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 ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the phenomenon January Effect on the 

infrastructure company. January Effect is the anomaly which presents the return 

in January more higher than another month in addition to January. Variables used 

in this research is the stocks return infrastructure company. The sample in this 

study 16 infrastructure companies listed on the Indonesia Stock Exchange since 

2011 until 2015. The analysis technique used was purposive sampling method. 

Analysis techniqueused is Kruskall Wallis test. Result of analysis is shows that 

there are differences in stocks return in January with the month in addition to 

january. But, the different return most in October not in January. 

 

Keywords: January Effect, stocks return. 

 

PENDAHULUAN  
Pasar modal merupakan (capital 

market) merupakan pasar untuk 

berbagai instrumen keuangan jangka 

panjang yang bisa diperjualbelikan, 

baik surat hutang (obligasi), ekuiti 

(saham), reksa dana, instrumen 

derivatif maupun instrumen lainnya. 

Pasar modal merupakan sarana 

pendanaan bagi perusahaan maupun 

institusi lain (misalnya pemerintah), 

dan sebagai sarana bagi kegiatan 

berinvestasi. Dengan demikian, pasar 

modal memfasilitasi berbagai sarana 

dan prasarana kegiatan jual beli dan 

kegiatan terkait lainnya (idx.co.id) 

  Dalam satu tahun masa 

perdagangan (12 bulan), terdapat 

beberapa siklus yang biasanya terjadi 

di mana tidak selamanya harga-harga 

saham akan secara terus menerus 

naik atau secara terus menerus turun. 

Ada siklus bulanan di mana biasanya 

di bulan-bulan tersebut harga-harga 

saham naik dan ada bulan-bulan 

dimana di bulan tersebut biasanya 

harga-harga saham turun. Siklus ini 

terus berulang selama bertahun-tahun 

walaupun tidak selalu pasti terjadi. 

  Saat di pasar modal suatu 

saham bereaksi atas hal yang tidak 

termasuk dalam konsep yang ada 

dalam pasar efisien, hal itulah yang 

disebut anomali atau gangguan. 

Menurut Indah Fitriani dan Mari M. 

Ratna Sari, ada beberapa bentuk 

anomali yang cukup sering 

mengganggu efektifitas pasar modal, 

di antaranya adalah efek kalender. 

Anomali kalender adalah 

kecenderungan terjadinya keadaan 

yang sama di saat-saat tertentu, 

misalnya kecenderungan perbedaan 

keadaan pasar modal di bulan Januari 
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dan di bulan selain Januari  

 

(January effect), juga kecenderungan 

perbedaan keadaan pasar di awal dan 

akhir pekan (weekend effect). 

Kejadian ini kemudian menimbulkan 

pola - pola pada saat tertentu yang 

dapat dibaca pergerakannya. 

  January effect adalah 

fenomena anomali pasar modal di 

mana harga-harga saham cenderung 

mengalami kenaikan pada dua pekan 

pertama di bulan Januari. Fenomena 

melonjaknya harga-harga saham ini 

disebabkan pada akhir tahun para 

investor maupun para fund manager 

cenderung menjual saham-sahamnya 

untuk mengamankan dana atau 

merealisasikan capital gain serta 

untuk mengurangi beban pajak 

mereka, May – detikfinance (18 

Januari 2013) 

 

Laju Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) diperkirakan masih alami 

koreksi pada perdagangan saham 

selasa pekan ini. Sentimen bursa 

global dan harga minyak masih 

mempengaruhi laju IHSG. Kepala 

Riset PT Universal Broker 

Securities, Satrio Utomo 

menuturkan, IHSG berpotensi 

melemah dengan kisaran 4.752 – 

4.810. Satrio menilai, pergerakan 

arah bursa saham global belum jelas 

sehingga mempengaruhi laju IHSG. 

Selain itu, harga minyak global yang 

masih akan tertekan juga 

memberikan sentimen ke IHSG. “ 

Dari internal sektor saham barang 

konsumsi masih akan tertekan pada 

selasa pekan ini,” Liputan6.com, 

Selasa (29/3/2016). 

 

RERANGKA TEORITIS DAN 

HIPOTESIS YANG DIPAKAI 

Konsep Pasar Modal Efisien 

 Eduardus Tandelilin 

(2010:219) mengungkapkan bahwa 

pasar modal efisien merupakan pasar 

dimana harga semua sekuritas yang 

diperdagangkan telah mencemirkan 

semua informasi yang tersedia. 

