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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini menggunakan acuan dengan keterkaitan teori dari penelitian-

penelitian terdahulu. Berikut ini uraian dari beberapa penelitian terdahulu, berikut 

persamaan dan perbedaan yang mendukung penelitian ini. 

 

2.1.1. Sari dan Sisdyani (2014) 

 Penelitian ini berjudul “Analisis January Effect Di Pasar Modal 

Indonesia”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui adanya perbedaan return 

saham pada bulan Januari dan bulan selain Januari. Penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012 baik dari sektor pertanian, 

sektor pertambangan, sektor industri dasar dan kimia, serta aneka indrusti, sektor 

industri barang konsumsi, sektor property dan real estate, sektor infrastruktur, 

utilitas dan transportasi, sektor keuangan, dan sektor perdagangan, jasa dan 

investasi. 

 Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah keberadaan 

fenomena January Effect yaitu dengan melihat return saham pada bulan Januari 

dengan bulan selain Januari. Return saham merupakan timbal balik atas keputusan 

investasi yang ditanamkan investor pada perusahaan go public. Sedangkan 

populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terjadi di Bursa Efek 
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Indonesia tahun 2012. Metode pengambilan sampel probabilitysampling dengan 

teknik stratified proporsional random sampling. 

 Hasil pengujian dengan menggunakan one way anova menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan antara return saham bulan Januari dengan return 

saham bulan selain Januari. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari 

Rendra (2004), Aria dan Siti Rahmi (2012), Panca (2006), Fauzi (2007), serta 

Andreas dan Ria (2011). Hal ini menunjukkan bahwa pada Bursa Efek Indonesia, 

tidak terdapat perbedaan antara return saham bulan Januari dengan return saham 

bulan selain Januari yang berarti fenomena January Effect tidak terjadi di pasar 

modal Indonesia. 

Persamaan penelitian : 

a) Persamaan penelitian ini menggunakan variabel dependent yaitu 

January Effect dan variabel independent yaitu return saham 

b) Menggunakan alat uji yaitu one way anova 

c) Untuk melihat apakah fenomena January Effect terjadi di perusahaan 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

Perbedaan penelitian : 

a) Perbedan pada penelitian terdahulu perusahaan yang digunakan adalah 

sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri dan kimia, serta 

aneka industri, sektor industri barang konsumsi, sektor property dan 

real estate, sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, sektor 

keuangan, dan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012, sedangkan penelitian ini 
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menggunakan perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia periode tahun 2011-2015. 

2.1.2. Fitriyani dan Sari (2013) 

 Penelitian yang berjudul “Analisis January Effect pada Kelompok Saham 

Indeks LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011” memiliki tujuan untuk 

mengetahui perbedaan reaksi pasar pada bulan Januari dengan bulan selain bulan 

januari di BEI selama tahun 2009-2011. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh perusahaan yang masuk kedalam kelompok Indeks LQ-45 di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 2009-2011. 

 Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

nonprobality sampling, dengan teknik purposive sampling mengkhusus kepada 

sistem judgement sampling. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah metode nonparticipant observation. Sedangkan untuk 

variabel yang digunakan adalah return saham, abnormal return, dan trading 

volume activity (volume perdagangan). Uji normalitas merupakan uji awal yang 

dilakukan, selanjutnya adalah uji homogenitas dan terakhir adalah uji one way 

anova. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani dan Sari (2013) ini dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Jika dilihat dari return saham, selama periode tahun 2009-2011 fenomena 

January Effect terjadi di Bursa Efek Indonesia. 

b. Jika dilihat dari abnormal return, selama periode 2009-2011 fenomena 

January Effect terjadi di Bursa Efek Indonesia. 
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c. Jika dilihat dari trading volume activity, selama periode 2009-2011 

fenomena Januari Effect tidak terjadi di Bursa Efek Indonesia. 

d. Dilihat dari hasil trading volume activity yang tidak signifikan, dapat 

disimpulkan bahwa fenomena January Effect tidak terjadi secara terus 

menerus, melainkan hanya terjadi pada beberapa tahun saja. 

Persamaan penelitian  : 

a) Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel 

dependent yaitu January Effect dan menggunakan variabel independent 

yaitu return saham  

b) Penelitian sama-sama bertujuan untuk mengetahui apakah fenomena 

January Effect terjadi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

Perbedaan penelitian  : 

a) Pada penelitian ini sample yang digunakan adalah Kelompok Saham 

Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011, sedangkan 

pada penelitian saat ini menggunakan perusahaan infrastruktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015 

2.1.3. Yoga (2010) 

 Penelitian yang berjudul “Analisis Fenomena January Effect Terhadap 

Return  Pasar Pada Bursa Efek Indonesia” memiliki tujuan untuk megetahui ada 

atau tidaknya fenomena January Effect pada setiap sektor indeks sektoral di Bursa 

Efek Indonesia. 
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Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode survei 

literatur, yaitu dengan menggunakan referensi dari Collection of JSX Statistic 

Quarter, JSX Monthly Statistic dan database yang tersedia di BEJ FE UNS untuk 

mengetahui harga saham. Variabel yang digunakan adalah return pasar indeks 

sektoral. Penelitian menggunakan uji regresi untuk menguji hipotesis. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yoga (2010) ini dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Jika dilihat dari return saham pada tahun 2001-2008 fenomena January 

Effect terjadi khususnya untuk Sektor Konsumsi. 

b. Return pasar di Bursa Efek Indonesia pada bulan Januari adalah relatif 

dapat diprediksi akan mempunyai return pasar yang positif. 

