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Abstrak 

 

Dalam pasar modal, sering kali terjadi adanya informasi yang tidak 

simetris atau disebut dengan anomali pasar. Anomali pasar menunjukkan 

bahwa terdapat sebagian investor yang mempunyai informasi dan investor lain 

tidak memilikinya. Terdapat beberapa anomali pasar salah satunya yaitu 

fenomena market overreaction. Over reaksi ditunjukkan dengan adanya 

perubahan harga saham dengan menggunakan return dari sekuritas yang 

bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan abnormal return dari sekuritas 

yang ada. Return saham ini akan menjadi terbalik dalam fenomena over 

reaksi. Penelitian ini bertujuan untuk  menguji secara empiris adanya over 

reaksi pasar yang ditunjukkan dengan perbedaan average abnormal return 

antara portofolio loser mengungguli winner. Penelitian juga bertujuan untuk 

menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap over reaksi 

pasar. Penelitian dilakukan menggunakan obyek saham-saham perusahaan 

sektor manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2006-2009. Pengujian 

terhadap hipotesis penelitian dilakukan menggunakan independent sample t-

test dan multiple regression. Hasil penelitian tidak berhasil membuktikan 

adanya over reaksi pasar yang ditunjukkan dengan perbedaan AAR antara 

portofolio loser mengungguli winner, yang mengindikasikan bahwa pasar 

masih tergolong weak- form efficiency sehingga menghasilkan pola 

pergerakan harga saham yang sulit untuk diprediksi. Hasil penelitian juga 

tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh besaran perusahaan terhadap 

over reaksi. 

 

Kata kunci: over reaksi, abnormal return, portofolio loser,  portofolio winner, 

independent sample t-test, multiple regression 
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Abstract 

 

 

In capital markets, it often happens the information that is not 

symmetrical or called market anomalies. Market anomalies indicate that there 

are some investors who have information and other investors do not have it. 

There are several market anomalies one of which is the phenomenon of 

market overreaction. Over-reaction is indicated by a change in stock price by 

using the return of the securities in question. This reaction can be measured by 

the abnormal return of existing securities. Return this stock will be reversed in 

the phenomenon of over-reaction. This study aims to examine empirically the 

existence of over-reaction to the market as indicated by differences in average 

abnormal return between the loser portfolio outperformed the winner. The 

study also aims to empirically examine the effect of firm size on the market 

over-reaction. The research was done using objects of stocks listed in the 

manufacturing sector during 2006-2009 period IDX. Tests of research 

hypotheses are conducted using independent sample t-test and multiple 

regression. The results failed to prove the existence of over-reaction to the 

market as indicated by differences in AAR between the loser portfolio 

outperformed the winner, which indicates that the market is still relatively 

weak-form efficiency so as to produce the pattern of stock price movements 

that are difficult to predict. The results also failed to prove the influence of the 

company against over-reaction mass. 

  

 

Keywords: overreaction, abnormal return, portofolio loser, portofolio winner, 

independent sample t-test, multiple regression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pasar modal di Indonesia merupakan suatu wahana untuk menghimpun 

dana dan menyalurkan dana masyarakat. Hal ini berarti di dalam pasar modal 

terdapat dua pihak yang berkepentingan, yaitu emiten dan pemodal. Emiten 

sebagai pihak yang membutuhkan dana dapat memperoleh alternatif dana 

eksternal jangka panjang, sedangkan pemodal sebagai pihak yang memiliki 

kelebihan dana dan dapat melakukan alternatif pada financial assets. Jadi 

pasar modal memiliki fungsi ekonomi sekaligus fungsi keuangan (Husnan, 

1994:4). 

Para pelaku pasar modal terutama investor yang menginvestasikan 

dananya pada financial assets di pasar modal, keberhasilan dan ketepatan 

dalam memprediksi perkembangan harga saham merupakan tujuan yang 

diharapkan. Hal-hal yang diprediksi dan dianalisis mengenai saham biasanya 

meliputi saham mana yang akan mengalami kenaikan harga, berapa besar 

kenaikan harga saham tersebut, berapa lama kenaikan tersebut bertahan, 

hingga nilai akhir dari return yang akan di dapatkan dimasa depan. 

Keputusan untuk berinvestasi pada dasarnya mengenai pengelolaan 

dana, dimana para investor mempunyai harapan untuk memperoleh 

keuntungan dari dana yang diinvestasikan selama periode waktu tertentu. 

Sebelum mengambil keputusan investasi, para investor perlu menganalisa 



dengan cermat. Investor seringkali mengamati pergerakan harga saham, dan 

melakukan transaksi dengan harapan untuk memperoleh keuntungan. Dalam 

mengambil keputusan investasi para investor mengharapkan hasil yang 

maksimal dengan risiko tertentu atau hasil tertentu dengan risiko yang 

minimal terhadap investasi yang dilakukan. Keuntungan investasi sangat 

tergantung banyak hal, tetapi hal yang utama adalah tergantung pada 

kemampuan atau strategi penanaman modal atau investor dalam membaca 

keadaan dan situasi pasar yang tidak menentu.  

Durasi investasi para investor tidak sama, begitu pula dengan reaksi 

mereka terhadap informasi yang diserap. Informasi tersebut dapat berupa 

berita yang dipublikasikan, ataupun rekomendasi dari lembaga investasi. 

Bagaimana suatu pasar bereaksi terhadap informasi untuk mencapai 

keseimbangan harga baru, juga merupakan hal penting yang perlu 

diperhatikan. 

 Jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai 

keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, 

maka kondisi pasar tersebut adalah efisien sehingga kesalahan resiko 

berinvestasi dapat ditekan seminimal mungkin, karena menurut (Tandelilin, 

2001:5) terdapat hubungan yang searah dan linier antara resiko dan return 

yang diharapkan dari suatu investasi. Dalam prakteknya terdapat 

kecenderungan pelaku pasar modal untuk over reaksi (overreaction), bersifat 

irasional dan tidak proporsional terhadap berita yang sifatnya dramatic juga 

tidak di antisipasi sebelumnya, baik berupa berita positif (good news) maupun 



berita negatif (bad news). Investor bersifat irasional dan menginginkan 

menjual saham-saham yang berkinerja buruk dengan cepat untuk menghindari 

kerugian sebelum informasi yang sebenarnya tersebar secara merata.  

Peristiwa yang dianggap dramatis oleh para investor, dapat 

menyebabkan para investor over reaksi (overreaction). Para investor akan 

melakukan hal-hal yang mungkin tidak rasional terhadap saham-saham yang 

ada. Over reaksi ditunjukkan dengan adanya perubahan harga saham dengan 

menggunakan return dari sekuritas yang bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur 

dengan abnormal return dari sekuritas yang ada. Return saham ini akan 

menjadi terbalik dalam fenomena over reaksi.  

Saham-saham yang biasanya diminati pasar dan mempunyai return 

tinggi, akan menjadi kurang diminati, sedangkan saham-saham yang bernilai 

rendah dan kurang diminati akan mulai dicari oleh pasar. Kondisi ini akan 

mengakibatkan return saham yang sebelumnya tinggi menjadi rendah, dan 

return saham yang sebelumnya rendah akan menjadi tinggi. Keadaan ini akan 

menyebabkan abnormal return positif dan negatif. 

Dalam pasar modal, sering kali terjadi adanya informasi yang tidak 

simetris atau disebut dengan anomali pasar. Anomali pasar menunjukkan 

bahwa terdapat sebagian investor yang mempunyai informasi dan investor lain 

tidak memilikinya. Terdapat beberapa anomali pasar diantaranya yaitu 

fenomena market overreaction dan january effect. Konsep market 

overreaction sebenarnya berasal dari psikologi eksperimental. Menurut 

Kahneman dan Tversky (1974) dalam Chan (1991) yang dalam penelitiannya 



membuktikan bahwa manusia memiliki sifat untuk memberikan reaksi 

berlebihan bagi beberapa kejadian yang tidak terduga atau dramatis. 

Menurut Debondt and Thaler (1985), Overreaction pada dasarnya 

menyatakan bahwa pasar telah over reaksi terhadap suatu informasi. Para 

pelaku pasar cenderung menetapkan harga saham terlalu tinggi terhadap 

informasi yang dianggap bagus oleh para pelaku pasar dan sebaliknya, para 

pelaku pasar cenderung menetapkan harga terlalu rendah terhadap informasi 

buruk. Koreksi terhadap informasi pada periode berikutnya yang terjadi secara 

berlebihan, signifikan dan berulang. Inilah yang dikatakan overreaction. 

Reaksi pasar tersebut konsisten dengan hipotesis reaksi pasar yang 

berlebihan (overreaction hypothesis), yang bersandar pada asumsi perilaku 

pelaku pasar yang bereaksi berdasarkan penekanan pada informasi terakhir 

yang mana pemodal akan cenderung overreact terhadap informasi yang ada. 

Secara psikologis, pelaku pasar akan bereaksi lebih dramatis terhadap 

informasi yang buruk (bad news). 

Ada dua fenomena overreaction hypothesis, pertama, perubahan harga 

saham secara ekstrim akan diikuti dengan perubahan harga secara berlawanan. 

Kedua, semakin besar pergerakan harga saham maka semakin besar pula 

penyesuaian yang dilakukan Debondt and Thaler (1985). Fenomena ini secara 

psikologis melihat bahwa orang cenderung bereaksi berlebih terhadap 

informasi buruk dan kemudian akan melakukan koreksi pada periode 

berikutnya, sehingga reaksi berlebihan ditemukan hanya di kelompok loser 

dan tidak pada kelompok winner. 



Penelitian tentang overreaction hypothesis telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti. Pertama kali diteliti oleh Debondt and Thaler (1985): 

"Day to day fluctuations in profit of existing investment which are 

obviously of an ephemeral and nonsignificant character, tend to have an 

altogether excessive, and even an absurd, influence on the market " 

Penelitian overreaction hypothesis lainnya, Sukmawati dan Hermawan 

(2003) melakukan penelitian mengenai Overreaction Hypotesis dengan cara 

pembentukan portofolio yang dijadikan enam portofolio, dimana portofolio 

tersebut terdiri dari tiga portofolio golongan loser dan tiga portofolio 

golongan winner. Mereka menemukan bahwa portofolio loser terbukti 

mengungguli portofolio winner, dan terjadi secara separatis dan terpisah-pisah 

selama beberapa waktu. 

Basu juga mencoba menguji mengenai anomali pasar yang lainnya, 

yaitu mengenai Price earning Ratio Anomaly Debondt and Thaler (1985). 

Anomali PER terlihat pada saham-saham dengan PER rendah akan 

menghasilkan risk-adjusted return yang lebih tinggi daripada saham dengan 

PER tinggi. Saham dengan PER rendah akan dinilai “undervalued” oleh 

pelaku pasar. Pelaku pasar terlanjur pesimis dengan rangkaian earning yang 

jelek atau informasi yang jelek, namun ketika suatu saat terjadi earning yang 

baik dan bertolak belakang dengan apa yang telah diprediksikan maka akan 

terjadi koreksi harga secara ekstrim pada periode berikutnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ardi, Kiryanto dan Amalia (2008), 

melakukan penelitian over reaksi dengan melakukan uji independent sample t-



test menggunakan average abnormal return antara saham golongan loser dan 

saham golongan winner menyatakan bahwa penghitungan menggunakan 

Mean Adjusted Model menghasilkan adanya perbedaan yang signifikan antara 

rata-rata abnormal return seluruh saham golongan loser dengan seluruh 

saham golongan winner, kemudian pada Market Adjusted Model 

menghasilkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara average 

abnormal return portofolio winner dengan average abnormal return 

portofolio loser. 

EPS atau laba per lembar saham adalah tingkat keuntungan bersih untuk 

tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan 

operasinya. Laba per lembar saham atau EPS diperoleh dari laba yang tersedia 

bagi pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah rata-rata saham biasa yang 

beredar. Penelitian yang dilakukan Basu (1983) dalam Halliwell et al. (1999), 

dengan menggunakan earning to price ratio sebagai proksi terhadap 

profitabilitas, yang berhasil menemukan adanya pengaruh signifikan 

profitabilitas terhadap over reaksi. 