Konsep pasar efisien menyiratkan 

adanya suatu proses penyesuaian 

harga sekuritas menuju harga 

keseimbangan yang baru, sebagai 

respon atas informasi baru yang 

masuk ke pasar. 

 Ada beberapa kondisi yang 

harus terpenuhi untuk tercapainya 

pasar yang efisien berikut ini : 

1. Ada banyak investor yang 

rasional dan berusaha untuk 

memaksimalkan profit. 

Investor-investor tersebut 

secara aktif berpartisipasi 

dipasar dengan menganalisis, 

menilai dan melakukan 

perdagangan saham. 

Disamping itu mereka juga 

merupakan price taker, 

sehingga tindakan dari satu 

investor saja tidak akan 

mampu mempengaruhi harga 

dari sekuritas. 

2. Semua pelaku pasar dapat 

memperoleh informasi pada 

saat yang sma dengan cara 

yang murah dan mudah. 

3. Informasi yang terjadi 

bersifat random. 

4. Investor bereaksi secara cepat 

terhadap informasi baru, 

sehingga harga sekuritas akan 

berubah sesuai dengan 

perubahan nilai sebenernya 

akibat informasi tersebut. 

(Eduardus Tandelilin, 

2010:220) 

 Terdapat 3 klasifikasi tentang 

bentuk pasar yang efisisen : 
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a. Efisien dalam bentuk lemah 

(weak form) 
Pasar efisien dalam bentuk 

lemah berarti semua 

informasi di masa lalu 

(historis) akan tercermin 

dalam harga yang terbentuk 

sekarang. Implikasinya 

adalah bahwa investor tidak 

akan bisa memprediksi nilai 

pasar saham di masa datang 

dengan menggunkan dat 

historis, seperti yang 

dilakukan dlam analisis 

teknikal. 

b. Efisien dalam bentuk 

setengah kuat (semistrong) 
Merupakan bentuk efisiensi 

pasar yang lebih 

komprehensif karena dalam 

bentuk ini harga saham di 

samping dipengaruhi oleh 

data pasar (harga saham dan 

volume perdagangan masa 

lalu), juga dipengaruhi oleh 

semua informasi yang 

dipublikasikan (seperti 

earning, dividen, 

pengumuman stock split, 

penerbitan saham baru, dan 

kesulitan keuangan yang 

dialami perusahaan). Pada 

pasar yang efisien dalam 

bentuk setengah kuat ini, 

investor tidak dapat berharap 

mendapatkan return abnormal 

jika strategi perdagangan 

yang dilakukan hanya 

didasari oleh informasi yang 

telah dipublikasikan. 

c. Efisien dalam bentuk kuat 

(strong form)  
Pasar efisien dalam bentuk 

kuat, semua informasi baik 

yang terpublikasi atau tidak 

dipublikasikan, sudah 

tercermin dalam harga 

sekuritas saat ini. Dalam 

bentuk efisien kuat seperti ini 

tidak akan ada seorang 

investor pun yang bisa 

memperoleh return abnormal. 

Anomali Pasar 

 Anomali pasar (market anomaly) 

merupakan teknik atau strategi yang 

tampak bertentangan dengan pasar 

efisien (Jones, 1996:96). Anomali 

menyebabkan pergerakan pasar tidak 

lagi acak melainkan terstruktur pada 

waktu tertentu. 

Menurut Rio (2009) saat 

pasar modal suatu saham bereaksi 

atas hal yang tidak termasuk dalam 

konsep yang ada dalam pasar efisien, 

hal tersebut yang disebut sebagai 

anomali atau gangguan. Anomali 

berdampak bururk pada pasr modal 

yang bersangkutan karena 

menyebabkan pasar modal tidak lagi 

menampilkan keadaan ekonomi yang 

sebenarnya. 

  

 

January Effect 

 Salah satu anomali pasar 

yang bertentangan dengan teori pasar 

adalah adanya January effect. 

Anomali Januari Effect adalah suatu 

kondisi yang terjadi si pasar modal 

dimana pada bulan Januari 

cenderung rata-rata pengembalian 

bulannya lebih tinggi dibandingkan 

dengan bulan selain Januari (Sari dan 

Sisdyani, 2014). 

