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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Analisis Statistik Deskriptif 

4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif Saham Winners Up 

Analisis statistik deskriptif saham winners up memberikan gambaran 

umum objek penelitian pada saham yang masuk dalam kategori saham 

winners dalam kondisi pasar naik. Statistik deskriptif objek penelitian dapat 

dilihat dari nilai rata-rata, nilai maksimal, nilai minimal, dan standar deviasi 

dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini : 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Saham Winners Up 

 

 

    Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah) 

 

  Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa pada periode tahun 

2016 hingga 2018 terdapat 85 minggu pengamatan pada saham winners up. 

Variabel CSAD memiliki nilai rata-rata sebesar 0.442683765, nilai 

maksimal sebesar 1.736806483 yaitu pada tanggal 9-13 Oktober 2017, nilai 

CSAD |Rm| Rm^2

Rata-rata 0.442683765 0.012979475 0.000291224

Maksimal 1.736806483 0.05350494 0.002862779

Minimal 0.102518079 0.000174596 0.000000030

Std. Deviasi 0.239531481 0.01114533 0.000467288

N 85 85 85



 
 

41 
 

minimal sebesar 0.102518079 yaitu pada tanggal 30 Januari-3 Februari 

2017, dengan standar deviasi sebesar 0.239531481 < 0.442683765 rata-rata 

CSAD yang mengindikasikan bahwa rata-rata CSAD mampu menjelaskan 

keseluruhan data. Variabel absolute return pasar (|Rm|) memiliki nilai rata-

rata sebesar 0.012979475, nilai maksimal sebesar 0.05350494 yaitu pada 

tanggal 26-30 Desember 2016, nilai minimal sebesar 0.000174596 yaitu 

pada tanggal 27-31 Maret 2017, dan standar deviasi sebesar 0.01114533 < 

0.012979475 rata-rata absolute return pasar (|Rm|) yang mengindikasikan 

bahwa rata-rata absolute return pasar (|Rm|) mampu menjelaskan 

keseluruhan data. Variabel return market kuadrat (Rm
2
) memiliki nilai rata-

rata sebesar 0.000291224, nilai maksimal sebesar 0.002862779 pada tanggal 

26-30 Desember 2016, nilai minimal sebesar 0.000000030 pada tanggal 27-

31 Maret 2017, dan dengan standar deviasi sebesar 0.000467288 > 

0.000291224 rata-rata return market kuadrat (Rm
2
) yang mengindikasikan 

bahwa rata-rata return market kuadrat (Rm
2
) kurang mampu menjelaskan 

seluruh data. 

4.1.2. Analisis Statistik Deskriptif Saham Winners Down 

Analisis statistik deskriptif saham winners down memberikan 

gambaran umum objek penelitian pada saham yang masuk dalam kategori 

saham winners dalam kondisi pasar turun. Statistik deskriptif objek 
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penelitian dapat dilihat dari nilai rata-rata, nilai maksimal, nilai minimal, dan 

standar deviasi dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini : 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Saham Winners Down 

 

 

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah) 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa pada periode tahun 

2016 hingga 2018 terdapat 68 minggu pengamatan pada saham winners down. 

Variabel CSAD memiliki nilai rata-rata sebesar 0.408629447, nilai maksimal 

sebesar 0.708396933 yaitu pada tanggal 26-30 Maret 2018, nilai minimal 

sebesar 0.161512416 yaitu pada tanggal 13-16 September 2016, dengan 

standar deviasi sebesar 0.132116773 < 0.408629447 rata-rata CSAD yang 

mengindikasikan bahwa rata-rata CSAD mampu menjelaskan keseluruhan 

data. Variabel absolute return pasar (|Rm|) memiliki nilai rata-rata sebesar 

0.011506624, nilai maksimal sebesar 0.066026686 yaitu pada tanggal 23-27 

April 2018, nilai minimal sebesar 0.000099792 yaitu pada tanggal 6-10 Maret 

2017, dan standar deviasi sebesar 0.011973897 < 0.066026686 rata-rata 

absolute return pasar (|Rm|) yang mengindikasikan bahwa rata-rata absolute 

return pasar (|Rm|) mampu menjelaskan keseluruhan data. Variabel return 

CSAD |Rm| Rm^2

Rata-rata 0.408629447 0.011506624 0.000273668 

Maksimal 0.708396933 0.066026686 0.004359523

Minimal 0.161512416 0.000099792 0.000000010

Std. Deviasi 0.132116773 0.011973897 0.000633005

N 68 68 68
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market kuadrat (Rm
2
) memiliki nilai rata-rata sebesar 0.000273668, nilai 

maksimal sebesar 0.004359523 pada tanggal 23-27 April 2018, nilai minimal 

sebesar 0.000000010 pada tanggal 6-10 Maret 2017, dan dengan standar 

deviasi sebesar 0.000633005 > 0.000273668 rata-rata return market kuadrat 

(Rm
2
) yang mengindikasikan bahwa rata-rata return market kuadrat (Rm

2
) 

kurang mampu menjelaskan seluruh data. 

4.1.3. Analisis Statistik Deskriptif Saham Losers Up 

Analisis statistik deskriptif saham losers up memberikan gambaran umum 

objek penelitian pada saham yang masuk dalam kategori saham losers dalam 

kondisi pasar naik. Statistik deskriptif objek penelitian dapat dilihat dari nilai 

rata-rata, nilai maksimal, nilai minimal, dan standar deviasi dapat dilihat pada 

tabel 4.3 di bawah ini : 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Saham Losers Up 

 

 

   Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah) 

 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa pada periode tahun 

2016 hingga 2018 terdapat 85 minggu pengamatan pada saham losers up. 

CSAD |Rm| Rm^2

Rata-rata 0.229309832 0.012979475 0.000291224

Maksimal 0.920213744 0.05350494 0.002862779

Minimal 0.122119716 0.000174596 0.000000030

Std. Deviasi 0.09552212 0.01114533 0.000467288

N 85 85 85
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Variabel CSAD memiliki nilai rata-rata sebesar 0.229309832, nilai maksimal 

sebesar 0.920213744 yaitu pada tanggal 9-13 Oktober 2017, nilai minimal 

sebesar 0.122119716 yaitu pada tanggal 12-16 Februari 2018, dengan standar 

deviasi sebesar 0.09552212 < 0.229309832 rata-rata CSAD yang 

mengindikasikan bahwa rata-rata CSAD mampu menjelaskan keseluruhan 

data. Variabel absolute return pasar (|Rm|) memiliki nilai rata-rata sebesar 

0.012979475, nilai maksimal sebesar 0.05350494 yaitu pada tanggal 26-30 

Desember 2016, nilai minimal sebesar 0.000174596 yaitu pada tanggal 27-31 

Maret 2017, dan standar deviasi sebesar 0.01114533 < 0.012979475 rata-rata 

absolute return pasar (|Rm|) yang mengindikasikan bahwa rata-rata absolute 

return pasar (|Rm|) mampu menjelaskan keseluruhan data. Variabel return 

market kuadrat (Rm
2
) memiliki nilai rata-rata sebesar 0.000291224, nilai 

maksimal sebesar 0.002862779 pada tanggal 26-30 Desember 2016, nilai 

minimal sebesar 0.000000030 pada tanggal 27-31 Maret 2017, dan dengan 

standar deviasi sebesar 0.000467288 > 0.000291224 rata-rata return market 

kuadrat (Rm
2
) yang mengindikasikan bahwa rata-rata return market kuadrat 

(Rm
2
) kurang mampu menjelaskan seluruh data. 