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian terdahulu oleh 

Rahmawati dan Suryani (2005) serta Chiao dan Hueng (2005). Penelitian ini 

akan mencoba menguji kembali apakah informasi yang tak terduga dan 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap terjadinya pembalikan return. Pada 

penelitian ini, peneliti memasukkan variabel kontrol EPS sebagai proksi 

terhadap profitabilitas perusahaan. Dimaksudkan peneliti ingin menguji 

generalisasi hasil dari penelitian ini, dengan hasil penelitian sebelumnya.  



Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada 

penelitian ini, fenomena overreaction akan dihubungkan dengan anomali 

ukuran perusahaan (size effect). Pada dasarnya penelitian ini menggunakan 

prosedur pengujian yang sama tetapi dengan kriteria sampel data yang 

berbeda dan pada moment waktu yang berbeda pula, yaitu saham perusahaan 

sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006 

sampai 2009. 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Over Reaksi Pada Pasar 

Modal Indonesia”.   

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis mencoba 

merumuskan masalah  penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat over reaksi pasar, yang ditunjukkan dengan perbedaan 

average abnormal return (AAR) portofolio loser mengungguli portofolio 

winner?  

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap over reaksi pasar ? 

 

 

 

 

 



1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, adalah : 

1. Untuk menguji secara empiris adanya over reaksi pasar yang ditunjukkan 

dengan perbedaan average abnormal return (AAR) portofolio loser 

mengungguli portofolio winner. 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap over 

reaksi pasar. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, adalah : 

1.  Manfaat Teoritis. 

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam aplikasi ilmu yang telah 

diperoleh mengenai pasar modal dan aktivitas di dalamnya. Sekaligus 

mengetahui lebih jauh mengenai perilaku pasar khususnya over  reaksi 

pasar. 

2.  Manfaat bagi penelitian lain. 

Sebagai sumber informasi dan bahan masukan bagi penelitian lain yang 

akan melakukan penelitian dalam bidang dan obyek penelitian sejenis. 

3.  Manfaat praktis. 

Sebagai informasi atau bahan pertimbangan bagi para investor dalam 

mengambil keputusan maupun strategi berinvestasi pada pasar modal. 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Tinjauan Umum Reaksi Pasar 

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan (atau 

sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk 

hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public 

authorities, maupun perusahaan swasta (Husnan, 1994:3). Pasar modal 

memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian dalam suatu negara. 

Dengan adanya pasar modal, maka akan mempermudah investor dalam 

melakukan investasi. Peranan pasar modal pada suatu negara menurut 

(Sunariyah, 1997:7) dapat dilihat dari lima aspek, yaitu : 

1. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dengan penjual 

untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjual-

belikan. 

2. Pasar modal memberi kesempatan kepada para investor untuk 

memperoleh hasil (return) yang diharapkan. 

3. Pasar modal memberi kesempatan kepada investor untuk menjual 

kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. 

4. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk 

partisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. 

5. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat 

berharga. 



2.1.1 Pengertian Pasar Modal 

Menurut (Sunariyah, 1997:2) pengertian pasar modal secara umum 

adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah 

bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta 

keseluruhan surat-surat berharga. Konsep pasar efisien pertama kali 

dikemukakan dan dipopulerkan oleh (Fama 1970, dalam Efendi 2008). Dalam 

konteks ini yang dimaksud dengan pasar adalah pasar modal (capital market) 

dan pasar uang. Suatu pasar dikatakan efisien apabila tidak seorangpun, baik 

investor individu maupun investor institusi, akan mampu memperoleh return 

tidak normal (abnormal return), setelah disesuaikan dengan risiko, dengan 

menggunakan strategi perdagangan yang ada. Artinya, harga-harga yang 

terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada atau “stock 

prices reflect all available information”. Ekspresi yang lain menyebutkan 

bahwa dalam pasar yang efisien harga-harga aset atau sekuritas secara cepat 

dan utuh mencerminkan informasi yang tersedia tentang aset atau sekuritas 

tersebut. 

2.1.2 Bentuk Efisiensi Pasar Modal 

Bentuk efisiensi pasar modal merupakan faktor penting yang 

dipertimbangkan oleh investor. Jika pasar modal efisien, perusahaan mendapat 

modal pada harga yang wajar dan dapat menggambarkan potensi perusahaan 

yang sebenarnya. Pasar yang efisien adalah pasar dimana harga semua 

sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang 



tersedia, baik dalam bentuk informasi masa lalu, maupun informasi saat ini 

yang bisa mempengaruhi perubahan harga sekuritas. 

Menurut (Husnan, 1994:246) secara formal pasar modal yang efisien 

merupakan pasar yang harga-harga sekuritasnya telah mencerminkan semua 

informasi yang relevan. Semakin cepat informasi baru tercermin pada harga 

sekuritas, maka semakin efisien pasar tersebut. Dengan demikian akan sangat 

sulit bagi para pemodal untuk mendapatkan tingkat keuntungan di atas normal 

secara konsisten dengan melakukan transaksi perdagangan di bursa efek. 

Berdasarkan beberapa pengertian pasar efisien di atas, maka dapat 

disusun kesimpulan pengertian pasar efisien. Pasar efisien merupakan 

kemampuan pasar untuk memberikan reaksi terhadap informasi baik atau 

informasi buruk secara cepat dan akurat, sehingga dapat mencerminkan harga 

sekuritas yang relevan. 

Bentuk efisiensi pasar dapat ditinjau dari segi informasi yang tersedia 

dan segi kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan 

analisis dari informasi yang tersedia. Pasar efisien ditinjau dari sudut 

informasi disebut dengan efisiensi pasar secara informasi (informationally 

efficient market).  

Sedang pasar yang efisien dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam 

pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang tersedia disebut dengan 

efisiensi pasar secara keputusan (decisionally efficient market). Menurut 

(Hartono, 2009:500) ada tiga bentuk atau tingkatan untuk menyatakan 

efisiensi pasar modal, yaitu: 



1) Efisiensi Pasar Bentuk Lemah (weak form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga sekuritas 

merefleksikan semua data tentang harga masa lalu dan harga sekuritas 

menyesuaikan dengan data pasar secara quickly and fully. Informasi masa 

lalu merupakan informasi yang sudah terjadi. Jika pasar efisien dalam 

bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat dipergunakan untuk 

memprediksi harga sekarang. Ini berarti bahwa untuk pasar yang efisien 

dalam bentuk lemah investor tidak dapat menggunakan informasi masa 

lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal. 

2) Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat (semi strong form) 

Dalam efisiensi pasar bentuk setengah kuat harga merefleksi semua 

informasi publik yang tersedia. Implikasinya adalah investor tidak dapat 

secara konsisten mendapatkan abnormal return dengan menggunakan 

informasi publik yang tersedia. Investor tidak dapat bereaksi terhadap 

informasi publik baru setelah pengumuman informasi tersebut dan 

mengharapkan abnormal return. 

3) Efisiensi Pasar Bentuk Kuat (strong form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas 

secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk 

informasi yang privat. Jika pasar modal efisien dalam bentuk ini maka 

tidak ada individual atau group dari investor yang  dapat  memperoleh  

keuntungan  yang  tidak normal (abnormal return) karena mempunyai 

informasi yang sifatnya privat. 



2.2.  Informasi di Pasar Modal 

Menurut Pakarti (2001) pada dasarnya ada 3 jenis informasi utama yang 

perlu diketahui untuk para investor yaitu informasi yang diperoleh dari 

analisis fundamental, teknikal, dan lingkungan. 

1. Informasi fundamental 

Informasi ini berkaitan dengan keadaan perusahaan, kondisi umum 

industri yang sejenis dan faktor-faktor intern lain yang dapat 

mempengaruhi kondisi dan prospek perusahaan tersebut dimasa yang akan 

datang, misalnya informasi tentang kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dan kondisi financial perusahaan secara keseluruhan. 

Analisis fundamental didasarkan pada fundamental ekonomi suatu 

perusahaan. Analisa ini menitikberatkan pada rasio finansial dan kejadian-

kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi 

kinerja keuangan perusahaan. 

2. Informasi teknikal 

Informasi kedua berhubungan dengan faktor-faktor teknis dimana 

informasi yang dihasilkan mencerminkan kondisi perdagangan efek, 

fluktuasi kurs, dan volume transaksi tersebut. Analisis teknikal didasarkan 

anggapan bahwa harga suatu sekuritas ditentukan oleh penawaran dan 

permintaan terhadap sekuritas, sehingga teknik ini dirancang untuk 

mengukur aspek penawaran dan permintaan tersebut. Informasi ini sangat 

penting bagi para investor untuk menentukan kapan suatu efek harus 



dibeli, dijual atau ditukar dengan saham lain agar dapat diperoleh 

keuntungan yang maksimal. 

3. Informasi lingkungan 

Informasi yang ketiga berkaitan dengan faktor lingkungan yang mencakup 

kondisi ekonomi politik dan keamanan negara. Informasi yang terakhir ini 

perlu diketahui oleh para investor karena informasi tersebut dapat 

mempengaruhi prospek perusahaan serta perkembangan perdagangan 

saham, baik secara fundamental maupun teknis. 

 

2.3. Abnormal Return 

Abnormal return atau excess return merupakan kelebihan dari return 

yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan 

return ekspektasian (return yang diharapkan oleh investor) (Hartono, 

2009:557). Menurut (Lutfi dan Suhartini, 2002), Abnormal return adalah 

selisih antara tingkat keuntungan yang direalisasi (actual return) dengan 

tingkat keuntungan yang diharapkan (expected return) dari suatu saham. 

Abnormal return  dapat bernilai positif dan negatif. Abnormal return positif 

mengidentifikasikan bahwa actual return suatu saham lebih besar nilainya 

dibandingkan dengan expected return yang diprediksikan para investor, 

sedangkan abnormal return negatif mengidentifikasikan bahwa actual return 

suatu saham selama periode tertentu lebih kecil dibandingkan dengan expected 

return yang diprediksikan oleh para investor (Rustamadji, 2001). 

 



2.4. Anomali Pasar (Market Anomalies) 

Hipotesis adanya pasar modal yang efisien, pertama kali diteliti oleh 

Fama, Fisher, Jersey dan Roll (1969) dalam Efendi (2008), yang 

mendefinisikan pasar efisien sebagai pasar yang melakukan penyesuian 

dengan cepat terhadap informasi baru. Namun terdapat banyak perdebatan dan 

konflik terhadap teori ataupun hipotesis pasar efisien. 

Dalam membahas pengujian pasar efisien, maka harus juga membahas 

tentang adanya ketidak-teraturan (anomali) yang ada yang terkait dengan 

hipotesis pasar efisien. Anomali di sini adalah salah satu bentuk dari 

fenomena yang ada di pasar. Pada anomali ditemukan hal-hal yang seharusnya 

tidak ada bilamana dianggap bahwa pasar efisien benar-benar ada. Artinya, 

suatu peristiwa (event) dapat dimanfaatkan untuk memperoleh abnormal 

return. Dengan kata lain seorang investor dimungkinkan untuk memperoleh 

abnormal return dengan mengandalkan suatu perisitiwa tertentu. 

Jones (1996) dalam (Hartono, 2009:556) mendefinisikan anomali pasar 

(market anomaly) sebagai teknik atau strategi yang tampaknya bertentangan 

dengan pasar efisien. Manurung (2001) dalam Efendi (2008) melakukan 

pengujian terhadap terjadinya anomali pasar dan ditemukan adanya anomali 

bahwa ada dalam periode terjadi tingkat pengembalian positif dan signifikan 

dari hari Senin yang terjadi pada hari Rabu di tahun 1993, hari Selasa pada 

tahun 1999 dan hari Kamis pada tahu 1995 dan 1999. Menurut Rodoni and 

Othman Yong (2002) terdapat bukti-bukti empirikal yang tidak menyokong 

hipotesis pasar efisien, yaitu: 



1) Pengaruh Bulan Januari (January Effect) 

Menurut Haugen (1993) dalam Gumanti dan Utami (2002) January 

effect adalah “market anomaly whereby stock price throughout most of the 

world have a prospensity to rise sharply during the initial part of the 

month of January”. Jadi January effect adalah anomali dimana pada bulan 

Januari terdapat return yang lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-

bulan lainnya dalam satu tahun. 