 Investor yang melihat adanya 

return yang tinggi di bulan Januari 

akan mulai melakukan pembelian di 

akhir bulan desember untuk 

mendapatkan return yang tak 

normal. Perilaku pembelian investor 

tersebut akan menyebabkan pola 

seasonal yang ada menjadi hilang. 
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Tetapi ternyata return tinggi di bulan 

Desember tidak dapat sepenuhnya 

dapat dijelaskan dengan baik, 

sehingga Januari Effect merupakan 

suatu penyimpangan bagi pasar 

efisien (Eduardus Tandelilin, 

2010:219) 

Return 

 Return merupakan hasil yang 

diperoleh dari investasi. Return dapat 

berupa return realisasian yang sudah 

terjadi tetapi yang diharapkan akan 

terjadi dimasa mendatang (Jogiyanto, 

2013).  

 Terdapat 2 jenis return : 

 

a. Return realisasian (realized 

return) 
Return realisasian (realized 

return) merupakan return 

yang telah terjadi. Return 

realisasian dihitung 

menggunakan data historis. 

Return realisasian penting 

karena digunakan sebagai 

salh satu pengukur kinerja 

dari perusahaan. Return 

realisasian atau return histori 

ini juga berguna sebagai 

dasar penentuan return 

ekspektasian (expected 

return) dan resiko masa 

datang. Terdapat 4 cara yang 

digunakan untuk mengukur 

return realisasian : 

1. Return total 

2. Relatif return 

3. Kumulatif return 

4. Return disesuaikan 

b. Return ekspektasian 

(expected return) 
Return ekspektasian 

(expected return) merupak 

return yang digunakan untuk 

pengambilan keputusan 

investasi. Return ini penting 

dibandingkan dengan return 

historis karena return 

ekspektasian merupakan 

return yang diharapkan dari 

investasi yang dilakukan. 

Terdapat 3 cara perhitungan 

return ekspektasian : 

1. Berdasarkan nilai 

ekspektasian masa 

depan. 

2. Berdasarkan nilai 

nilai return historis 

3. Berdasarkan model 

return ekspektasian. 

Berikut adalah kerangka pemikiran 

penelitian ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GAMBAR 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Hipotesis Penelitian : 

H1  : Ada perbedaan return saham 

pada bulan Januari dengan bulan 

selain bulan Januari pada sub sector 

infrastruktur di Bursa Efek 

Indonesia. 

Return Saham 

(X1) 

January Effect 

(Y) 
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METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

  Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dimana 

menekankan pada pengujian teori-

teori melalui pengukuran variabel-

variabel penelitian dengan angka dan 

melakukan analisis data dengan 

prosedur statistik yang bertujuan 

untuk menguji hipotesis. 

  Berdasarkan karakteristrik 

masalahnya, penelitian ini 

merupakan penelitian kolerasional, 

salah satu jenis penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui 

hubungan antara dua variabel atau 

lebih tanpa ada upaya untuk 

mempengaruhi variabel tertentu. 

Penelitian korelasi juga termasuk 

dalam penelitian deskriptif karena 

menggambarkan kondisi yang sudah 

terjadi. Penelitian ini juga merupakan 

penelitian induktif karena mengacu 

pada pengembangan hipotesis atau 

teori melalui pengungkapan fakta. 

Jika dilihat dari sifat dan jenis data 

penelitian ini merupakan peneletian 

arsip. Penelitian ini adalah penelitian 

berdasarkan fakta tertulis atau berupa 

arsip data (dokumen). 

 

dalam yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yang melaporkan 

laporan keuangan. Data sekunder 

dalam penelitian ini berupa laporan 

keuangan perusahaan infrastruktur 

yang diperoleh dari Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yang tersedia di 

website www.idx.co.id.  

  

Identifikasi Variabel 

  Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi variabel 

dependen dan variabel independen. 

a. Variabel Terikat (Dependent 

Variable) yaitu January Effect (Y) 

b. Variabel Bebas (Independent 

Variable) yaitu Return Saham 

(X1),  

 

Definisi Operasional dan 

Pengukuran Variabel 

  Definisi operasional 

merupakan penjelasan dari variabel 

yang dipilih. Berikut penjelasan dari 

masing – masing variabel dalam 

penelitian ini. 

a. Variabel terikat (dependent 

variable) 

January effect adalah suatu 

kondisi yang terjadi di pasar 

modal dimana pada bulan 

Januari cenderung rata- rata 

pengembalian bulannya lebih 

tinggi dibandingkan dengan 

bulan selain January. 

 

b. Variabel bebas (Independent 

variable) 

 Return saham 

Return merupakan hasil yang 

diperoleh dari investasi. 