4.1.4. Analisis Statistik Deskriptif Saham Losers Down 

Analisis statistik deskriptif saham losers down memberikan gambaran 

umum objek penelitian pada saham yang masuk dalam kategori saham losers 

dalam kondisi pasar turun. Statistik deskriptif objek penelitian dapat dilihat 
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dari nilai rata-rata, nilai maksimal, nilai minimal, dan standar deviasi dapat 

dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini : 

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif Saham Losers Down 

 

 
Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah) 

 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa pada periode tahun 2016 

hingga 2018 terdapat 68 minggu pengamatan pada saham winners down. 

Variabel CSAD memiliki nilai rata-rata sebesar 0.21094852, nilai maksimal 

sebesar 0.881285671 yaitu pada tanggal 17-21 Juli 2017, nilai minimal 

sebesar 0.118567041 yaitu pada tanggal 9-12 Februari 2016, dengan standar 

deviasi sebesar 0.094875061 < 0.21094852 rata-rata CSAD yang 

mengindikasikan bahwa rata-rata CSAD mampu menjelaskan keseluruhan 

data. Variabel absolute return pasar (|Rm|) memiliki nilai rata-rata sebesar 

0.011506624, nilai maksimal sebesar 0.066026686 yaitu pada tanggal 23-27 

April 2018, nilai minimal sebesar 0.000099792 yaitu pada tanggal 6-10 Maret 

2017, dan standar deviasi sebesar 0.011973897 > 0.011506624 rata-rata 

absolute return pasar (|Rm|) yang mengindikasikan bahwa rata-rata absolute 

return pasar (|Rm|) kurang mampu menjelaskan keseluruhan data. Variabel 

CSAD |Rm| Rm^2

Rata-rata 0.21094852 0.011506624 0.000273668

Maksimal 0.881285671 0.066026686 0.004359523

Minimal 0.118567041 0.000099792 0.000000010

Std. Deviasi 0.094875061 0.011973897 0.000633005

N 68 68 68
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return market kuadrat (Rm
2
) memiliki nilai rata-rata sebesar 0.000273668, 

nilai maksimal sebesar 0.004359523 pada tanggal 23-27 April 2018, nilai 

minimal sebesar 0.000000010 pada tanggal 6-10 Maret 2017, dan dengan 

standar deviasi sebesar 0.000633005 > 0.000273668 rata-rata return market 

kuadrat (Rm
2
) yang mengindikasikan bahwa rata-rata return market kuadrat 

(Rm
2
) kurang mampu menjelaskan seluruh data. 

 

4.2. Uji Asumsi Klasik 

4.2.1. Uji Normalitas 

4.2.1.1. Uji Normalitas Saham-saham Winners Up 

Saham winners up merupakan saham-saham winners yang memiliki return 

pasar bernilai positif pada periode pengamatan mingguan Januari 2016 – 

Desember 2018. Apabila dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini menunjukkan 

bahwa nilai probabilitas dari statistik J-B yaitu sebesar 0,000000. Nilai 

tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan normalitas tidak 

terpenuhi. 
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Skewness   2.451074

Kurtosis   12.24997

Jarque-Bera  388.1419

Probability  0.000000

 

Gambar 4.1 

Uji Normalitas Saham Winners Up 

 

4.2.1.2. Uji Normalitas Saham Winners Down 

Saham winners down merupakan saham-saham winners yang memiliki return 

pasar bernilai negatif pada periode pengamatan mingguan Januari 2016 – 

Desember 2018. Apabila dilihat pada gambar 4.2 di bawah ini menunjukkan 

bahwa nilai probabilitas dari statistik J-B yaitu sebesar 0,236082. Nilai 

tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan normalitas terpenuhi. 
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Gambar 4.2 

Uji Normalitas Saham Winners Down 
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4.2.1.3. Uji Normalitas Saham Losers Up 

Saham losers up merupakan saham-saham losers yang memiliki return pasar 

bernilai positif pada periode pengamatan mingguan Januari 2016 – Desember 

2018. Apabila dilihat pada gambar 4.3 di bawah ini menunjukkan bahwa nilai 

probabilitas dari statistik J-B yaitu sebesar 0,000000. Nilai tersebut lebih kecil 

dari 0,05 sehingga dapat dikatakan normalitas tidak terpenuhi. 
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Skewness   4.897922
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Jarque-Bera  3729.948

Probability  0.000000

 

Gambar 4.3 

Uji Normalitas Saham Losers Up 

 

4.2.1.4. Uji Normalitas Saham Losers Down 

Saham losers down merupakan saham-saham losers yang memiliki return 

pasar bernilai negatif pada periode pengamatan mingguan Januari 2016 – 

Desember 2018. Apabila dilihat pada gambar 4.4 di bawah ini menunjukkan 

bahwa nilai probabilitas dari statistik J-B yaitu sebesar 0,000000. Nilai 

tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan normalitas tidak 

terpenuhi. 
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Gambar 4.4 

Uji Normalitas Saham Losers Down 

 

4.2.2. Uji Multikilonieritas 

4.2.2.1. Uji Multikolinieritas Saham-saham Winners Up 

Tabel di bawah ini merupakan tabel dari hasil olah data dari uji 

multikolinieritas pada saham winners up atau saham winners pada kondisi 

pasar naik. Dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini : 

Tabel 4.5 

Uji Multikolinieritas Saham Winners Up 

 ABSRM RMKWDRT 
   
   ABSRM  1.000000  0.933705 

RMKWDRT  0.933705  1.000000 

 

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah) 