Rozeff dan Kinney (1976) dalam Efendi (2008) adalah studi pertama 

yang menunjukkan bahwa tingkat keuntungan rata-rata saham pada bulan 

Januari adalah lebih tinggi daripada bulan-bulan yang lain. Dalam jangka 

waktu 1904 hingga 1974, tingkat keuntungan rata-rata bulan Januari bagi 

suatu indeks pasar saham adalah 3,48%. Tingkat keuntungan rata-rata 

untuk bulan-bulan lain ialah 0,68%. 

Perbedaan harga saham antara bulan Januari dan bulan-bulan yang 

lain sangat jelas. Menurut Kleim (1983) dalam Efendi (2008) , January 

Effect ini jelas terlihat pada lima hari pertama awal bulan Januari. Hal 

tersebut sejalan dengan Rathinasamy dan Mantripragada  (1996) yang 

menyatakan bahwa  "The daily abnormal return is higher in January than 

other month, especiallly for small capitalization stock; roughly half of the 

size effect occurs in January; and about 25 percent of the size effect 

occurs in the first five trading days of January. "   

 

 



2)  Pengaruh akhir Pekan Bursa (Weekday Effect) 

Menurut Gumanti dan Utami (2002), weekend effect merupakan 

jenis anomali musiman yang menjelaskan bahwa harga sekuritas 

cenderung naik pada hari Jumat dan turun pada hari Senin. Persentase 

perubahan harga pada hari Rabu dan Jumat adalah lebih besar daripada 

hari Selasa dan Kamis. Dengan kata lain weekday effect terjadi pada hari 

Jumat dan berperilaku pada U-shaped winner loser, dan pada hari Senin 

berperilaku pada upside-down U-shaped. 

Dua studi yang dilakukan oleh French (1980) dan Gibson and Hess 

(1981) dalam Efendi (2008) menunjukkan bukti bahwa terdapat perbedaan 

yang jelas dari segi persentase perubahan harga saham bergantung pada 

hari dalam minggu perdagangan yang berjalan. Berdasarkan pengujian 

persentase perubahan, pada hari Senin adalah negatif, sedangkan pada hari 

lain adalah positif. 

3)   Size Firm or Small firm Effect 

Anomali size effect termasuk dalam kelompok anomali perusahaan. 

Anomali ini menjelaskan bahwa return pada perusahaan kecil cenderung 

lebih besar walaupun sudah disesuaikan dengan risiko (Gumanti dan 

Utami, 2002). Untuk dapat membedakan secara kuantitatif antara 

perusahaan besar dan kecil maka ditentukan berdasarkan ukuran 

perusahaan (size firm). 

Pada dasarnya untuk mengukur besaran suatu perusahaan (ukuran 

perusahaan) dapat digunakan nilai kapitalisasi pasar (market 



capitalization). Nilai kapitalisasi pasar (market capitalization) dapat 

diperoleh dengan cara mengalikan jumlah saham yang beredar dengan 

harga pasar saham (closing price). Nilai kapitalisasi pasar memberi 

kemungkinan posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai 

bukunya. Keadaan itu tergantung dari persepsi pelaku pasar saham dalam 

menentukan permintaan dan penawaran saham. 

 Menurut Farchan dan Sunarto (2002:68) dalam Anna (2004), nilai 

kapitalisasi pasar dapat dibagi dalam tiga kelompok berdasarkan 

kapitalisasinya yaitu: 

1. Kapitalisasi besar (big-cap) 

Saham yang berkapitalisasi besar merupakan saham yang nilai 

kapitalisasi pasarnya lebih besar atau sama dengan Rp 5 triliun. Saham 

yang berkapitalisasi besar inilah yang disebut sebagai saham blue chip 

atau saham lapis pertama. Pada umumnya saham-saham blue chip 

merupakan saham perusahaan yang mempunyai prestasi jangka 

panjang atas return  dividen serta merupakan perusahaan yang besar 

yang juga menjadi leader  di bidang industrinya. 

2. Kapitalisasi sedang (mid-cap) 

Saham yang berkapitalisasi sedang merupakan saham yang memiliki 

nilai kapitalisasi antara Rp 1 triliun sampai dengan kurang dari Rp 5 

triliun. Saham kelompok ini memberikan daya tarik tersendiri bagi 

investor karena disamping return on investment yang relatif besar juga 

harga saham yang cenderung stabil. 



3. Kapitalisasi kecil (small-cap) 

Saham yang termasuk kelompok ini adalah saham-saham yang 

memiliki nilai kapitalisasi pasar kurang dari Rp 1 triliun. Saham 

kelompok ini menjanjikan return on investment  yang tinggi karena 

harga relatif murah namun disertai dengan risiko yang besar pula. Pada 

umumnya saham kelompok ini harga sahamnya relatif stabil dan 

sebagian besar sahamnya tidak pernah ditransaksikan dalam waktu 

cukup lama atau dengan frekuensi perdagangan 1-2 kali sebulan, 

sehingga saham tersebut sering disebut saham tidur. 

Pada awal tahun 1980-an beberapa peneliti menyatakan bahwa 

investasi saham biasa dalam perusahaan-perusahaan dengan ukuran kecil 

(small stock) memperoleh return yang lebih tinggi daripada 

perusahaan-perusahaan dengan nilai kapitalisasi besar.  

Banz (1981) dalam Efendi (2008), membagi perusahaan-perusahaan 

yang didaftarkan di Bursa Efek New (NYSE) menjadi dua kelompok 

(masing-masing 20%). Kelompok pertama terdiri dari kelompok 

perusahaan dengan kapitalisasi besar di NYSE sedangkan kelompok 

kedua dari perusahaan -perusahaan kecil. 

Banz menemukan kelompok kedua memperoleh return 9,8% lebih  

tinggi daripada kelompok pertama. Pada saham kecil (small stock) 

memiliki perbedaan harga penawaran dan permintaan (bid and ask spread 

price) yang besar dan harga saham yang relatif lebih rendah sehingga 

lebih liquid, maka bisa disimpulkan bahwa pergerakkan saham yang 



dinilai dari ukuran perusahaan juga merupakan bentuk anomali dalam 

hipotesis pasaran efisien setengah kuat. 

4)  Price Earning Ratio (PER anomaly) 

Basu (1977) dalam Gumanti dan Utami (2002) menyatakan PER 

anomaly adalah  " market anomaly whereby firm with low P/E ratios tend 

to outperform the market even when return are adjusted for risk. This 

suggests that investing in a portfolio of firm with low P/E ratios is a sound 

investment strategy". Dengan kata lain, PER anomaly menjelaskan bahwa 

sebagian investor meyakini saham-saham yang mempunyai P/E rendah 

akan memperoleh prestasi yang lebih baik dari saham-saham yang P/E nya 

tinggi. 

Alasan utama yang memperkuat penelitian Basu terhadap PER 

Anomaly di ungkap oleh Fama dan French (1992) serta Lakonishok et.,al. 

(1994) dalam Efendi (2008) dengan melakukan penelitian atas dasar 

klasifikasi strategi investasi yang dibagi dalam dua kategori, yaitu: 

contrarian strategy dan naive strategy. Strategi nilai atau biasa disebut 

contrarian strategy adalah strategi yang dilakukan dengan cara melakukan 

investasi lebih banyak pada saham-saham yang underpriced dan lebih 

sedikit pada saham-saham yang overpriced, sedangkan naive strategy 

yang mengasumsikan bahwa investor akan lebih suka membeli saham 

yang memiliki kinerja bagus di masa lalu (disebut glamour stock). 

Fama serta Lakonishok dalam Efendi (2008) mencoba melakukan 

pengelompokkan saham-saham kedalam kelompok glamour stocks dan 



value stocks didasarkan pada besarnya rasio aliran kas-harga pasar saham 

dan rasio nilai buku-harga pasar saham. Saham-saham yang dimasukkan 

glamour stocks (glamour portofolio) adalah saham-saham yang memiliki 

rasio aliran kas-harga pasar saham dan rasio nilai buku-harga pasar saham 

yang rendah, sedangkan saham-saham yang dimasukkan dalam kelompok 

value stocks (value portofolio) adalah saham-saham yang memiliki rasio 

aliran kas-harga pasar saham dan rasio nilai buku-harga pasar saham yang 

tinggi. 

Strategi ini berlawanan dengan naive strategy yang mengasumsikan 

bahwa investor akan lebih suka membeli saham yang memiliki kinerja 

bagus di masa lalu (disebut glamour stock) dan menjual saham yang 

memiliki kinerja jelek di masa lalu (value stock), karena mereka 

berasumsi bahwa saham dengan harga yang tinggi sekarang akan terus 

meningkat di masa depan. Karena perilaku investor yang naive ini 

mengakibatkan glamour stock menjadi overpriced dan value stock 

menjadi underpriced.  

5)   Over Reaksi Pasar (overreaction) 

Anomali overreaction atau winner-losser diperkenalkan pertama 

kali oleh Debondt dan Thaler (1985), dengan menemukan adanya 

pembalikan return saham terhadap saham-saham yang merupakan saham 

losser akan menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan 

saham-saham yang sebelumnya merupakan saham winner. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dengan membeli saham losser dan 



melakukan short selling terhadap saham winner terbukti memperoleh 

return abnormal sebesar 15%. Fenomena pembalikan return ini 

disebabkan oleh pasar yang overreaction terhadap informasi dan 

kemudian melakukan koreksi sendiri pada periode berikutnya. 

Ketika terjadi keseimbangan pasar, suatu sekuritas diharapkan 

memberikan return yang setara dengan risiko sistematis. Investor berusaha 

menghindari risiko pada awalnya dan mendorong harga saham sampai 

tingkat di bawah level yang dijamin oleh peristiwa tersebut. Sebaliknya, 

harga saham kembali bergerak karena adanya ketidakpastian informasi 

yang pada akhirnya terpecahkan setelah peristiwa terjadi. Perubahan 

ekstrim pada suatu harga saham diikuti oleh pembalikan dengan arah yang 

berlawanan. Hal ini berarti investor over reaksi terhadap informasi saham 

tersebut sehingga harga saham cenderung ditetapkan keliru. 

Overreaction hypotesis merupakan bentuk teori yang berlawanan 

dengan kondisi normal. Di mana overreaction hypotesis memprediksikan 

sekuritas yang masuk kategori loser dan biasa mendapat return yang 

rendah justru akan mempunyai excess return yang tinggi. Kebalikannya, 

sekuritas dengan return tinggi yang masuk dalam kategori winner justru 

akan memperoleh excess return yang relatif rendah (lihat misalnya, 

Debondt and Thaler, (1985).  

Debondt dan Thaler (1985) memperlihatkan bahwa dalam jangka 

waktu panjang, return mengalami perubahan arah secara signifikan. 

Khususnya, saham-saham yang menghasilkan return terendah (the loser) 



selama 3 sampai 5 tahun sebelumnya (periode pembentukan) memiliki 

kinerja lebih baik selama 3 sampai 5 tahun berikutnya (periode pengujian) 

dibanding saham-saham yang sebelumnya memiliki return  tertinggi (the 

winner). 

Menurut Clare dan Thomas (1995) dalam Efendi (2008) 

overreaction hypothesis mengacu pada hasil penelitian aplikasi psikologi 

dimana manusia cenderung berlebihan (overreact) terhadap berita atau 

event yang bersifat dramatik. Pasar melakukan penyesuaian secara lambat 

terhadap pricing error. 

Dalam penelitiannya, Debondt and Thaler (1985) menemukan 

indikasi bahwa dalam merevisi keyakinan investor individu cenderung 

berlebihan dalam menanggapi informasi terkini dan mengabaikan 

informasi di masa lalu, sehingga bila ada informasi yang masuk bersifat 

negatif/positif maka investor akan menjual/membeli saham tersebut. 

Permintaan/penawaran yang berlebih tersebut mengakibatkan harga saham 

di pasar akan turun/naik secara drastis, tetapi seiring berjalannya waktu 

akan terjadi pembalikan harga karena para investor sadar bahwa mereka 

telah over reaksi. Semakin tajam penurunan/kenaikan harga saham 

tersebut maka akan semakin besar pula pembalikan harganya. 

 

2.5. Perumusan Hipotesis 

Sukmawati dan Hermawan (2003) melakukan penelitian mengenai 

Overreaction Hypotesis dengan cara pembentukan portofolio yang dijadikan 



enam portofolio, dimana portofolio tersebut terdiri dari tiga portofolio 

golongan loser dan tiga portofolio golongan winner. Dalam penelitian 

Sukmawati dan Hermawan tersebut menguji keberadaan over reaksi yang 

digunakan untuk memprediksikan pola portofolio loser mengungguli pola 

portofolio winner. Mereka menemukan bahwa portofolio loser terbukti 

mengungguli portofolio winner, dan terjadi secara separatis dan terpisah-pisah 

selama beberapa waktu. 

