. Berarti pengaruh variabel independen kapitalisasi 

pasar mempengaruhi return pada minggu kontrol adalah tidak signifikan 

secara statistik. Kapitalisasi pasar negatif dan tidak signifikan yang 

membuktikan jika nilai kapitalisasi tinggi membuat return pada minggu 

kontrol turun.  

H6 : Capital Gain Overhang Mempengaruhi Return pada Minggu Kontrol 

Dari tabel 4.5 menunjukkan nilai unstandardized coeffficient dari capital 

gain overhang (g) sebesar 0.015. Nilai unstandardized coefficient berada 

diatas 0 berarti memberi pengaruh positif dan hasil nilai signifikansi 0.288 

lebih besar dibandingkan 0.10, berarti positif namun tidak signifikan. 

Hipotesis yang keenam yang menyatakan “capital gain overhang 

mempengaruhi return pada minggu kontrol”, ditolak. Berarti pengaruh 

variabel independen capital gain overhang mempengaruhi return pada 

minggu kontrol adalah tidak signifikan positif secara statistik.  

Capital gain overhang tidak mempengaruhi secara signifikan pada 

return minggu kontrol.  Capital gain overhang dalam sebagai proksi 

disposition effect dan kunci dalam mendapat keuntungan dari penerapaan 

strategi momentum. capital gain overhang dalam penelitian ini tidak 
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signifikan berarti dalam peneiltian ini tidak menunjukkan adanya disposition 

effect dan disposition effect tidak membuat munculnya momentum. Dapat 

disimpulkan saham-saham perusahaan manuufaktur 2018 tidak terjadi 

disposition effect dengan dibuktikan tidak ada dan harga saham tidak 

terpengaruh karena investor bersikap rasional dengan mencerna informasi 

dengan baik dengan tidak menjual saham winner dengan cepat dan 

mempertahankan saham lossers dalam waktu yang lama.  

  