Dari tabel 4.5 di atas variabel independen antara |Rm| dan Rm
2
 memiliki nilai 

korelasi yang tinggi yaitu 0,933705. Nilai tersebut lebih besar dari 0,8 maka 

hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 
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4.2.2.2. Uji Multikolinieritas Saham-saham Winners Down 

Tabel di bawah ini merupakan tabel dari hasil olah data dari uji 

multikolinieritas pada saham winners down atau saham winners pada kondisi 

pasar turun. Dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini : 

Tabel 4.6 

Uji Multikolinieritas Saham Winners Down 

 ABSRM RMKWDRT 
   
   ABSRM  1.000000  0.911216 

RMKWDRT  0.911216  1.000000 

  

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah) 

Dari tabel 4.6 di atas variabel independen antara |Rm| dan Rm
2
 memiliki nilai 

korelasi yang tinggi yaitu 0,911216. Nilai tersebut lebih besar dari 0,8 maka 

hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 

4.2.2.3. Uji Multikolinieritas Saham-saham Losers Up 

Tabel di bawah ini merupakan tabel dari hasil olah data dari uji 

multikolinieritas pada saham losers up atau saham losers pada kondisi pasar 

naik. Dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini : 
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Tabel 4.7 

Uji Multikolinieritas Saham Losers Up 

 ABSRM RMKWDRT 
   
   ABSRM  1.000000  0.933705 

RMKWDRT  0.933705  1.000000 

  

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah) 

Dari tabel 4.7 di atas variabel independen antara |Rm| dan Rm
2
 memiliki nilai 

korelasi yang tinggi yaitu 0,933705. Nilai tersebut lebih besar dari 0,8 maka 

hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 

4.2.2.4. Uji Multikolinieritas Saham-saham Losers Down 

Tabel di bawah ini merupakan tabel dari hasil olah data dari uji 

multikolinieritas pada saham losers down atau saham losers pada kondisi 

pasar turun. Dapat dilihat pada tabel 4.8 di bawah ini : 

Tabel 4.8 

Uji Multikolinieritas Saham Losers Down 

 ABSRM RMKWDRT 
   
   ABSRM  1.000000  0.911216 

RMKWDRT  0.911216  1.000000 

  

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah) 

Dari tabel 4.8 di atas variabel independen antara |Rm| dan Rm
2
 memiliki nilai 

korelasi yang tinggi yaitu 0,911216. Nilai tersebut lebih besar dari 0,8 maka 

hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 
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4.2.3. Uji Autokorelasi 

4.2.3.1. Uji Autokorelasi Saham-saham Winners Up 

Tabel di bawah ini merupakan tabel dari hasil olah data dari uji autokorelasi pada 

saham winners up atau winners yang ada pada kondisi pasar naik. Dapat dilihat 

pada tabel hasil Durbin-Watson di bawah ini : 

Tabel 4.9 

Uji Autokorelasi Saham Winners Up 

Total panel (balanced) observations: 85  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.462394 0.052851 8.749023 0.0000 

ABSRM -0.992499 6.601549 -0.150343 0.8809 

RMKWDRT -23.44528 157.4541 -0.148902 0.8820 
     
     R-squared 0.008169     Mean dependent var 0.442684 

Adjusted R-squared -0.016022     S.D. dependent var 0.239531 

S.E. of regression 0.241443     Akaike info criterion 0.030287 

Sum squared resid 4.780157     Schwarz criterion 0.116499 

Log likelihood 1.712783     Hannan-Quinn criter. 0.064964 

F-statistic 0.337687     Durbin-Watson stat 1.598901 

Prob(F-statistic) 0.714406    
     
     

 

Sumber : Hasil penelitian, 2019 (Data diolah) 

Dengan jumlah observasi sebanyak 85 dengan jumlah variabel independen 2 

sehingga apabila dilihat dari tabel Durbin-Watson maka dapat menggunakan 

n=85 dan k=2. Pada tabel Durbin-Watson menunjukkan dL sebesar 1,5995 dan 

dU sebesar 1,6957. Sedangkan pada tabel 4.9 di atas menghasilkan nilai 

Durbin-Watson sebesar 1,598901. Jika dibandingan dengan nilai dL dan dU 
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nilai tersebut berada di antara nilai dL  dan dU. Daerah tersebut merupakan 

daerah abu-abu atau tidak dapat disimpulkan. 

4.2.3.2. Uji Autokorelasi Saham-saham Winners Down 

Tabel di bawah ini merupakan tabel dari hasil olah data dari uji autokorelasi pada 

saham winners down atau winners yang ada pada kondisi pasar turun. Dapat 

dilihat pada tabel hasil Durbin-Watson di bawah ini : 

Tabel 4.10 

Uji Autokorelasi Saham Winners Down 

 
Total panel (balanced) observations: 68  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.447430 0.028093 15.92663 0.0000 

ABSRM -5.342322 3.252260 -1.642649 0.1053 

RMKWDRT 82.84470 61.51960 1.346639 0.1828 
     
     R-squared 0.041739     Mean dependent var 0.408629 

Adjusted R-squared 0.012254     S.D. dependent var 0.132117 

S.E. of regression 0.131305     Akaike info criterion -1.179476 

Sum squared resid 1.120662     Schwarz criterion -1.081556 

Log likelihood 43.10218     Hannan-Quinn criter. -1.140677 

F-statistic 1.415597     Durbin-Watson stat 1.531537 

Prob(F-statistic) 0.250165    
     
     

 

Sumber : Hasil penelitian, 2019 (Data diolah) 

Dengan jumlah observasi sebanyak 68 dengan jumlah variabel independen 2 

sehingga apabila dilihat dari tabel Durbin-Watson maka dapat menggunakan 

n=68 dan k=2. Pada tabel Durbin-Watson menunjukkan dL sebesar 1,5470 dan 

dU sebesar 1,6678. Sedangkan pada tabel 4.10 di atas menghasilkan nilai 

Durbin-Watson sebesar 1,531537. Jika dibandingan dengan nilai dL dan dU 
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nilai tersebut berada di bawah batas nilai dL. Sehingga dapat dikatakan adanya 

autokorelasi positif sehingga asumsi non autokorelasi tidak terpenuhi. 