Daniel dan Subramanyan (1998) mengatakan bahwa terdapat informasi 

yang disediakan untuk para investor atau disebut dengan informasi publik, dan 

juga ada informasi yang tidak disediakan untuk para investor atau informasi 

privat. Disini dinyatakan bahwa harga saham dipengaruhi oleh informasi yang 

disediakan untuk investor. Berdasarkan kedua informasi ini menjadikan dua 

bias psycology yang menyebabkan pasar overreaction dan underreaction. 

Bias tersebut yaitu investor terlalu percaya diri terhadap kebenaran dari 

informasi prifat (over confidence) dan bias self attribution yaitu sifat dasar 

dari pribadi para investor. 

Dissanaike (1997) menyatakan jika investor secara rutin over reaksi 

terhadap informasi baru, harga saham yang biasanya cenderung loser akan 

berubah dan bergerak menjadi winner. Penelitiannya membuktikan bahwa 

terjadi anomali pada harga saham. Overreaction hypotesis adalah sebagai 

kontradiksi terhadap hipotesis pasar yang efisien, yang mana merupakan 

sebuah bagian dari integral dari ekonomi keuangan modern. Overreaction 

hypotesis pada kenyataannya mengindikasikan bahwa bentuk efisiensi pasar 



dalam bentuk lemah secara informasi dan juga mengimplikasikan bentuk 

efisiensi pasar setengah kuat. Overreaction hypotesis juga mengimplikasikan 

ketidakefisienan pasar karena harga terlalu bereaksi dan tidak adanya rasio 

(irrasional) terhadap perkiraan hasil dimasa depan. 

Susiyanto (1997) menguji keberadaan over reaksi di Bursa Efek Jakarta. 

Susiyanto menggunakan data mingguan selama periode 1994-1996 dan dalam 

penelitian tersebut ditemukan bahwa portofolio saham yang tiga bulan 

sebelumnya memperlihatkan abnormal return positif (winner) mengalami 

over reaksi yaitu memperoleh abnormal return negatif dalam periode tiga 

bulan sesudahnya. Namun Susiyanto tidak menemukan adanya over reaksi 

pada portofolio saham yang sebelumnya memperlihatkan abnormal return 

negatif (loser). Susiyanto menginterpretasikan penelitiannya bahwa para 

investor di Bursa Efek Jakarta lebih sering merespon secara berlebihan pada 

informasi positif dibandingkan dengan informasi negatif. 

Sartono dan Yarmanto (1996) dalam Rahmawati dan Suryani (2005) 

mendokumentasikan reaksi berlebihan (overreaction) pada pasar saham 

Indonesia dengan menggunakan model Damodoran. Tujuan utama dari studi 

mereka adalah untuk mengukur penyesuaian pasar dan bagaimana informasi 

baru diserap secara efektif. Penemuan itu membuktikan bahwa Bursa Efek 

Jakarta cenderung bereaksi berlebihan terhadap informasi terbaru. Rahmawati 

dan Suryani (2005) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara rata-rata abnormal return seluruh saham golongan loser dengan seluruh 

saham golongan winner. 



Penelitian yang dilakukan oleh Ardi, Kiryanto dan Amalia (2008), 

melakukan penelitian over reaksi dengan melakukan uji independent sample t-

test menggunakan average abnormal return antara saham golongan loser dan 

saham golongan winner, menyatakan bahwa penghitungan menggunakan 

Mean Adjusted Model menghasilkan adanya perbedaan yang signifikan antara 

rata-rata abnormal return seluruh saham golongan loser dengan seluruh 

saham golongan winner, kemudian pada Market Adjusted Model 

menghasilkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara average 

abnormal return portofolio winner dengan average abnormal return portofolio 

loser. 

Berdasarkan pada kajian teoritis, dan hasil penelitian terdahulu, maka 

hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1 : Terdapat over reaksi pasar yang ditunjukkan dengan perbedaan average 

abnormal return (AAR) portofolio loser mengungguli portofolio 

winner.  

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan overreaction (over reaksi) 

antara lain Wibowo dan Sukarno (2004) dalam Rahmawati dan Suryani 

(2005) meneliti tentang over reaksi dengan melihat ukuran perusahaan. 

Wibowo dan Sukarno mengadakan pengujian terhadap saham harian selama 

tahun 2000 di Bursa Efek Jakarta. Hasil dari penelitian tersebut tidak 

ditemukan bahwa over reaksi berhubungan dengan ukuran perusahan, baik 

perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Dalam penelitiannya juga 

ditemukan bahwa saham loser mempunyai kecenderungan untuk menjadi 



winner, tetapi winner tidak mempunyai kecenderungan untuk menjadi loser. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Iswandari. 

Fenomena pembalikan harga jangka pendek oleh Iswandari (2001) 

dengan menggunakan data harga saham harian selama tahun 1998 dan 

ditemukan bahwa over reaksi hanya terjadi pada saham-saham loser dan 

bukan pada saham winner dengan menggunakan model market dan model 

disesuaikan rata-rata. Over reaksi yang terjadi pada saham loser diduga karena 

periode data yang digunakan dalam penelitian adalah tahun 1998 dimana pada 

tahun tersebut Indonesia sedang mengalami krisis berat, sehingga para pelaku 

pasar ragu bahwa informasi yang diterimanya adalah informasi bagus. 

Sebagian peneliti mencurigai bahwa pembalikan harga bukan karena over 

reaksi tetapi karena pengaruh bid-ask spread. 

Kunarti (2008) menggunakan sampel sebanyak 60 perusahaan 

manufaktur dan menggunakan data mingguan selama periode 2003-2005. 

Hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode market-adjusted abnormal 

return dan SIM-adjusted abnormal return menunjukkan terjadinya 

pembalikan return yang sebagian besar dialami oleh portfolio loser yang 

disebabkan oleh adanya anomali size effect. 

Chiao dan Hueng (2005) yang melakukan penelitian terhadap bursa efek 

Jepang menemukan bahwa firm size  dan book to market ratio tidak dapat 

menjelaskan secara penuh mengenai return saham di Jepang. Namun firm size  

dan book to market ratio berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya 



overreaksi dan firm size  dan book to market ratio dapat menjelaskan tentang 

zero investment returns dalam the loser to winner strategy. 

Berdasarkan pada kajian teoritis, dan hasil penelitian terdahulu, maka 

hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H2 : Ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh terhadap over reaksi pasar.  

EPS atau laba per lembar saham adalah tingkat keuntungan bersih untuk 

tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan 

operasinya. Laba per lembar saham atau EPS diperoleh dari laba yang tersedia 

bagi pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah rata-rata saham biasa yang 

beredar. Penelitian yang dilakukan Basu (1983) dalam Halliwell et al. (1999), 

dengan menggunakan earning to price ratio sebagai proksi terhadap 

profitabilitas, yang berhasil menemukan adanya pengaruh signifikan 

profitabilitas terhadap over reaksi. Berdasarkan pada kajian teoritis tersebut 

maka peneliti memasukkan variabel kontrol EPS sebagai proksi terhadap 

profitabilitas perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini tergolong sebagai hypotesis testing. Menurut Sekaran 

(2003:124) hypotesis testing merupakan suatu penelitian yang sudah memiliki 

kejelasan dan gambaran, pengujian hipotesis dimaksudkan untuk menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian. Penelitian ini 

mengidentifikasi fakta atau peristiwa sebagai variabel yang dipengaruhi 

(variabel dependen) dan melakukan penyelidikan terhadap variabel-variabel 

yang mempengaruhi (variabel independen). 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Menurut (Indriantoro dan Supomo, 1999:115) populasi adalah 

sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai 

karakteristik tertentu. Populasi penelitian merupakan seluruh saham 

perusahaan sektor manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia tahun 2006, 

sedangkan sampel merupakan wakil dari populasi yang diteliti. 

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling yaitu sampel dipilih berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria 

perusahaan yang menjadi sampel adalah : 

1. Saham perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2006 sampai 2009. 



2. Perusahaan yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam 

portofolio winner dan portofolio loser. 

3. Memiliki data bulanan (closing price) selama periode pengamatan. 

3.2.1 Metode Pembentukan Portofolio 

Hasil penyeleksian sampel penelitian ditunjukkan pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.1 

Prosedur Penentuan Sampel 

No Penentuan Sampel Jumlah 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2006 

Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar di BEI berturut-

turut selama tahun 2006 sampai dengan 2009. 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI berturut-turut 

selama tahun 2006 sampai dengan 2009. 

Perusahaan yang tidak masuk sebagai portofolio winner dan 

portofolio loser 

 

139 

 

(16) 

 

123 

 

(49) 

 

 Jumlah Sampel Penelitian 64 

Sumber: www.bei.co.id 

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap terjadinya market 

overreaction di Bursa Efek Indonesia dengan kriteria pemilihan sampel 

seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Jangka waktu pengambilan 

sampel untuk menentukan portofolio winner adalah dari Januari 2006 sampai 

Desember 2006. Jangka waktu pengambilan sampel untuk menentukan 

portofolio loser adalah dari Januari 2006 sampai Desember 2006. Sampel 

dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan pemeringkatan 

terhadap Average Abnormal Return selama tahun 2006. Berdasarkan kriteria 

diatas, maka diperoleh sampel sebanyak 32 perusahaan yang mempunyai  

Average Abnormal Return positif tertinggi untuk dijadikan sampel sebagai 

http://www.bei.co.id/


portofolio winner dan 32 perusahaan yang mempunyai Average Abnormal 

Return negatif terendah untuk dijadikan sampel sebagai portofolio loser. 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar berturut-turut selama tahun 2006 

dihitung Average Abnormal Return selama tahun 2006. AAR diperingkat atau 

diurutkan dari AAR positif paling besar ke negatif paling besar. Dari jumlah 

seluruh saham perusahaan manufaktur yang diperingkat tersebut, diambil 30% 

untuk sampel portofolio winner diperoleh sebanyak 32 sampel dan 30% untuk 

sampel portofolio loser diperoleh 32 sampel. Jika pada sampel portofolio 

winner ada salah satu data yang tidak lengkap, maka urutan ke 33 akan masuk 

menjadi sampel portofolio winner. Sebaliknya, jika pada sampel portofolio 

loser ada salah satu data yang tidak lengkap, maka urutan diatasnya akan 

masuk menjadi sampel portofolio loser. 

 

3.3. Data Penelitian 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. 

Data tersebut berupa: 

1. Laporan keuangan perusahaan tahun diperoleh dari buku Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD). 

2.  Data yang digunakan adalah data bulanan (closing price) selama periode 

pengamatan. 

3.  Data indeks pasar (IHSG) dan harga aktual saham-saham dari perusahaan 

yang listing di BEI yang diperoleh dari JSX Monthly Statistic juga RTI 

Stock Watch System. 



3.4. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau sesuatu yang menjadi 

titik perhatian.  

1. Variabel average abnormal return 

Return saham yaitu tingkat kembalian saham yang dihitung dari 

harga hari ini suatu sekuritas dikurangi harga kemarin dibagi harga 

kemarin. Untuk menguji variabel return saham dan perbandingan average 

abnormal return dari portofolio winner dan portofolio loser,  

penghitungan menggunakan rumus (Hartono, 2009:558) sebagai berikut: 

Menghitung Abnormal Return dari closing price masing – masing saham. 

Rumusnya sebagai berikut : 

    ARi,t = Ri,t  -  ERi,t 

Keterangan : 

ARi,t = Abnormal Return Saham i pada periode  t 

Ri,t   = Return Sesungguhnya terjadi saham i pada periode t 

ERi,t = Expected Return (Return yang diharapkan) saham i pada 

  periode t 

 

Return Sesungguhnya merupakan return yang terjadi pada periode t yang 

merupakan selisih dari harga sekarang relatip terhadap harga sebelumnya. 

Rumusnya adalah : 

 

Ri,t  =     

 

 

 

 Pi,t   -   Pi,t-

1 Pi,t-1 



Keterangan : 

Pi,t  = Harga saham sekarang  

        Yaitu Harga penutupan hari itu. 