Return dapat berupa return 

realisasian yang sudah terjadi 

tetapi yang diharapkan akan 

terjadi masa depan. Berikut 

rumus perhitungan : 

1

1






t

tt
t

P

PP
R  

Dimana :  

Rt  :  Return Saham 

Pt  :  Harga Saham 

Penutupan  

Pt-1 : Harga saham 

pembukuan 

 

 

Data dan Metode Pengumpulan 

Data 

  Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adlah data sekunder 

berupa catatan Volume Perdagangan 

http://www.idx.co.id/
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Saham 2011-2015. Metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data 

untuk penelitian ini adalah metode 

dokumentasi, yaitu pengumpulan 

data yang berasal dari catatan – 

catatan atau dokumen tertulis. Dalam 

penelitian ini, data diperoleh dari 

data Volume Perdagangan Saham 

Harian, setta harga saham harian 

untuk sub sektor infrastruktur yang 

tercatat dalam Bursa Efek Indonesia. 

 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Teknik Analisis Data 

   

Uji Normalitas 

  Jumlah sampel 

awal pada penelitian ini secara 

keseluruhan adalah 960 yang terdiri 

16 perusahaan yang dikalikan 

dengan tahun pengamatan yaitu dari 

tahun 2011-2015 dan dikalikan 

dengan jumlah bulan selama satu 

tahun. Berdasarkan hasil uji statistik 

Kolmogorov-Smirnovtingkat 

signifikansi 0.000. Tingkat 

signifikansi lebih kecil dari 0.05 

dengan demikian data tersebut 

menunjukkan bahwa data tidak 

terdistribusi normal, dan dapat 

dikatakan bahwa data tidak 

memenuhi asumsi dari normalitas 

sehingga pengujian hipotesis 

menggunakan non parametrik test. 

  

Kruskall Wallis H 

Kruskall Wallis menyatakan tingkat 

signifikan 0.00 lebih kecil dari 0.05 

dapat diartikan bahwa terjadi 

perbedaan return antara bulan 

Januari dengan bulan selain Januari. 

Namun, jika dilihat dari hasil 

pengujian bahwa terjadi return 

maksimal terjadi pada bulan Oktober 

yaitu sebesar 596.35 sedangkan hasil 

pada bulan Januari sebesar 477.93 

Test Statistics
a,b

 

 RETURN 

Chi-Square 55.997 

Df 11 

Asymp. Sig. .000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 

BULAN 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah fenomena 

January Effect terjadi pada 

perusahaan infrastruktur yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2011-2015. Sample 

yang digunakan pada penelitian ini 

adalah sebanyak 960 sample yang 

terdiri dari 16 perusahaan dikalikan 

dengan periode tahun (selama 5 

tahun) dan pengambilan data return 

saham yang diambil setiap bulan.  

Uji Normalitas 

menunjukkan bahwa penelitian ini 

memiliki data yang tidak normal 

sehingga menggunakan alat uji non 

parametrik test. Hal ini disebabkan 

karena banyaknya perusahaan yang 

tidak melakukaan aktifitas 

perdagangan sehingga banyak 

perusahaan yang tidak memiliki hasil 

return. 

Hasil uji Kruskall Wallis 

menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan return saham antara bulan 

Januari dengan bulan non Januari 

pada perusahaan infrastruktur yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2011-2015, namun 

perbedaan return yang paling tinggi 

adalah pada bulan Oktober bukan 

pada bulan Januari sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa terjadi perbedaan 

antara bulan Januari dengan bulan 

selain Januari akan tetapi fenomena 

January Effect tidak terjadi pada 

penelitian ini. Pada Tabel 4.2.1 dapat 

dilihat bahwa pergerakan rata-rata 

return saham perusahaan 

infrastruktur pada tahun 2011-2015 

yang menunjukkan pergerakkan 

paling baik adalah bulan Oktober 

pada tahun 2015 dengan nilai 

0.07554, sedangkan pergerakkan 

paling menurun adalah pada bulan 

September pada tahun 2015 dengan 

nilai -0,63406. Jika di lakukan uji 

Kruskall Wallis secara setiap tahun 

berjalan return saham pada 

perusahaan infrastruktur mengalami 

perbedaan. Pada tahun 2011 

perbedaan return terjadi return 

tertinggi diperoleh bulan Oktober 

sedangkan yang terendah pada bulan 

Agustus, sehingga fenomena 

January Effect tidak terjadi pada 

tahun tersebut. Pada hasil uji tahun 

2012 perbedaan return terbesar pada 

bulan Februari dan terendah pada 

bulan Mei, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa fenomena 

January Effect tidak terjadi pada 

tahun tersebut. Pada tahun 2013 

fenomena January Effect terjadi pada 

perusahaan infrastruktur karena 

return bulan Januari memiliki 

pergeakan yang positif lebih baik 

daripada bulan selain Januari. 