4.2.3.3. Uji Autokorelasi Saham-saham Losers Up 

Tabel di bawah ini merupakan tabel dari hasil olah data dari uji autokorelasi 

pada saham losers up atau losers yang ada pada kondisi pasar naik. Dapat 

dilihat pada tabel hasil Durbin-Watson di bawah ini : 

Tabel 4.11 

Uji Autokorelasi Saham Losers Up 

 
Total panel (balanced) observations: 85  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.243294 0.021077 11.54319 0.0000 

ABSRM -2.156119 2.632688 -0.818980 0.4152 

RMKWDRT 48.07631 62.79247 0.765638 0.4461 
     
     R-squared 0.008113     Mean dependent var 0.229310 

Adjusted R-squared -0.016079     S.D. dependent var 0.095522 

S.E. of regression 0.096287     Akaike info criterion -1.808310 

Sum squared resid 0.760237     Schwarz criterion -1.722099 

Log likelihood 79.85319     Hannan-Quinn criter. -1.773634 

F-statistic 0.335368     Durbin-Watson stat 2.251018 

Prob(F-statistic) 0.716051    
     
     

 

Sumber : Hasil penelitian, 2019 (Data diolah) 

Dengan jumlah observasi sebanyak 85 dengan jumlah variabel independen 2 

sehingga apabila dilihat dari tabel Durbin-Watson maka dapat menggunakan 

n=85 dan k=2. Pada tabel Durbin-Watson menunjukkan dL sebesar 1,5995 dan 

dU sebesar 1,6957. Sedangkan pada tabel 4.11 di atas menghasilkan nilai 

Durbin-Watson sebesar 2,251018. Jika dibandingan dengan nilai dL dan dU 
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nilai tersebut berada di antara nilai dU dan 4-dU. Sehingga dapat dikatakan 

tidak adanya autokorelasi sehingga asumsi non autokorelasi terpenuhi. 

4.2.3.4. Uji Autokorelasi Saham-saham Losers Down 

Tabel di bawah ini merupakan tabel dari hasil olah data dari uji autokorelasi 

pada saham losers down atau losers yang ada pada kondisi pasar turun. Dapat 

dilihat pada tabel hasil Durbin-Watson di bawah ini : 

Tabel 4.12 

Uji Autokorelasi Saham Losers Down 

 
Total panel (balanced) observations: 68  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.216090 0.020549 10.51579 0.0000 

ABSRM -0.308108 2.378908 -0.129517 0.8973 

RMKWDRT -5.833065 44.99931 -0.129626 0.8973 
     
     R-squared 0.005785     Mean dependent var 0.210949 

Adjusted R-squared -0.024807     S.D. dependent var 0.094875 

S.E. of regression 0.096045     Akaike info criterion -1.804893 

Sum squared resid 0.599597     Schwarz criterion -1.706974 

Log likelihood 64.36636     Hannan-Quinn criter. -1.766094 

F-statistic 0.189096     Durbin-Watson stat 1.991641 

Prob(F-statistic) 0.828161    
     
     

 

Sumber : Hasil penelitian, 2019 (Data diolah) 

Dengan jumlah observasi sebanyak 68 dengan jumlah variabel independen 2 

sehingga apabila dilihat dari tabel Durbin-Watson maka dapat menggunakan 

n=68 dan k=2. Pada tabel Durbin-Watson menunjukkan dL sebesar 1,5470 dan 

dU sebesar 1,6678. Sedangkan pada tabel 4.12 di atas menghasilkan nilai 

Durbin-Watson sebesar 1,991641. Jika dibandingan dengan nilai dL dan dU 
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nilai tersebut berada di antara nilai dU dan 4-dU. Sehingga dapat dikatakan 

tidak adanya autokorelasi sehingga asumsi non autokorelasi terpenuhi. 

4.2.4. Uji Heteroskedastisitas 

4.2.4.1. Uji Heteroskedastisitas Saham-saham Winners Up 

Data yang ada di bawah ini merupakan tabel dari hasil olah data dari uji 

heteroskedastisitas pada saham-saham winners up. Dapat dilihat pada tabel 4.13 

di bawah ini : 

Tabel 4.13 

Uji Heteroskedastisitas Saham Winners Up 

 

Dependent Variable: RESABS   

Method: Panel Least Squares   

Date: 06/10/19   Time: 16:38   

Sample (adjusted): 1/01/2016 8/11/2017  

Periods included: 85   

Cross-sections included: 1   

Total panel (balanced) observations: 85  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.185158 0.037690 4.912603 0.0000 

ABSRM -1.098302 4.707871 -0.233291 0.8161 

RMKWDRT -20.78400 112.2878 -0.185096 0.8536 
     
     

Sumber : Hasil penelitian, 2019 (Data diolah) 

Berdasarkan nilai probabilitas masing-masing variabel bebas, variabel 

absolute return market atau |Rm| memiliki nilai probabilitas sebesar 0,8161. 

Sedangkan variabel return market kuadrat atau Rm
2
 memiliki nilai 

probabilitas sebesar 0,8536. Masing-masing variabel tersebut memiliki 
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nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05 sehingga data dapat 

disimpulkan pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.2.4.2. Uji Heteroskedastisitas Saham-saham Winners Down 

Data yang ada di bawah ini merupakan tabel dari hasil olah data dari uji 

heteroskedastisitas pada saham-saham winners down. Dapat dilihat pada 

tabel 4.14 di bawah ini : 

Tabel 4.14 

Uji Heteroskedastisitas Saham Winners Down 

 

Dependent Variable: RESABS   

Method: Panel Least Squares   

Date: 06/10/19   Time: 16:34   

Sample (adjusted): 1/01/2016 4/14/2017  

Periods included: 68   

Cross-sections included: 1   

Total panel (balanced) observations: 68  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.116892 0.016393 7.130507 0.0000 

ABSRM -1.413162 1.897795 -0.744633 0.4592 

RMKWDRT 11.18784 35.89861 0.311651 0.7563 
     
     

Sumber : Hasil penelitian, 2019 (Data diolah) 

Berdasarkan nilai probabilitas masing-masing variabel bebas, variabel 

absolute return market atau |Rm| memiliki nilai probabilitas sebesar 0,4592. 

Sedangkan variabel return market kuadrat atau Rm
2
 memiliki nilai 

probabilitas sebesar 0,7563. Masing-masing variabel tersebut memiliki nilai 

probabilitas yang lebih besar dari 0,05 sehingga data dapat disimpulkan 

pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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4.2.4.3. Uji Heteroskedastisitas Saham-saham Losers Up 

Data yang ada di bawah ini merupakan tabel dari hasil olah data dari uji 

heteroskedastisitas pada saham-saham losers up. Dapat dilihat pada tabel 

4.15 di bawah ini : 

Tabel 4.15 

Uji Heteroskedastisitas Saham Losers Up 

 

Dependent Variable: RESABS   

Method: Panel Least Squares   

Date: 06/10/19   Time: 16:30   

Sample (adjusted): 1/01/2016 8/11/2017  

Periods included: 85   

Cross-sections included: 1   

Total panel (balanced) observations: 85  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.071234 0.017596 4.048235 0.0001 

ABSRM -2.090968 2.197933 -0.951334 0.3442 

RMKWDRT 19.83456 52.42308 0.378355 0.7061 
     
     

Sumber : Hasil penelitian, 2019 (Data diolah) 

Berdasarkan nilai probabilitas masing-masing variabel bebas, variabel 

absolute return market atau |Rm| memiliki nilai probabilitas sebesar 0,3442. 