Pi,t-1  = Harga saham sebelumnya 

Kemudian menentukan angka Expected Return. Dalam penelitian ini untuk 

menentukan Expected Return menggunakan Market Adjusted Model yaitu 

Model disesuaikan pasar (menganggap),  bahwa :     

ERi,t =  Rm,t   , Expected Return =   Market Return (Return Pasar) 

Maka Rumus Abnormal Return-nya : 

   ARi,t  =  Ri,t  -  Rm,t 

Keterangan : 

ARi,t = Abnormal Return Saham i pada periode  t 

Ri,t   = Return Sesungguhnya terjadi saham i pada periode t 

 Rm,t = Return Pasar pada periode t 

  

   Rm,t =  
                IHSGt-1 

Keterangan : 

 

Rm,t  = Return Pasar pada periode t 

IHSGt  = IHSG (composite index) saham pada waktu t 

IHSGt-1 = IHSG (composite index) saham pada waktu t-1 

Menghitung Average Abnormal Return 

Average abnormal return untuk hari ke t dapat dihitung berdasarkan 

rata-rata aritmetika sebagai berikut : 

 

AARt  =  

 

 

IHSGt – IHSGt-1 

∑ ARi,t 

 

 

k 

i=1 

k 



Keterangan : 

 AARt = Average Abnormal Return pada periode t 

ARi,t = Abnormal Return saham i pada periode t 

 k = jumlah saham  

2. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah over reaksi pasar. 

Over reaksi diukur dengan mencari selisih antara Average Abnormal 

Return (AAR) portofolio winner dengan AAR portofolio loser.  

3. Variabel Independen (X) 

     Ukuran perusahaan (SIZE/X1) 

Ukuran perusahaan diukur menggunakan nilai logaritma dari 

kapitalisasi pasar saham dari perusahaan sampel. Nilai kapitalisasi pasar 

diukur menggunakan rumusan sebagai berikut: 

Kapitalisasi pasar = jumlah saham beredar x harga penutupan saham akhir 

tahun 

SIZE = log (kapitalisasi pasar) 

4. Variabel kontrol 

     Earning Per Share (EPS/X2) 

Variabel EPS dalam penelitian ini merupakan variabel kontrol. 

Penggunaan variabel kontrol berfungsi untuk meningkatkan kemampuan 

prediksi dari model regresi yang digunakan (R
2
), karena nilai perubahan 

dari variabel dependen dinilai tidak bisa dijelaskan secara sederhana hanya 

oleh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai EPS 

diperoleh dari laporan laba-rugi perusahaan sampel selama periode 

penelitian. 



3.5. Metode Analisis Data 

3.5.1. Uji Normalitas Data 

Seluruh data yang dikumpulkan akan diuji melalui pengujian hipotesis. 

Uji kenormalan data atau distribusi dilakukan untuk mengetahui apakah 

sampel yang dianalisa mewakili populasi yang ada atau tidak, sehingga 

dengan diketahui kenormalan data sehingga dapat dilakukan analisa lebih 

lanjut. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan pengujian 

Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap masing-masing variabel. 

Hipotesis dalam pengujian ini adalah : 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak bersitribusi normal 

Dasar pengambilan keputusan, yaitu dengan membandingkan 

Kolmogorov-Smirnov hitung dengan Kolmogorov-Smirnov tabel : 

- Jika Kolmogorov-Smirnov hitung < Kolmonogorov-Smirnov tabel, H0 

diterima. 

- Jika Kolmogorov-Smirnov hitung > Kolmogorov-Smirnov tabel, H0 

ditolak. 

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan 

- Probabilitas > 0.05, maka H0 diterima 

- Probabilitas < 0.05, maka H0 ditolak 

  

 

 

 



3.5.2. Uji Hipotesis I 

Uji hipotesis satu (H1) dilakukan dengan menggunakan uji beda. Apabila 

didapati data berdistribusi normal dilakukan pengujian uji independent t-test 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Menghitung t-statistik pada taraf signifikasi 5% 

2. Menyusun hipotesis : 

H0 : Tidak terdapat perbedaan Average Abnormal Return antara portofolio 

loser mengungguli winner. 

Ha : Terdapat perbedaan Average Abnormal Return antara portofolio loser 

mengungguli winner.  

Ha didukung jika probabilitas nilai statistik t kurang dari 5%. 

Jika data tidak berdistribusi normal, maka teknik uji beda dua sampel 

independen yang digunakan adalah Mann-Whitney, yang merupakan uji 

statistik non parametrik. Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

pengujian ini adalah : 

1. Menyusun hipotesis : 

H1 : Terdapat perbedaan Average Abnormal Return antara portofolio 

loser mengungguli winner.  

H2 : Tidak terdapat perbedaan Average Abnormal Return antara 

portofolio loser mengungguli winnerr. 

2. Menentukan level of significance dari penelitian ini ditetapkan sebesar 

5% dengan derajat kebebasan (df) sebesar n-1. 

 



3. Mencari z hitung, dengan rumus : 

Z= 
T
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Keterangan:    

T : selisih terkecil rata-rata variabel 

N : jumlah sample 

  : standart deviasi rata-rata abnormal return 

4. Penarikan kesimpulan pada uji ini didasarkan pada : 

a. Apabila signifikansi (p) < α maka hipotesis alternatif diterima 

b. Apabila signifikansi (p) > α maka hipotesis alternatif ditolak 

3.5.3 Uji Hipotesis II 

Pengujian terhadap Hipotesis II dilakukan menggunakan uji multiple 

regression dengan α = 5%. Pengujian dilakukan dengan memasukkan variabel 

kontrol EPS sebagai proksi terhadap profitabilitas perusahaan. Pengujian 

dilakukan menggunakan model sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + eit 

Keterangan: 

a = konstanta 

b = koefisien regresi 

Y = AAR 

X1 = SIZE 

X2 = EPS 

eit = residual error 

 



Kaidah pengambilan keputusan terhadap pengujian hipotesis adalah 

sebagai berikut: 

a. Apabila signifikansi (p) < α maka hipotesis alternatif diterima 

b. Apabila signifikansi (p) > α maka hipotesis alternatif ditolak 

Sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis II terlebih dahulu 

dilakukan uji asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan agar analisis regresi 

diperoleh model regresi yang bisa dipertanggungjawabkan. Penyimpangan 

asumsi klasik dalam multiple regression perlu dihindari agar tidak timbul 

masalah dalam penggunaan analisis tersebut. Pengujian asumsi klasik 

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

a) Normalitas 

Uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel dependen, variabel independen maupun variabel kontrol 

memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 

b) Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas ini dilakukan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model 

regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. 

c) Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi 

yang digunakan mengandung variasi residual yang bersifat 

heteroskedastisitas (varians dari setiap error bersifat heterogen). Model 



regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas (bersifat homogen). 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji dengan scatterplot. 

d) Uji autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Model regresi yang baik 

adalah bebas dari autokorelasi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Analisis 

4.1.1 Statistik deskriptif 

Dalam deskripsi variabel ini akan diuraikan kondisi variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian meliputi variabel average 

abnormal return portofolio winner dan loser untuk variabel uji 

hipotesis pertama, kemudian untuk uji hipotesis kedua dengan variabel 

dependen yaitu over reaksi  dan variabel independent yaitu SIZE dan 

EPS. Hasil statistik deskriptif terhadap variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian  

Variabel N Minimum Maksimum Rata-rata Deviasi Standar 

AAR Winner 36 -0.138 0.166 0.0145 0.057 

AAR Loser 36 -0.119 0.150 0.0132 0.062 
      

Sumber data: data diolah, lampiran 1 

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, diperoleh sebanyak 36 data 

observasi (N). Jumlah tersebut diperoleh dengan cara mengambil data 

selama tiga periode yaitu tahun 2007 sampai dengan 2009 

menggunakan data bulanan sehingga menghasilkan data observasi 

sebanyak 36 bulan. Angka minimal variabel menunjukkan nilai 

terendah variabel, angka maksimum menunjukkan nilai tertinggi 

variabel, dan mean ( nilai rata-rata) menunjukkan tingkat kisaran data 



yang diperoleh dari penjumlahan seluruh nilai data dan membaginya 

dengan jumlah data.  

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian  

Variabel N Minimum Maksimum Rata-rata Deviasi Standar 

Over_Reaksi (Y) 32 -0.066 0.075 0.001 0.034 

SIZE (X1) 32 4.390 7.891 5.894 0.882 

EPS (X2) 32 1.000 3.665 2.441 0.447 

Sumber data: data diolah, lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, dengan menggunakan metode 

purposive sampling diperoleh sebanyak 32 data observasi (N). Angka 

minimal variabel menunjukkan nilai terendah variabel, angka 

maksimum menunjukkan nilai tertinggi variabel, dan mean ( nilai rata-

rata) menunjukkan tingkat kisaran data yang diperoleh dari 

penjumlahan seluruh nilai data dan membaginya dengan jumlah data.  

Statistik deskriptif variabel over reaksi menunjukkan nilai 

minimum yaitu -0.066, nilai maksimum 0.075, dan rata-rata sebesar 

0.001. Selisih antara nilai minimum dan maksimum yang kecil 

menunjukkan bahwa perusahaan sampel memiliki tingkat over reaksi 

yang cukup seimbang. 

Statistik deskriptif variabel SIZE menunjukkan nilai minimum 

SIZE yaitu 4.390, nilai maksimum 7.891, dan rata-rata sebesar 5.894. 

Selisih antara nilai minimum dan maksimum yang cukup besar 

menunjukkan bahwa perusahaan sampel memiliki ukuran perusahaan 

yang cukup beragam. 



Statistik deskriptif variabel EPS menunjukkan nilai EPS 

minimum adalah 1.000, nilai maksimum adalah 3.665, dan nilai rata-

rata adalah 2.441. Selisih antara nilai minimum dan maksimum yang 

cukup besar menunjukkan bahwa perusahaan sampel memiliki 

kebijakan EPS yang cukup beragam. 

4.1.2 Grafik Pergerakan Portofolio 

Gambar berikut menyajikan trend pergerakan rata-rata abnormal 

return (AAR) perusahaan sampel  (winner dan loser) selama periode 

penelitian (2007-2009).  

Gambar 4.1 

Grafik Pergerakan AAR Periode 2007-2009 
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Sumber data: data diolah, lampiran 9 

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, rata-rata kedua kelompok 

portofolio (winner dan loser) menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. 

Nilai AAR tertinggi dari kelompok portofolio winner dihasilkan pada 

bulan ke-22 dari periode pengamatan (Oktober 2008) yaitu sebesar 



16,64% sedangkan nilai AAR terendah dihasilkan pada bulan ke-28  

dari periode pengamatan (April 2009) yaitu sebesar -13,82%.  

Nilai AAR tertinggi dari kelompok portofolio loser dihasilkan 

pada bulan ke-17 dari periode pengamatan (Mei 2008) yaitu sebesar 

15,04% sedangkan nilai AAR terendah dihasilkan pada bulan ke-28  

dari periode pengamatan (April 2009) yaitu sebesar -11,92%. Selama 

bulan ke-1 sampai bulan ke-2 dari periode pengamatan, portofolio 

winner masih mampu menunjukkan kinerja saham yang lebih tinggi 

daripada portofolio loser, yang berarti tidak terjadi over reaksi pasar 

pada periode Januari 2007 sampai Februari 2007. Gejala over reaksi 

mulai terjadi pada bulan Maret 2007 yang ditunjukkan adanya pola 

portofolio loser mengungguli portofolio winner.  

Gejala over reaksi terbesar terjadi pada bulan ke-29 dari periode 

pengamatan (Mei 2009) yang ditunjukkan adanya selisih negatif 

terbesar antara AAR portofolio winner dan loser dengan nilai sebesar 

11,1%. AAR portofolio winner mampu mengungguli AAR portofolio 

loser terjadi pada bulan ke-27 dari periode pengamatan (Maret 2009) 

dengan selisih sebesar 9,5%. Trend pergerakan tersebut secara umum 

menunjukkan adanya indikasi bahwa portofolio loser mampu 

mengungguli portofolio winner selama 3 tahun periode pengamatan. 