Namun, pada tahun 2014 dan 2015 

fenomena January Effect tidak 

terjadi pada perusahaan infrastruktur 

yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia. berikut ini adalah 

pembahas tentang analisis January 

Effect: 

 

1. January Effect 
Salah satu anomali pasar 

yang bertentangan dengan teori pasar 

adalah adanya January effect. 

Anomali Januari Effect adalah suatu 

kondisi yang terjadi di pasar modal 

dimana pada bulan Januari 

cenderung rata-rata pengembalian 

bulannya lebih tinggi dibandingkan 

dengan bulan selain Januari (Sari dan 

Sisdyani, 2014). 

 Investor yang melihat adanya 

return yang tinggi di bulan Januari 

akan mulai melakukan pembelian di 

akhir bulan Desember untuk 

mendapatkan return yang tak 

normal. Perilaku pembelian investor 

tersebut akan menyebabkan pola 

seasonal yang ada menjadi hilang. 

Tetapi ternyata return tinggi di bulan 

Desember tidak dapat sepenuhnya 

dapat dijelaskan dengan baik, 

sehingga Januari Effect merupakan 

suatu penyimpangan bagi pasar 

efisien (Eduardus Tandelilin, 

2010:219). 

 Hasil pengujian Kruskall 

Wallis diatas menyatakan terdapat 

perbedaan antara bulan Januari 

dengan bulan non Januari tetapi 

return pada bulan Januari terhitung 

masih rendah dibandingkan dengan 

return yang lainnya. Menurut Sari 

dan Sisdyani untuk di Indonesia 

fenomena January Effect tidak 

terjadi dikarenakan di Indonesia 

memiliki perbedaan budaya dengan 

negara-negara maju lainnya, dimana 

pada negara maju pada akhir tahun 

atau pada bulan Desember terdapat 

perayaan natal dan tahun baru. Pada 

bulan tersebut mayoritas investor 

cenderung menahan atau menjual 

saham untuk mencukupi 

kebutuhannya. Sedangkan di 

Indonesia mayoritas penduduknya 

muslim dimana event yang paling di 

nanti adalah lebaran dibandingkan 
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tahun baru sehingga perilaku 

investor Indonesia tidak sama 

dengan perilaku investor di negara 

maju. 

 Hasil penelitian ini serupa 

dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Sari dan Sisdyani 

(2013) yaitu pergerakan pasar modal 

memiliki pola yang acak. Artinya, 

pergerakannya tidak dapat diprediksi 

apakah bulan Januari selalu memiliki 

pola yang lebih tinggi daripada bulan 

lainnya. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji apakah fenomena 

January Effect terjadi di Indonesia. 

Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan 

infrastruktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Penelitian ini 

dilakukan selama periode lima tahun, 

yaitu 2011-2015. Sehingga, 

diperoleh sampel akhir sebanyak 

delapan puluh perusahaan. 

Berdasarkan hasil analisis, 

pengujian hipotesis, pembahasan, 

serta temuan penelitian terdahulu, 

maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji normalitas 

menunjukkan bahwa penelitian 

memiliki data yang tidak normal 

karena tingkat signifikasi 

sebesar 0.00 lebih kecil dari 0.05 

2. Berdasarkan hasil uji Kruskall 

Wallis, diperoleh kesimpulan 

bahwa: 

a. Hasil menyatakan bahwa 

terdapat perbedaan return 

saham pada pada populasi 

yang di uji. 

Hasil pengujian hipotesis 

menyatakan bahwa perbedaan return 

terbesar terdapat pada bulan Oktober 

sehingga fenomena January effect 

tidak terjadi pada perusahaan 

infrastruktur yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2015 dikarenakan hasil return pada 

bulan Januari tidak lebih tinggi dari 

bulan lainnya. 

 

KETERBATASAN 

Penelitian ini memiliki 

beberapa keterbatasan yang 

mempengaruhi hasil penelitian. 

Keterbatasan dalam penelitian ini 

yaitu bahwa perusahaan tidak 

sepenuhnya memperdagangkan 

sahamnya sehingga data yang 

digunkan tidak normal.  

 

SARAN 

untuk penelitian dengan 

menggunkan judul yang sama 

peneliti diharapkan menggunakan 

perusahaan yang selalu 

memperdagangkan harga sahamnya 

sehingga dapat memperoleh hasil 

yang maksimal. 
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