Sedangkan variabel return market kuadrat atau Rm
2
 memiliki nilai 

probabilitas sebesar 0,7061. Masing-masing variabel tersebut memiliki nilai 

probabilitas yang lebih besar dari 0,05 sehingga data dapat disimpulkan 

pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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4.2.4.4. Uji Heteroskedastisitas Saham-saham Losers Down 

Data yang ada di bawah ini merupakan tabel dari hasil olah data dari uji 

heteroskedastisitas pada saham-saham losers down. Dapat dilihat pada tabel 

4.16 di bawah ini : 

Tabel 4.16 

Uji Heteroskedastisitas Saham Losers Down 

 

Dependent Variable: RESABS   

Method: Panel Least Squares   

Date: 06/10/19   Time: 16:20   

Sample (adjusted): 1/01/2016 4/14/2017  

Periods included: 68   

Cross-sections included: 1   

Total panel (balanced) observations: 68  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.036246 0.017392 2.084063 0.0411 

ABSRM 2.131087 2.013409 1.058447 0.2938 

RMKWDRT -44.12429 38.08555 -1.158557 0.2509 
     
     

 

Sumber : Hasil penelitian, 2019 (Data diolah) 

Berdasarkan nilai probabilitas masing-masing variabel bebas, variabel 

absolute return market atau |Rm| memiliki nilai probabilitas sebesar 0,2938. 

Sedangkan variabel return market kuadrat atau Rm
2
 memiliki nilai probabilitas 

sebesar 0,2509. Masing-masing variabel tersebut memiliki nilai probabilitas 

yang lebih besar dari 0,05 sehingga data dapat disimpulkan pada model 

regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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4.3. Analisis Regresi 

4.3.1. Analisis Regresi Saham-saham Winners 

4.3.1.1. Analisis Regresi Saham-saham Winners Up 

  Berikut ini adalah hasil olah data yang di analisis menggunakan 

regresi pada saham winners up atau ketika saham winners berada pada 

kondisi pasar naik. Kondisi pasar naik dapat diketahui dari nilai return pasar 

saham winners yang bernilai positif. Data dapat dilihat pada tabel 4.17 di 

bawah ini: 

Tabel 4.17 

Hasil Analisis Regresi Saham Winners Up 

 
Dependent Variable: CSAD   

Method: Panel Least Squares   

Date: 05/25/19   Time: 10:13   

Sample (adjusted): 1/01/2016 8/11/2017  

Periods included: 85   

Cross-sections included: 1   

Total panel (balanced) observations: 85  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.462394 0.052851 8.749023 0.0000 

ABSRM -0.992499 6.601549 -0.150343 0.8809 

RMKWDRT -23.44528 157.4541 -0.148902 0.8820 
     
     R-squared 0.008169     Mean dependent var 0.442684 

Adjusted R-squared -0.016022     S.D. dependent var 0.239531 

S.E. of regression 0.241443     Akaike info criterion 0.030287 

Sum squared resid 4.780157     Schwarz criterion 0.116499 

Log likelihood 1.712783     Hannan-Quinn criter. 0.064964 

F-statistic 0.337687     Durbin-Watson stat 1.598901 

Prob(F-statistic) 0.714406    
     
     

 

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah) 
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 Model analisis yang digunakan untuk mengetahui regresi pada saham 

winners up yaitu menggunakan persamaan sebagai berikut : 

 

Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan Eviews 9 yang 

menghasilkan koefisien pada persamaan regresi, maka persamaan regresi 

untuk saham winners up yaitu sebagai berikut : 

CSADWIN
UP

 = 0,462394 – 0,992499 |Rm,WIN
UP

| - 23,44528 (Rm,WIN
UP

)
2
 

Sehingga hasil regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Nilai koefisien α pada CSADWIN
UP

 sebesar 0,462394 yang berarti apabila 

return pasar bernilai nol atau konstan maka nilai Cross Sectional 

Absolute Deviation (CSAD) sebesar 0,462394%. 

2. Nilai koefisien linier antara CSAD dan absolute return pasar |Rm,WIN
UP

| 

sebesar -0,992499%. Nilai tersebut negatif dan tidak signifikan. Hal ini 

menjelaskan bila return pasar bernilai 1% maka CSAD akan menurun 

0,992499%. 

3. Nilai koefisien non-linier antara CSAD dan return pasar (Rm,WIN
UP

)
2
 

sebesar -23,445. Nilai tersebut negatif dan tidak signifikan sehingga 

terindikasi adanya perilaku herding pada saham-saham winners up 

namun tidak terjadi. 
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4.3.1.2. Analisis Regresi Saham-saham Winners Down 

 Berikut ini adalah hasil olah data yang di analisis menggunakan 

regresi pada saham winners down atau saham winners yang berada pada 

kondisi pasar turun. Kondisi pasar turun dapat diketahui dari nilai return 

pasar saham winners bernilai negatif. Data dapat dilihat pada tabel 4.18 di 

bawah ini : 

Tabel 4.18 

Hasil Analisis Regresi Saham Winners Down 

 
Dependent Variable: CSAD   

Method: Panel Least Squares   

Date: 05/25/19   Time: 14:15   

Sample (adjusted): 1/01/2016 4/14/2017  

Periods included: 68   

Cross-sections included: 1   

Total panel (balanced) observations: 68  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.447430 0.028093 15.92663 0.0000 

ABSRM -5.342322 3.252260 -1.642649 0.1053 

RMKWDRT 82.84470 61.51960 1.346639 0.1828 
     
     R-squared 0.041739     Mean dependent var 0.408629 

Adjusted R-squared 0.012254     S.D. dependent var 0.132117 

S.E. of regression 0.131305     Akaike info criterion -1.179476 

Sum squared resid 1.120662     Schwarz criterion -1.081556 

Log likelihood 43.10218     Hannan-Quinn criter. -1.140677 

F-statistic 1.415597     Durbin-Watson stat 1.531537 

Prob(F-statistic) 0.250165    
     
     
Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah) 

 
 

Model analisis yang digunakan untuk mengetahui regresi pada saham 

winners down yaitu menggunakan persamaan sebagai berikut : 
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Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan Eviews 9 yang 

menghasilkan koefisien pada persamaan regresi, maka persamaan regresi 

untuk saham winners down yaitu sebagai berikut : 

CSADWIN
DOWN

 = 0,447430 – 5,342322 |Rm,WIN
DOWN

| + 82,84470 (Rm,WIN
DOWN

)
2
 

Sehingga hasil regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Nilai koefisien α pada CSADWIN
DOWN

 sebesar 0,447430 yang berarti 

apabila return pasar bernilai nol atau konstan maka nilai Cross Sectional 

Absolute Deviation (CSAD) sebesar 0,447430%. 