 

 

  



4.1.3 Hasil Uji Hipotesis  

4.1.3.1 Hasil Pengujian Hipotesis I 

Pengujian terhadap Hipotesis I penelitian ini bertujuan untuk 

membuktikan adanya over reaksi pasar (market over-reaction) yang 

ditunjukan dengan perbedaan antara AAR portofolio loser mengungguli 

winner. Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat Uji Beda Rata-

Rata Dua Sampel Independen (2 Independent Sample Test). Sebelum 

pengujian dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas terhadap 

AAR dua kelompok sampel tersebut. Hasil uji normalitas menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Test disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.3 

Uji Normalitas AAR Portofolio Winner dan Loser 

 

  Keterangan AAR_Winner AAR_Loser 

N 36 36 

Kolmogorov-Smirnov Z 0.929 0.543 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.354 0.930 

Sumber: data diolah, lampiran 1 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, hasil uji normalitas terhadap 

AAR kedua kelompok portofolio menghasilkan nilai lebih besar dari 

0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal sehingga pengujian terhadap Hipotesis I dilakukan 

menggunakan Independent Sample t-Test dengan α = 5%.  

 

 

 

 



Tabel 4.4 

Uji Beda AAR Kelompok Portofolio Winner dan Loser 

 

Keterangan 

 

AAR 

Varian 

diasumsikan 

sama 

Varian 

diasumsikan 

Berbeda 

Levene's Test untuk 

kesamaan varian 

 

F 

 

0.393 
-  

  Sig. 0.533 -  

Nilai t-test T 0.093 0.093 

  Df 70 69.639 

  Sig. (2-tailed) 0.926 0.926 

Sumber data: data diolah, lampiran 2 

Independent Sample t-Test memiliki dua tahapan analisis. 

Pertama, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap asumsi adanya 

kesamaan varians populasi kedua sampel dengan melihat Levene's Test. 

Kedua, setelah diketahui ada tidaknya kesamaan varians kemudian 

dilihat hasil t-Test untuk menentukan apakah secara statistik terdapat 

perbedaan rata-rata kedua kelompok sampel (Ghozali, 2005:57).  

Untuk mengetahui apakah varians populasi identik atau tidak 

maka ditentukan hipotesis sebagai berikut: 

Ho : varians populasi kedua kelompok sampel sama 

Ha : varians populasi kedua kelompok sampel berbeda    

Kaidah pengambilan keputusan apabila nilai signifikansi (p) F-

Statistik > 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak sehingga varians populasi 

kedua kelompok sampel dapat disimpulkan sama. Pengujian 

menggunakan Independent Sample t-Test menghasilkan F-Statistik 

Levene's Test sebesar 0,393 dengan signifikansi (p) sebesar 0,533. 



Karena nilai signifikansi (p) > α maka Ho diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kedua kelompok sampel memiliki varians populasi 

yang sama.  

Berdasarkan hasil uji beda kedua kelompok sampel menghasilkan 

t-Statistik sebesar 0,093 dengan nilai probabilitas sebesar 0,926. 

Berdasarkan hasil tersebut maka Hipotesis I ditolak.  

4.1.3.2  Hasil Pengujian Hipotesis II  

Pengujian terhadap Hipotesis II bertujuan untuk membuktikan 

adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap over reaksi. Pengujian 

dilakukan menggunakan uji multiple regression dengan α = 5%. 

Sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian, terlebih 

dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk meyakinkan kualitas dan 

validasi data yang digunakan.  Hasil pengujian dijelaskan pada sub-bab 

berikut. 

1. Hasil Uji Normalitas 

Gujarati (1997:67) menuliskan bahwa regresi linier membutuhkan 

asumsi kenormalan data dengan beberapa alasan, yaitu: 

- Menghasilkan model prediksi yang tidak bias, serta memiliki 

varians yang minimum. 

- Menghasilkan model yang konsisten, yaitu dengan meningkatnya 

jumlah sampel ke jumlah yang tidak terbatas, penaksir mengarah 

ke nilai populasi yang sebenarnya. 



Untuk itu sebelum dilakukan pengujian lanjutan, dilakukan 

terlebih dahulu uji normalitas data menggunakan One Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test dengan signifikansi (α) sebesar 5%. 

Pengujian dilakukan terhadap nilai unstandardized residual dari model 

regresi, karena jika nilai residual suatu model adalah normal maka 

diasumsikan model tersebut juga memiliki distribusi normal. Hasil 

pengujian disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas 

 

Keterangan Nilai Residual 

N 32 

Kolmogorov-Smirnov Z 0.455 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.986 

Sumber data: data diolah, lampiran 4 

 

Berdasarkan tabel di atas, pengujian terhadap nilai residual model 

regresi menghasilkan nilai asymptotic significance lebih besar dari 

0,05, yaitu sebesar 0,986. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi 

kenormalan. 

2. Hasil Uji Gejala Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji adanya korelasi 

antar variabel independen. Metode yang digunakan untuk mendeteksi 

adanya multikolinearitas dengan  menggunakan nilai VIF (variance 

inflation factor) dan Tolerance Value, nilai VIF lebih kecil dari angka 



10 dan Tolerance Value lebih besar dari 0,10 menunjukkan tidak 

terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen. 

       Hasil uji gejala multikolinieritas disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Gejala Multikolinieritas 

 

Variabel VIF 

SIZE 1.021 

EPS 1.021 

Sumber data: data diolah, lampiran 4 

 

Berdasarkan tabel di atas, semua variabel independen 

menghasilkan VIF lebih kecil dari 10. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas yang serius antar variabel 

independen dalam model regresi.  

3. Hasil Uji Gejala Autokorelasi.  

Metode uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu 

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t, dengan kesalahan pada periode t-1. Jika terjadi korelasi, 

berarti dijumpai problem autokorelasi. Dengan jumlah obsevasi (n) 

sebanyak 32 dan variabel independen (k) sebanyak 2 variabel, pada 

Tabel Durbin-Watson akan diperoleh nilai batas atas (dU) = 1,574 dan 

batas bawah (dL) = 1,309.  

Hasil pengujian terhadap gejala autokorelasi menghasilkan DW-

hitung sebesar 1,733. Berdasarkan hasil tersebut, karena nilai DW-

hitung terletak di antara nilai dU < DW-hitung < 4-dU, dapat 

disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada model regresi. 



4. Hasil Uji Gejala Heteroskedastisitas 

Metode ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika terdapat perbedaan varians, 

maka dijumpai gejala heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada 

tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya 

pola tertentu pada grafik scatterplot di sekitar nilai X dan Y. Jika ada 

pola tertentu, maka telah terjadi gejala heterokedastisitas. Hasil 

pengujian ditunjukkan pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Gejala Heteroskedastisitas 
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Hasil pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas pada gambar 

di atas menunjukkan tidak dijumpai pola tertentu pada grafik yang 



terbentuk. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan tidak dijumpai 

gejala heteroskedastisitas pada model regresi. 

5. Hasil Uji Regresi  

Tabel 4.7 

Hasil Uji Hipotesis II 

 

Variabel Koefisien t-statistik Nilai prob. 

(Constant) -0.077 -0.907 0.372 

SIZE 0.003 0.393 0.697 

EPS 0.023 0.774 0.445 

R
2 

= 0.029     

F-hitung = 0.430    

Nilai prob. = 0.655     

Sumber: data diolah, lampiran 3 

Variable dependen pada model regresi ini adalah over reaksi (Y) 

sedangkan variable independennya adalah ukuran perusahaan (SIZE) 

(X1), dan variable kontrolnya adalah EPS (X2). 

Berikut adalah model regresi berdasarkan analisis di atas: 

Y = -0.077 + 0.003 X1 + 0.023 X2  

Interpretasi dari persamaan di atas adalah: 

Nilai konstanta sebesar -0.077 tersebut menunjukkan bahwa 

apabila variabel SIZE dan EPS bernilai konstan (X1, X2 = 0), maka 

over reaksi adalah sebesar Rp. -0.077. 

Nilai koefisien regresi b1 sebesar 0.003, hal ini menunjukkan 

bahwa setiap terjadi 1 persen peningkatan SIZE maka over reaksi akan 

meningkat sebesar 0.003 persen. 



Nilai koefisien regresi b2 sebesar 0,023, hal ini menunjukkan 

bahwa setiap terjadi 1 persen peningkatan EPS maka over reaksi akan 

meningkat sebesar 0,023 persen. 

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, pengujian terhadap variabel SIZE 

(ukuran perusahaan) menunjukkan t-statistik sebesar 0,393 dengan 

signifikansi (p) sebesar 0,697. Berdasarkan hasil tersebut karena nilai 

signifikansi (p) lebih besar dari α maka Hipotesis II tidak berhasil 

diterima. 

6. Hasil Uji Terhadap Variabel Kontrol 

Pengujian terhadap variabel EPS (profitabilitas) menunjukkan t-

statistik sebesar 0,774 dengan nilai probabilitas sebesar 0,445. 

Berdasarkan hasil tersebut karena nilai probabilitas lebih besar dari α 

maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap over reaksi.  

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis I 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis I, penelitian ini 

tidak berhasil membuktikan adanya over reaksi pasar yang ditunjukkan 

dengan perbedaan AAR portofolio loser mengungguli winner. Hasil ini 

mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Rahmawati dan Suryani (2005) yang menemukan over reaksi hanya 

terjadi secara sesaat pada periode yang terpisah-pisah sehingga secara 



kumulatif tidak mampu menghasilkan perbedaan AAR yang signifikan. 

Hasil pengujian tersebut menunjukkan dukungan terhadap temuan 

bahwa over reaksi mengindikasikan bahwa pasar masih tergolong 

weak- form efficiency sehingga menghasilkan pola pergerakan harga 

saham yang sulit untuk diprediksi hanya berdasarkan informasi 

fundamental perusahaan saja. 

Pengujian menggunakan statistik deskriptif menunjukkan bahwa 

terdapat reaksi berlebihan yang ditunjukkan dengan AAR portfolio 

loser lebih tinggi daripada AAR portfolio winner pada beberapa 

periode. Hasil ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Rahmawati dan Suryani (2005) yang menemukan 

adanya reaksi berlebihan (over-reaction) pada pasar modal di 

Indonesia.  

Berkaitan dengan fenomena tersebut di atas, investor harus 

mengikuti perkembangan pasar dan informasi karena pada dasarnya 

keberhasilan dari investasi ialah melakukan keputusan berdasarkan 

informasi (making well-informed decision. Informasi yang digunakan 

dalam pasar modal ialah informasi yang bermakna bagi investor, dalam 

konteks informasi yang mampu mengubah keyakinan (belief) atau 

pengharapan (expectation) dari investor dan dapat membantu dalam 

memprediksi hasil-hasil di masa datang dari berbagai alternatif 

tindakan yang kesemuanya menyebabkan seseorang melakukan 

transaksi di pasar modal.  



Pada kenyataannya investor sering berperilaku irrasional terhadap 

pergerakan harga saham yang hanya disebabkan karena adanya 

informasi bagus (good news) dan informasi yang tidak bagus (bad 

news). Portofolio yang biasanya diminati pasar dan mempunyai return 

tinggi, akan menjadi kurang diminati, sedangkan portofolio yang 

bernilai rendah dan kurang diminati akan mulai dicari oleh pasar. 

Kondisi ini akan mengakibatkan return saham yang sebelumnya tinggi 

menjadi rendah, dan return yang sebelumnya rendah akan menjadi 

tinggi. 

Walaupun tidak sampai menyebabkan adanya perbedaan AAR 

yang signifikan di antara dua kelompok portofolio, hasil pengujian 

yang mengindikasikan bahwa pasar bereaksi secara berlebihan 

(overreaction) dalam merespon suatu informasi menunjukkan sifat 

pasar modal yang masih tidak efisien. Hal tersebut bisa dijelaskan 

karena dalam pasar yang efisien, harga saham yang ada pada saat itu 

bisa mencerminkan pengetahuan dan harapan dari semua investor, 

sehingga investor tidak mungkin tidak mengetahui antara investasi 

yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan dimasa yang 

akan datang berdasarkan pada harga pasar pada saat ini. 