Persamaan penelitian  : 

a) Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Yoga (2010) 

adalah untuk menguji apakah fenomena January Effect terjadi pada 

perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. 

Perbedaan penelitian  : 

a) Sampel yang digunakan dalam penelitian Yoga (2010) adalah indeks 

sektoral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian 

ini menggunakan perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2011-2015 

b) Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah survei literatur, 

sedangkan penelitian ini menggunakan dokumentasi. 
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c) Alat uji yang digunakan yaitu regresi, sedangkan penelitian ini 

menggunakan one way anova 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama peneliti Variabel Alat uji Hasil 

1 Fitri Aprilia 

Sari dan Eka 

Ardhani 

Sisdyani 

(2014) 

Dependent : 

January Effect 

 

 

Independent : 

Return saham 

Uji 

homogenitas 

Uji ANOVA 

Hasil pengujian 

dengan menggunakan 

one way anova 

menunjukkan bahwa 

tidak terdapat 

perbedaan antara 

returnsaham bulan 

Januari dengan bulan 

selain Januari. 

2 Indah Fitriyani 

dan Maria M. 

Ratna Sari 

(2013) 

Dependent : 

January Effect 

 

 

Independent : 

-Return saham 

-Abnormal 

Return 

-Trading 

Volume 

Activity 

Uji normalitas 

Uji one way 

anova 

Jika dilihat dari 

return, january effect 

terjadi di bursa efek 

indonesia 

 

Jika dilihat dari 

abnormal return 

fenomena january 

effect terjadi pada 

bursa efek indonesia 

 

Jika dilihat dari 

trading volume 

activity fenomena 

january effect tidak 

terjadi di bursa efek 

Indonesia 

3 Yoga 

(2010) 

Dependent : 

January effect 

 

Independent : 

Return 

Uji regresi Jika dilihat dari return 

fenomena january 

effect terjadi 

khususnya pada 

sektor konsumsi 
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Tabel 2.2 

Tabel Matriks dari Penelitian Terdahulu 

  Analisis January Effect 

No Nama Peneliti RS AR TVA 

1 Fitri Aprilia Sari dan Eka Ardhani Sisdyani 

(2014) 

TS - - 

2 Indah Fitriyani dan Maria M. Ratna Sari 

(2013) 

S S TS 

3 Yoga 

(2010) 

S - - 

 

KETERANGAN  : 

S :  SIGNIFIKAN 

TS :  TIDAK SIGNIFIKAN 

 

2.2. Landasan Teori 

 Landasan teori merupakan bagian yang akan membahas tentang uraian 

pemecahan masalah yang akan ditemukan pemecahannya melalui pembahasan-

pembahasan secara teoritis. 

2.2.1 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. 
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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 : 

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 
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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. 

2.2.2. 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. 

2.2.3. January Effect 

 Salah satu anomali pasar yang bertentangan dengan teori pasar adalah 

adanya January effect. Anomali Januari Effect adalah suatu kondisi yang terjadi si 
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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) 

2.2.4. 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 : 
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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. 

 

Perbedaan return saham pada bulan Januari dengan bulan selain bulan 

Januari  

 Indah Fitriyani dan Maria M. Ratna Sari (2013) menyatakan bahwa jika 

dilihat dari return saham, selama periode tahun 2009-2011 fenomena January 

effect terjadi di Bursa efek Indonesia. Hal itu sesuai dengan penelitian Aria dan 

Siti Rahma (2012) menyatakan bahwa secara umum fenomena January effect 

terjadi di industri perbankan Indonesia pada periode tahun 2005-2010 yang 

ditunjukkan denagn adanya perbedaan return. 
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Perbedaan abnormal return saham pada bulan Januari dengan bulan selain 

bulan Januari 

 Indah Fitriyani dan Maria M. Ratna Sari (2013) menyatakan jika dilihat 

dari abnormal return, selama periode tahun 2009-2011 fenomena January effect 

terjadi di Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Herman (2006) yang terdapat pada jurnal Indah Fitriyani dan 

Maria M. Ratna Sari (2013) yang menyatakn bahwa abnormal return positif 

terjadi di bulan Januari. 

 

2.3. Kerangka pemikiran 

 Uma Sekaran dalam bukunya Business Research (1992) mengemukakan 

bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptuaal tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalh 

yang penting. Kerangka pemikiran ini di dasarkan pada penelitian Fitriyani dan 

Sari (2013) dimana penelitian ini memliki hasil yang signifikan terhadap 

fenomena January Effect pada Kelompok Saham Indeks LQ-45 di Bursa Efek 

Indonesia, sehingga dapat dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut : 
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GAMBAR 2.1 

  

 

 

 

 

 

2.4. Hipotesis Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2014:63) hipotesis penelitian merupakan langkah 

ketiga dalam penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan 

kerangka berfikir. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian. Jawaban atau kesimpulan sementara dari penelitian ini adalah: 

H1 : Ada perbedaan return saham pada bulan Januari dengan bulan 

selain bulan Januaripada sub sektor infrastruktur di Bursa Efek Indonesia. 

Return Saham 

(X1) 

January Effect 

(Y) 