2. Nilai koefisien linier antara CSAD dan absolute return pasar 

|Rm,WIN
DOWN

| sebesar -5,342322%. Nilai tersebut negatif dan tidak 

signifikan. Hal ini menjelaskan bila return pasar bernilai 1% maka CSAD 

akan menurun 5,342322%. 

3. Nilai koefisien non-linier antara CSAD dan return pasar (Rm,WIN
DOWN

)
2
 

sebesar 82,84470. Nilai tersebut positif dan tidak signifikan sehingga 

tidak terindikasi adanya perilaku herding pada saham-saham winners 

down. 
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4.3.2. Analisis Regresi Saham-saham Losers 

4.3.2.1. Analisis Regresi Saham-saham Losers Up 

Berikut ini adalah hasil olah data yang di analisis menggunakan regresi pada 

saham losers up atau saham losers ketika kondisi pasar naik. Kondisi pasar 

naik pada saham losers dapat diketahui apabila nilai return pasar pada saham 

losers bernilai positif. Data dapat dilihat pada tabel 4.19 di bawah ini: 

Tabel 4.19 

Hasil Analisis Regresi Saham Losers Up 

 
Dependent Variable: CSAD   

Method: Panel Least Squares   

Date: 05/25/19   Time: 14:36   

Sample (adjusted): 1/01/2016 8/11/2017  

Periods included: 85   

Cross-sections included: 1   

Total panel (balanced) observations: 85  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.243294 0.021077 11.54319 0.0000 

ABSRM -2.156119 2.632688 -0.818980 0.4152 

RMKWDRT 48.07631 62.79247 0.765638 0.4461 
     
     R-squared 0.008113     Mean dependent var 0.229310 

Adjusted R-squared -0.016079     S.D. dependent var 0.095522 

S.E. of regression 0.096287     Akaike info criterion -1.808310 

Sum squared resid 0.760237     Schwarz criterion -1.722099 

Log likelihood 79.85319     Hannan-Quinn criter. -1.773634 

F-statistic 0.335368     Durbin-Watson stat 2.251018 

Prob(F-statistic) 0.716051    
     
     

 
 

 

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah) 

Model analisis yang digunakan untuk mengetahui regresi pada saham losers 

up yaitu menggunakan persamaan sebagai berikut : 
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Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan Eviews 9 yang 

menghasilkan koefisien pada persamaan regresi, maka persamaan regresi 

untuk saham losers up yaitu sebagai berikut : 

CSADLOS
UP

 = 0,243294 – 2,156119 |Rm,LOS
UP

| + 48,07631 (Rm,LOS
UP

)
2
 

Sehingga hasil regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Nilai koefisien α pada CSADLOS
UP

 sebesar 0,243294 yang berarti apabila 

return pasar bernilai nol atau konstan maka nilai Cross Sectional 

Absolute Deviation (CSAD) sebesar 0,243294%. 

2. Nilai koefisien linier antara CSAD dan absolute return pasar |Rm,LOS
UP

| 

sebesar -0,992499%. Nilai tersebut negatif dan tidak signifikan. Hal ini 

menjelaskan bila return pasar bernilai 1% maka CSAD akan menurun 

0,992499%. 

3. Nilai koefisien non-linier antara CSAD dan return pasar (Rm,LOS
UP

)
2
 

sebesar 48,07631. Nilai tersebut positif dan tidak signifikan sehingga 

tidak terindikasi adanya perilaku herding pada saham-saham losers up. 

4.3.2.2. Analisis Regresi dan Uji Hipotesis pada Saham-saham Losers Down 

Berikut ini adalah hasil olah data yang di analisis menggunakan regresi 

pada saham losers down atau saham losers ketika kondisi pasar turun. 

Saham losers ketika kondisi pasar turun dapat diketahui dengan nilai return 



 
 

66 
 

pasar saham losers yang bernilai negatif. Data dapat dilihat pada tabel 4.20 

di bawah ini : 

Tabel 4.20 

Hasil Analisis Regresi Saham-saham Losers Down Periode 2016-2018 

 
Dependent Variable: CSAD   

Method: Panel Least Squares   

Date: 05/25/19   Time: 14:40   

Sample (adjusted): 1/01/2016 4/14/2017  

Periods included: 68   

Cross-sections included: 1   

Total panel (balanced) observations: 68  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.216090 0.020549 10.51579 0.0000 

ABSRM -0.308108 2.378908 -0.129517 0.8973 

RMKWDRT -5.833065 44.99931 -0.129626 0.8973 
     
     R-squared 0.005785     Mean dependent var 0.210949 

Adjusted R-squared -0.024807     S.D. dependent var 0.094875 

S.E. of regression 0.096045     Akaike info criterion -1.804893 

Sum squared resid 0.599597     Schwarz criterion -1.706974 

Log likelihood 64.36636     Hannan-Quinn criter. -1.766094 

F-statistic 0.189096     Durbin-Watson stat 1.991641 

Prob(F-statistic) 0.828161    
     
     

 
 

 

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah) 

 

Model analisis yang digunakan untuk mengetahui regresi pada saham losers 

down yaitu menggunakan persamaan sebagai berikut : 
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Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan Eviews 9 yang 

menghasilkan koefisien pada persamaan regresi, maka persamaan regresi 

untuk saham losers down yaitu sebagai berikut : 

CSADLOS
DOWN

 = 0,216090 – 0,308108 |Rm,LOS
DOWN

| - 5,833065 (Rm,LOS
DOWN

)
2
 

Sehingga hasil regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Nilai koefisien α pada CSADLOS
DOWN

 sebesar 0,216090 yang berarti 

apabila return pasar bernilai nol atau konstan maka nilai Cross Sectional 

Absolute Deviation (CSAD) sebesar 0,216090%. 

2. Nilai koefisien linier antara CSAD dan absolute return pasar 

|Rm,LOS
DOWN

| sebesar -0,308108%. Nilai tersebut negatif dan tidak 

signifikan. Hal ini menjelaskan bila return pasar bernilai 1% maka CSAD 

akan menurun 0,308108%. 