4.2.2 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis II  

Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis II, penelitian ini 

tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh besaran perusahaan 

terhadap over reaksi. Hasil ini tidak mendukung hasil penelitian 



sebelumnya yang dilakukan oleh Chiao dan Hueng (2005), dengan 

menggunakan proksi book-to-market ratio dan firm size, penelitian 

tersebut mampu menunjukkan adanya hubungan yang signifikan 

dengan over reaksi. Temuan sebelumnya pada penelitian yang 

dilakukan oleh Jegadeesh dan Titman (1995) juga menunjukkan adanya 

reaksi berlebihan terhadap informasi spesifik perusahaan, seperti 

besaran perusahaan. Reaksi terhadap informasi spesifik tersebut 

menimbulkan efek negatif terhadap return saham sehingga 

menimbulkan keuntungan yang berlawanan. 

Hasil pengujian yang tidak berhasil menemukan adanya pengaruh 

signifikan dari ukuran perusahaan mengindikasikan bahwa para pelaku 

pasar tidak semuanya terdiri dari orang-orang yang rasional dan juga 

tidak emosional. Jika sebagian para pelaku pasar bereaksi berlebihan 

terhadap informasi, terlebih lagi jika informasi tersebut adalah 

informasi buruk, para pelaku pasar akan secara emosional segera 

menilai saham terlalu rendah. Untuk menghindari kerugian yang akan 

ditanggung, para investor akan berperilaku irasional dan menginginkan 

menjual saham-saham yang berkinerja buruk dengan cepat tanpa 

memperhatikan kondisi fundamental perusahaan secara umum.  

Penggunaan informasi oleh investor hanya secara parsial tersebut, 

tanpa mempertimbangkan informasi fundamental perusahaan yang lain 

juga menunjukkan bukti bahwa pasar adalah tidak efisien. Dalam pasar 

yang efisien, harga saham yang ada pada saat itu bisa mencerminkan 



pengetahuan dan harapan dari semua investor, sehingga investor tidak 

mungkin tidak mengetahui antara investasi yang menguntungkan dan 

yang tidak menguntungkan dimasa yang akan datang berdasarkan pada 

informasi fundamental dan harga pasar saham pada saat tersebut.  

 

4.2.3 Pembahasan Hasil Uji Variabel Kontrol 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap EPS, penelitian ini juga 

tidak berhasil menemukan adanya pengaruh terhadap over reaksi pasar. 

Hasil tersebut tidak mendukung hasil penelitian Basu (1983) dalam 

Halliwell et al. (1999), dengan menggunakan earning to price ratio 

sebagai proksi terhadap profitabilitas, yang berhasil menemukan 

adanya pengaruh signifikan profitabilitas terhadap over reaksi. Adanya 

perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya tersebut sekaligus juga 

mendukung bahwa penggunaan informasi oleh investor hanya secara 

parsial tanpa mempertimbangkan informasi fundamental perusahaan 

yang lain sebagai ukuran penilaian kinerja dalam jangka panjang.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, kesimpulan 

yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis I, penelitian ini 

tidak berhasil membuktikan adanya over reaksi pasar yang 

ditunjukkan dengan perbedaan AAR portofolio loser mengungguli 

portofolio winner. Hasil ini mendukung hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmawati dan Suryani (2005) 

yang menemukan over reaksi hanya terjadi secara sesaat pada 

periode yang terpisah-pisah sehingga secara kumulatif tidak 

mampu menghasilkan perbedaan average abnormal return (AAR) 

yang signifikan. Hasil pengujian tersebut menunjukkan dukungan 

bahwa over reaksi mengindikasikan bahwa pasar masih tergolong 

weak- form efficiency sehingga menghasilkan pola pergerakan 

harga saham yang sulit untuk diprediksi hanya berdasarkan 

informasi fundamental perusahaan saja. Walaupun tidak sampai 

menyebabkan adanya perbedaan AAR yang cukup signifikan di 

antara dua kelompok portofolio, hasil pengujian yang 

mengindikasikan bahwa pasar bereaksi secara berlebihan 

(overreaction) dalam merespon suatu informasi menunjukkan sifat 



pasar modal yang masih tidak efisien. Hal tersebut bisa dijelaskan 

karena dalam pasar yang efisien, harga saham yang ada pada saat 

itu bisa mencerminkan pengetahuan dan harapan dari semua 

investor, sehingga investor tidak mungkin tidak mengetahui antara 

investasi yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan 

dimasa yang akan datang berdasarkan pada harga pasar pada saat 

ini.  

2. Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis II, penelitian ini 

tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh besaran perusahaan 

terhadap over reaksi. Hasil pengujian yang tidak berhasil 

menemukan adanya pengaruh signifikan dari ukuran perusahaan 

mengindikasikan bahwa para pelaku pasar tidak semuanya terdiri 

dari orang-orang yang rasional dan juga tidak emosional. Jika 

sebagian para pelaku pasar bereaksi berlebihan terhadap 

informasi, terlebih lagi jika informasi tersebut adalah informasi 

buruk, para pelaku pasar akan secara emosional segera menilai 

saham terlalu rendah. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu : 

1. Peneliti hanya menggunakan sampel dengan jumlah 64. Lebih 

banyak sampel akan lebih mencerminkan keadaan sebenarnya 

tentang harga saham. 



2. Penelitian ini untuk mendapatkan nilai abnormal return hanya 

menggunakan model perhitungan market adjusted model saja, 

sehingga ada kemungkinan hasil penelitian berbeda jika 

abnormal return diukur dengan model lainnya. 

3. Penelitian ini menggunakan data return bulanan untuk 

menghitung abnormal return. 

5.3 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya 

Dengan adanya keterbatasan pada penelitian ini, saran untuk 

penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya bisa dikembangkan menambah jumlah 

sampel sehingga hasil penelitian diharapkan mampu 

memperbaiki hasil pada penelitian ini.  

2. Penelitian selanjutnya juga bisa dikembangkan dengan 

menggunakan model perhitungan lain untuk mendapatkan nilai 

abnormal return sehingga bisa dibuat model perbandingan 

yang menghasilkan kesimpulan yang terbaik.  

3. Data yang digunakan hendaknya lebih detail periodenya 

misalnya menggunakan periode mingguan atau periode harian. 

  

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

Anna, Nova, 2004. Perbedaan Ukuran Perusahaan terhadap Return Saham di 

 Bursa Efek Jakarta. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Petra  

Azhar Ardi, Kiryanto, dan Dista Amalia, “Over Reaksi Pasar Terhadap Harga 

Saham Perusahaan-Perusahaan Di Indonesia”. Seminar Nasional 

Akuntansi ke 11, Pontianak, 2008. 

Chan, L.K.C., Y. Hamao, and J. Lakonishok. 1991. Fundamentals and Returns in 

 Japan, Journal of Finance, 46, 1739-1764. 

Chiao, Chaoshin dan James Hueng. 2005. Overreaction Effects Independent of 

 Risk and Caracteristics: Evidence from the Japanese Stock Market. 

 Journal of Finance 

Daniel, Kent., Hirsheleifer dan Subramanyan.,1998. “Investor Psichology And 

Security Market Under and Overreactions”. Journal Of Finance Vol 13 

No 6. 

DeBondt, W dan R Thaler. 1985. Does Security Analysts Overreact?, The 

 American Economic Review. Volume 80. 52-57 

 

Dissanaike, Gishan. 1997. Do Stock Market Investor Overreact?. Journal Of 

 Businness Finance and Accounting. 24 

Effendi, Agus, 2008,  Analisis Market’s overreaction Hypothesis terhadap Harga 

Saham. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

Fama, F Eguene, 1997, “Market Efficiency, Long-Term Return and Behavioral 

Finance”, Journal Of Financial Economics, Vol. 49. 283-306. 

 

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Fak 

Ekonomi UNDIP. Semarang. 

 

Gumanti, Tatang Ary dan Elok Sri Utami. 2002. Bentuk Pasar Efisien dan 

Pengujiannya (http:/ / www.google.com), diakses 15 Juni 2010) 

Hartono, Jogianto, 2009, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Yogyakarta: 

BPFE. 

Halliwell, J., J. Heaney and J. Sawicki, 1999, Size and book to market effects in 

Australian share markets: a time series analysis, Accounting Research 

Journal, 12, 122-137. 

http://www.google.com/


Husnan, Suad, 1994, Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas, Edisi 

3. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP). AMP YKPN. 

Indiantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. Metodologi penelitian Bisnis. 

 BPFE: Yogyakarta. 

 

Iswandari, Lucia. 2001. Pembalikkan Harga Di Bursa Efek Jakarta. KOMPAK. 

September No.3, 299-321. 

 

Jegadeesh N dan Titman S. 1995. Overreaction And Contrarian Profit. The 

 Review Of Financial Studies Winter. Vol 8 No 4. 973-993 

 

Kunarti, Umi. 2008. Pengujian Market Overreaction dan Size Effect. Thesis. 

 Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada 

Lutfi., dan Suhartini. 2002. Faktor Besaran Perusahaan dan Tingkat Keuntungan 

dari Strategi Contrantian di BEJ. Ventura. Vol.5, No.1, April. pp31-43 

Pakarti, Piji., dan Anoraga, Pandji. 2001. Pengantar Pasar Modal. Edisi Revisi. 

 Jakarta: Rineka Cipta 

Rahmawati dan Tri Suryani, 2005, “Over Reaksi Pasar Terhadap Harga Saham 

Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta”. Seminar Nasional 

Akuntansi ke 8, Solo, 15-16 September 2005. 

Rodoni, Ahmad dan Othman Yong, 2002, Analisis Investasi & Teori Portofolio, 

Jakarta: Rajagrafindo Persada. 

Rustamadji, R.Gatot. 2001. Analisis Ekspektasi Investor di Bursa Efek Jakarta 

terhadap Peristiwa Politik. Usahawan No.8  Agustus. pp 36-43 

Sekaran, U (2003). Research Methods for Business- A Skill Building Approach. 

John Willey & Sons, Inc USA. 

Sunariyah, 1997, Pengantar Pasar Modal, Edisi I, Yogyakarta: YKPN. 

Sukmawati, dan Hermawan, 2002, Overraction Hypothesis dan Price Earning 

ratio Anomaly Saham-saham Sektor Manufaktur di Bursa Efek Jakarta, 

Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi. Februari Vol.2 No.1. 

Susiyanto, Muhammad, 1997, Market’s Overreaction In The Indonesian Stock 

Market, KELOLA. Vol.6 No.16. 

Tandelilin, Eduardus. 2001. Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. 

Yogyakarta: BPFE. 



LAMPIRAN 

 
Lampiran 1 

 

Hasil Uji Normalitas AAR Winner dan AAR Loser 

 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Winner 36 -.13819 .16641 .0145728 .05775756 

Loser 36 -.11922 .15036 .0132528 .06207654 

Valid N (listwise) 36         

 
 
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  Winner Loser 

N 36 36 

Normal Parameters(a,b) 
Mean .0145728 .0132528 

Std. Deviation .05775756 .06207654 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .155 .090 

Positive .155 .090 

Negative -.118 -.065 

Kolmogorov-Smirnov Z .929 .543 

Asymp. Sig. (2-tailed) .354 .930 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 2 

 

Hasil Uji Beda AAR Winner dengan AAR Loser 

 
 Group Statistics 
 

  Kelompok N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

AAR Winner 36 .0145728 .05775756 .00962626 

Loser 36 .0132528 .06207654 .01034609 

 
 
 Independent Samples Test 
 

  AAR 

  
Equal variances 

assumed 
Equal variances 

not assumed 

Levene's Test for 
Equality of Variances 

F 
.393   

  Sig. .533   

t-test for Equality of 
Means 

t 
.093 .093 

  df 70 69.639 

  Sig. (2-tailed) .926 .926 

  Mean Difference 
.00132000 .00132000 

  Std. Error Difference 
.01413175 .01413175 

  95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower 
-.02686489 -.02686746 

    Upper .02950489 .02950746 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 3 

 

Hasil Uji Regresi 

 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Over_Reaksi 32 -.06677 .07549 .0013209 .03493782 

SIZE 32 4.39021 7.89171 5.8940428 .88264839 

EPS 32 1.00000 3.66521 2.4419756 .44764791 

Valid N (listwise) 32         

 
 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .170(a) .029 -.038 .03559902 

a  Predictors: (Constant), SMEAN(EPS), SMEAN(SIZE) 
b  Dependent Variable: Over_Reaksi 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .001 2 .001 .430 .655(a) 

Residual .037 29 .001     

Total .038 31       

a  Predictors: (Constant), SMEAN(EPS), SMEAN(SIZE) 
b  Dependent Variable: Over_Reaksi 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) -.077 .085   -.907 .372 