3. Nilai koefisien non-linier antara CSAD dan return pasar (Rm,LOS
DOWN

)
2
 

sebesar -5,833065. Nilai tersebut negatif dan tidak signifikan sehingga 

terindikasi adanya perilaku herding pada saham-saham losers down. 

 

4.4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan alat uji yang dapat digunakan untuk menguji signifikasi 

antara variabel dan digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

H0 : β = 0, artinya tidak terdapat indikasi perilaku herding pada saham. 

H1 : β ≠ 0, artinya terdapat indikasi perilaku herding pada saham. 
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Kriteria yang digunakan dalam uji hipotesis adalah sebagai berikut : 

a. Apabila sig-value > α (misal : 5%) atau thitung < ttabel , artinya H1 ditolak dan 

H0 diterima. 

b. Apabila sig-value < α (misal : 5%) atau thitung > ttabel , artinya H0 ditolak dan 

H1 diterima. 

4.4.1. Uji t 

4.4.1.1. Uji t Saham-saham Winners Up 

Berdasarkan hasil olah data menggunakan Eviews 9 pada tabel di bawah ini 

menghasilkan probabilitas absolute return pasar atau |Rm| sebesar 0,8809, 

sedangkan probabilitas return pasar kuadrat atau Rm
2
 sebesar 0,8820. 

Apabila dibandingkan dengan 0,05 maka nilai yang dihasilkan lebih besar 

dari 0,05 yaitu tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi 

perilaku herding pada saham winners up. 

Tabel 4.21 

Uji t Saham Winners Up 

Dependent Variable: CSAD   

Method: Panel Least Squares   

Date: 05/25/19   Time: 10:13   

Sample (adjusted): 1/01/2016 8/11/2017  

Periods included: 85   

Cross-sections included: 1   

Total panel (balanced) observations: 85  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.462394 0.052851 8.749023 0.0000 

ABSRM -0.992499 6.601549 -0.150343 0.8809 

RMKWDRT -23.44528 157.4541 -0.148902 0.8820 
     

 

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah) 
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4.4.1.2. Uji t Saham-saham Winners Down 

Berdasarkan hasil olah data menggunakan Eviews 9 pada tabel di bawah ini 

menghasilkan probabilitas absolute return pasar atau |Rm| sebesar 0,1053, 

sedangkan probabilitas return pasar kuadrat atau Rm
2
 sebesar 0,1828. 

Apabila dibandingkan dengan 0,05 maka nilai yang dihasilkan lebih besar 

dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi perilaku herding pada 

saham winners down. 

Tabel 4.22 

Uji t Saham Winners Down 

Dependent Variable: CSAD   

Method: Panel Least Squares   

Date: 05/25/19   Time: 14:15   

Sample (adjusted): 1/01/2016 4/14/2017  

Periods included: 68   

Cross-sections included: 1   

Total panel (balanced) observations: 68  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.447430 0.028093 15.92663 0.0000 

ABSRM -5.342322 3.252260 -1.642649 0.1053 

RMKWDRT 82.84470 61.51960 1.346639 0.1828 
     

 

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah) 
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4.4.1.3. Uji t Saham-saham Losers Up 

Berdasarkan hasil olah data menggunakan Eviews 9 pada tabel di bawah ini 

menghasilkan probabilitas absolute return pasar atau |Rm| sebesar 0,4152, 

sedangkan probabilitas return pasar kuadrat atau Rm
2
 sebesar 0,4461. 

Apabila dibandingkan dengan 0,05 maka nilai yang dihasilkan lebih besar 

dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi perilaku herding pada 

saham losers up. 

Tabel 4.23 

Uji t Saham-saham Losers Up 

Dependent Variable: CSAD   

Method: Panel Least Squares   

Date: 05/25/19   Time: 14:36   

Sample (adjusted): 1/01/2016 8/11/2017  

Periods included: 85   

Cross-sections included: 1   

Total panel (balanced) observations: 85  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.243294 0.021077 11.54319 0.0000 

ABSRM -2.156119 2.632688 -0.818980 0.4152 

RMKWDRT 48.07631 62.79247 0.765638 0.4461 
     

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah) 
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4.4.1.4. Uji t Saham-saham Losers Down 

Berdasarkan hasil olah data menggunakan Eviews 9 pada tabel di bawah ini 

menghasilkan probabilitas absolute return pasar atau |Rm| sebesar 0,8973, 

sedangkan probabilitas return pasar kuadrat atau Rm
2
 sebesar 0,8973. 

Apabila dibandingkan dengan 0,05 maka nilai yang dihasilkan lebih besar 

dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi perilaku herding pada 

saham losers down. 

Tabel 4.24 

Uji t Saham-saham Losers Down 

Dependent Variable: CSAD   

Method: Panel Least Squares   

Date: 05/25/19   Time: 14:40   

Sample (adjusted): 1/01/2016 4/14/2017  

Periods included: 68   

Cross-sections included: 1   

Total panel (balanced) observations: 68  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.216090 0.020549 10.51579 0.0000 

ABSRM -0.308108 2.378908 -0.129517 0.8973 

RMKWDRT -5.833065 44.99931 -0.129626 0.8973 
     

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah) 
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4.5. Pembahasan 

Analisis perilaku herding pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

objek penelitian saham winners dan losers (mingguan) periode tahun 2016-2018. 

Masing-masing saham winners dan losers akan dihitung return pasarnya secara 

mingguan. Return pasar yang bernilai positif masuk dalam kategori saham dalam 

kondisi pasar naik (up) dan return pasar yang bernilai negatif masuk dalam 

kategori saham dalam kondisi pasar turun (down). Sehingga, saham winners dapat 

dibedakan menjadi saham winners up atau saham winners dalam kondisi pasar 

naik dan saham winners down atau saham winners dalam kondisi pasar turun. 

Begitu pula dengan saham losers dibedakan menjadi saham losers up atau saham 

losers dalam kondisi pasar naik dan saham losers down atau saham losers dalam 

kondisi pasar turun. 

Dilihat dari analisis statistik deskriptif, apabila dibandingkan antara tabel 4.1 

dengan tabel 4.2 selama periode pengamatan penelitian yaitu pada tahun 2016-

2018, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata CSAD saham winners up > rata-rata 

CSAD saham winners down yang mengindikasikan return saham individu yang 

dihasilkan pada saham winners lebih banyak pada saat kondisi pasar naik (up). 

Sedangkan nilai rata-rata return pasar yang diabsolute-kan dan dikuadratkan pada 

saham winners up > rata-rata return pasar yang diabsolute-kan dan di kuadratkan 

pada saham winners down. Sehingga dapat dikatakan bahwa return pasar lebih 

tinggi pada saham winners pada saat kondisi pasar naik (up). 
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Apabila data pada tabel 4.3 dibandingkan dengan tabel 4.4 selama periode 

pengamatan penelitian yaitu pada tahun 2016-2018, dapat dilihat bahwa nilai rata-

rata CSAD saham losers up > rata-rata CSAD saham losers down yang 

mengindikasikan return saham individu yang dihasilkan pada saham losers lebih 

banyak pada saat kondisi pasar naik (up). Sedangkan nilai rata-rata return pasar 

yang diabsolute-kan dan dikuadratkan pada saham losers up > rata-rata return 

pasar yang diabsolute-kan dan di kuadratkan pada saham losers down. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa return pasar lebih tinggi pada saham losers pada saat 

kondisi pasar naik (up). Di bawah ini merupakan pembahasan dari rumusan 

masalah : 

1. Apakah terdapat perilaku herding pada saham-saham winners kondisi 

pasar naik (up) dengan adanya hubungan antara return pasar dan Cross 

Sectional Absolute Deviation (CSAD) ? 

Pada saham winners up terdeteksi adanya perilaku herding. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai koefisien linier antara CSAD dan absolute return pasar |Rm,WIN
UP

| 

sebesar -0,992499%. Nilai tersebut negatif dan tidak signifikan. Hal ini 

menjelaskan bila return pasar bernilai 1% maka CSAD akan menurun 

0,992499%. Nilai koefisien non-linier antara CSAD dan return pasar 

(Rm,WIN
UP

)
2
 sebesar -23,445. Nilai tersebut negatif dan tidak signifikan 

sehingga terindikasi adanya perilaku herding pada saham-saham winners up 

namun tidak terjadi karena tidak signifikan. 
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2. Apakah terdapat perilaku herding pada saham-saham winners kondisi 

pasar turun (down) dengan adanya hubungan antara return pasar dan 

Cross Sectional Absolute Deviation (CSAD) ? 

Pada saham winners down tidak terdeteksi perilaku herding karena nilai 

koefisien linier antara CSAD dan absolute return pasar |Rm,WIN
DOWN

| sebesar -

5,342322%. Nilai tersebut negatif dan tidak signifikan. Hal ini menjelaskan 

bila return pasar bernilai 1% maka CSAD akan menurun 5,342322%. 

Sedangkan nilai koefisien non-linier antara CSAD dan return pasar 

(Rm,WIN
DOWN

)
2
 sebesar 82,84470. Nilai tersebut positif dan tidak signifikan 

sehingga tidak terindikasi adanya perilaku herding pada saham-saham 

winners down. 

3. Apakah terdapat perilaku herding pada saham-saham losers kondisi 

pasar naik (up) dengan adanya hubungan antara return pasar dan Cross 

Sectional Absolute Deviation (CSAD) ? 

Pada saham losers up tidak terdeteksi adanya perilaku herding. Hal ini 

dibuktikan dengan menggunakan analisis regresi yang menghasilkan nilai 

koefisien linier antara CSAD dan absolute return pasar |Rm,LOS
UP

| sebesar -

0,992499%. Nilai tersebut negatif dan tidak signifikan. Hal ini menjelaskan 

bila return pasar bernilai 1% maka CSAD akan menurun 0,992499%. 

Sedangkan nilai koefisien non-linier antara CSAD dan return pasar 

(Rm,LOS
UP

)
2
 sebesar 48,07631. Nilai tersebut positif dan tidak signifikan 
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sehingga tidak terindikasi adanya perilaku herding pada saham-saham losers 

up. 

4. Apakah terdapat perilaku herding pada saham-saham losers kondisi 

pasar turun (down) dengan adanya hubungan antara return pasar dan 

Cross Sectional Absolute Deviation (CSAD) ? 

Pada saham losers down atau saham losers pada kondisi pasar turun 

terindikasi perilaku herding. Dikarenakan nilai koefisien linier antara CSAD 

dan absolute return pasar |Rm,LOS
DOWN

| sebesar -0,308108%. Nilai tersebut 

negatif dan tidak signifikan. Hal ini menjelaskan bila return pasar bernilai 1% 

maka CSAD akan menurun 0,308108%. Nilai koefisien non-linier antara 

CSAD dan return pasar (Rm,LOS
DOWN

)
2
 sebesar -5,833065. Nilai tersebut 

negatif dan tidak signifikan sehingga terindikasi adanya perilaku herding pada 

saham-saham losers down namun tidak terjadi karena tidak signifikan. 

  Hal ini menandakan bahwa ketika return pasar tidak signifikan maka 

menggambarkan bahwa investor tidak akan mengikuti konsensus pasar karena 

probabilitas pada return pasar (Rm)
2
 lebih besar dari 0,05 atau tidak signifikan. 

Hal ini membuktikan investor di Indonesia pada periode pengamatan tahun 2016-

2018 berperilaku rasional dalam berinvestasi. Investor berperilaku rasional dalam 

berinvestasi dikarenakan informasi yang diperlukan oleh investor di pasar dapat 

diakses dengan baik sehingga informasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam 

melakukan analisis investasi. Karena infromasi dapat di akses dengan baik, maka 
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investor tidak mengikuti keputusan investasi investor lainnya karena memiliki 

kepercayaan diri dalam mengambil keputusan investasi. 

  Kondisi pasar di Indonesia pada tahun 2015-2018 dapat dikategorikan 

kondisi pasar normal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Gunawan dkk (2011) mengkaji perilaku herding pada pasar saham 

Indonesia dan Asia Pasifik. Hasil dari penelitian tersebut yaitu perilaku herding 

terlihat pada saat kondisi pasar saham Indonesia mengalami market stress namun 

pada kondisi pasar normal tidak terdapat perilaku herding. Pada pasar saham Asia 

Pasifik pun tidak jauh berbeda dengan pasar saham Indonesia. 

  Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Taofan 

Ramadhan dan Mohammad Kholiq Mahfud (2016) yang mengkaji perilaku 

herding pada pasar saham Indonesia dan Singapura. Hasil dari penelitian tersebut 

yaitu pada pasar saham Indonesia terindikasi tidak ditemukan perilaku herding 

dalam kondisi pasar yang berbeda karena pada tahun 2011-2015 terjadi market 

stress berkepanjangan. Pada pasar saham Singapura terindikasi tidak ada perilaku 

herding ketika market stress, normal, dan high return. Hal ini menandakan bahwa 

saham sudah banyak disukai oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu pilihan 

dalam berinvestasi dan para investor di Indonesia berperilaku rasional dalam 

mengambil keputusan investasi. 

 

 