SMEAN(SIZE) .003 .009 .073 .393 .697 

SMEAN(EPS) .023 .030 .143 .774 .445 

a  Dependent Variable: Over_Reaksi 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



Lanjutan 
 Residuals Statistics(a) 
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -.0100499 .0149843 .0013209 .00592636 32 

Residual -
.06971521 

.07624550 .00000000 .03443152 32 

Std. Predicted Value -1.919 2.306 .000 1.000 32 

Std. Residual -1.958 2.142 .000 .967 32 

a  Dependent Variable: Over_Reaksi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Lampiran 4 

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 
 
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  
Unstandardize

d Residual 

N 32 

Normal Parameters(a,b) 
Mean .0000000 

Std. Deviation .03443152 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .080 

Positive .080 

Negative -.061 

Kolmogorov-Smirnov Z .455 

Asymp. Sig. (2-tailed) .986 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
 

2. Uji Gejala Autokorelasi 

 
 Model Summary(b) 
 

Model Durbin-Watson 

1 1.733(a) 

a  Predictors: (Constant), SMEAN(EPS), SMEAN(SIZE) 
b  Dependent Variable: Over_Reaksi 

 
 
3. Uji Gejala Multikolinieritas 

 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 SMEAN(SIZE) .979 1.021 
SMEAN(EPS) .979 1.021 

a  Dependent Variable: Over_Reaksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lanjutan 
 Collinearity Diagnostics(a) 
 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 

Index Variance Proportions 

    (Constant) SMEAN(SIZE) SMEAN(EPS) (Constant) SMEAN(SIZE) 

1 1 2.986 1.000 .00 .00 .00 

  2 .011 16.842 .04 .91 .18 

  3 .003 29.643 .96 .09 .82 

a  Dependent Variable: Over_Reaksi 
 
 

4. Uji Gejala Heteroskedastisitas 

 
 Residuals Statistics(a) 
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -.0100499 .0149843 .0013209 .00592636 32 

Std. Predicted Value -1.919 2.306 .000 1.000 32 

Standard Error of 
Predicted Value .006 .023 .010 .004 32 

Adjusted Predicted Value -.0104282 .0154578 .0007065 .00613934 32 

Residual -
.06971521 

.07624550 .00000000 .03443152 32 

Std. Residual -1.958 2.142 .000 .967 32 

Stud. Residual -2.004 2.197 .008 1.006 32 

Deleted Residual -
.07298026 

.08019715 .00061441 .03728791 32 

Stud. Deleted Residual -2.121 2.364 .014 1.037 32 

Mahal. Distance .020 12.186 1.938 2.427 32 

Cook's Distance .000 .110 .028 .030 32 

Centered Leverage Value .001 .393 .063 .078 32 

a  Dependent Variable: Over_Reaksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lanjutan 
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Lampiran 5 

Data AAR portofolio Winner dan Loser Periode 2007-2009 
 

  
AAR 

  
2007 2008 2009 

Winner Losser Winner Losser Winner Losser 

-0.01652 -0.04492 0.05670 0.04958 -0.07780 0.00432 

0.03167 0.04488 0.03277 0.02947 -0.03736 0.08578 

0.01409 -0.02638 -0.00979 -0.01525 0.05540 -0.01674 

0.02516 -0.00293 0.19648 0.07052 -0.04793 -0.11337 

0.02835 -0.02615 -0.00493 0.07042 -0.00642 -0.00536 

0.02404 -0.00298 0.07257 0.06269 -0.12933 0.02491 

-0.02258 -0.02158 0.03261 0.02890 0.00851 0.01087 

0.05052 -0.01640 0.10832 0.09401 -0.08783 0.02064 

-0.00275 -0.06418 0.06029 0.08599 -0.04918 0.06916 

0.24645 -0.03590 0.09045 0.07148 -0.08045 -0.00559 

-0.00908 -0.05150 0.05769 -0.00162 0.07991 0.09862 

0.02128 -0.05065 -0.01509 -0.00144 0.07050 0.01412 

-0.00212 -0.00168 0.02067 0.00781 0.04391 -0.03097 

0.12287 -0.01545 0.00438 0.00285 -0.07352 0.01578 

0.05051 0.03788 0.01239 0.04871 0.07059 -0.09480 

-0.08750 0.03472 0.04347 -0.04883 0.00387 -0.00580 

0.06165 -0.01908 0.00354 -0.01435 0.00448 0.03718 

0.02665 -0.04357 0.11138 0.11220 -0.08595 0.02655 

0.03589 0.05472 0.11092 -0.02089 -0.05967 -0.02626 

-0.00965 0.10329 0.03940 0.04036 0.01788 0.03560 

-0.02571 0.14743 0.02352 0.02503 0.08051 -0.01800 

-0.01493 -0.01447 -0.02513 0.11187 -0.03199 -0.05944 

0.08390 -0.02701 0.05002 0.05475 -0.01617 0.05518 

-0.01333 0.04984 -0.00373 0.02414 -0.06531 -0.02330 

0.01559 0.02387 0.06823 0.07555 -0.02365 -0.00938 

0.04817 0.00086 -0.00328 0.02860 0.03488 -0.05571 

0.01602 -0.10368 -0.01572 0.15145 -0.01582 0.03310 

-0.00497 -0.01725 -0.10045 0.11841 0.04662 0.04035 

-0.02158 0.04787 0.01515 0.03830 -0.00796 -0.08531 

0.03391 -0.00992 0.08157 -0.01276 -0.08286 -0.02177 

-0.03410 -0.08121 0.06335 0.07201 -0.02200 0.03368 

0.05748 -0.01267 -0.00673 0.05156 -0.01732 -0.02917 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6 

Data NI, EPS, total ekuitas dan kapitalisasi 

 

 

NI EPS Total ekuitas 
Kapitalisasi 

(juta) 

ALMI 4,566,862,211 14.83 435,837,407,426 286,440 

APLI -4,821,452,181 -3.71 125,482,366,772 91,000 

ASII 9,191,000,000,000 2.27 33,080,000,000,000 77,930,840 

BTON 20,823,061,634 115.68 55,238,249,453 109,800 

BUDI 32981000000.00 9.00 618,850,000,000 1,259,575 

CTBN 176,674,581,000 0.02 829,599,345,000 2,400,000 

DVLA 70,819,094,000 126.00 507,849,295,000 772,800 

ERTX -2,511,396,000 -26.00 -22,695,181,000 24,559 

ESTI -22,019,267,165 -10.93 249,073,427,014 201,521 

IKAI 3,305,996,962 5.00 342,992,477,861 1,066,020 

IKBI 97,686,561,431 319.00 507,136,016,388 281,520 

INDF 1,034,389,000,000 120.00 8,498,749,000,000 22,666,054 

INTP 1,745,500,936,215 474.16 8,500,193,560,385 20,062,713 

JKSW -29,915,880,560 -199.44 -418,519,493,822 39,750 

JPFA 9,620,832,397 -67 -74,374,095,689 1,057,484 

JPRS 49,157,545,353 65.54 269,771,302,444 502,500 

KDSI 5,716,267,895 14.11 228,137,653,316 91,125 

LAPD 7,476,724,387 488 133,017,974,206 1,388,091 

LMSH 9,237,180,878 962.00 37,898,295,096 30,720 

MERK 98,620,070,000 4403.00 327,323,807,000 1,097,600 

MYOR 196,230,049,693 256.00 1,245,109,325,465 1,027,223 

PBRX -41,258,450,842 -93.00 98,242,113,972 97,997 

PICO 12,986,339,190 22.85 150,895,938,026 264,294 

RICY -9,374,805,387 -14.61 320,876,719,282 359,362 

RMBA 239,137,880,999 35.52 1,730,200,574,890 3,703,219 

SMCB 282,220,000,000 37.00 2,537,926,000,000 8,582,448 

STTP 4,816,495,973 3.68 363,436,877,436 412,650 

SULI -262,542,682,387 -213.00 324,950,643,299 1,705,681 

TCID 114,854,035,121 590.00 816,166,049,465 1,176,240 

ULTJ 303,711,501,204 105.00 1,135,323,598,598 2,166,287 

UNVR 2,407,231,000,000 315.00 3,100,312,000,000 51,502,500 

VOKS 5,237,984,355 6.30 315,075,154,294 457,116 

  

-213.00 

  

  

223.00 

   

 

 

 

 

 



Lampiran 7 

Data over reaksi, SIZE, dan EPS untuk uji regresi 

 

 

 
Winner Loser 

Over 

Reaksi 
SIZE EPS 

Log Over 

Reaksi 

1 -0.01254 0.00299 -0.01553 5.45703 2.37627 1.00222 

2 0.00903 0.05337 -0.04434 4.95904 2.34102 1.00097 

3 0.01990 -0.01946 0.03936 7.89171 2.35270 1.00458 

4 0.05791 -0.01526 0.07317 5.04060 2.52979 1.00604 

5 0.00566 0.01297 -0.00731 6.10022 2.36549 1.00257 

6 -0.01091 0.02821 -0.03912 6.38021 2.34835 1.00120 

7 0.00618 0.00606 0.00012 5.88807 2.54283 1.00290 

8 0.02367 0.03275 -0.00908 4.39021 2.29447 1.00250 

9 0.00279 0.03033 -0.02754 5.30432 2.32648 1.00170 

10 0.08548 0.00999 0.07549 6.02777 2.35793 1.00613 

11 0.04284 0.01517 0.02767 5.44951 2.73400 1.00408 

12 0.02556 -0.01266 0.03822 7.35538 2.53529 1.00454 

13 0.02082 -0.00828 0.02910 7.30239 2.84333 1.00414 

14 0.01791 0.00106 0.01685 4.59934 1.37218 1.00362 

15 0.04450 -0.00274 0.04724 6.02427 2.19326 1.00492 

16 -0.01338 -0.00664 -0.00674 5.70114 2.46021 1.00260 

17 0.02322 0.00125 0.02197 4.95964 2.37495 1.00384 

18 0.01736 0.03173 -0.01437 6.14242 2.85190 1.00227 

19 0.02904 0.00252 0.02652 4.48742 3.07372 1.00403 

20 0.01587 0.05975 -0.04388 6.04044 3.66521 1.00099 

21 0.02611 0.05149 -0.02538 6.01166 2.68034 1.00179 

22 -0.02402 0.01265 -0.03667 4.99121 2.11394 1.00131 

23 0.03925 0.02764 0.01161 5.42209 2.39067 1.00339 

24 -0.02746 0.01689 -0.04435 5.55553 2.31888 1.00097 

25 0.02006 0.03001 -0.00995 6.56858 2.41249 1.00246 

26 0.02659 -0.00875 0.03534 6.93361 2.41497 1.00441 

27 -0.00517 0.02696 -0.03213 5.61558 2.35541 1.00150 

28 -0.01960 0.04717 -0.06677 6.23190 1.00000 1.00000 

29 -0.00479 0.00029 -0.00508 6.07050 2.91009 1.00267 

30 0.01087 -0.01482 0.02569 6.33572 2.51587 1.00400 

31 0.00242 0.00816 -0.00574 7.71183 2.73078 1.00264 

32 0.01114 0.00324 0.00790 5.66003 2.36040 1.00323 

   
-0.06677 

 
  

   
10.06677 

 
   

 

 

 

 



Lampiran 8 

Data Selisih Average Abnormal Return Portofolio Winner dan Loser Periode 

2007-2009 

 
 

 
AAR 

 

 
 

Bulan Winner Losser Selisih 

2007 Januari 1 0.00195 -0.01665 0.01860 

 
Februari 2 0.02098 0.00685 0.01413 

 
Maret 3 -0.00812 0.01891 -0.02703 

 
April 4 0.03318 0.00240 0.03078 

 
Mei 5 0.09031 0.07130 0.01901 

 
Juni 6 0.04012 -0.01327 0.05339 

 
Juli 7 0.10738 0.02439 0.08299 

 
Agustus 8 -0.01284 -0.02722 0.01438 

 
September 9 0.01967 0.03002 -0.01035 

 
Oktober 10 -0.02095 -0.09809 0.07714 

 
November 11 -0.00635 -0.05933 0.05298 

 
Desember 12 0.00820 0.00662 0.00158 

2008 Januari 13 -0.04410 0.03387 -0.07797 

 
Februari 14 -0.01367 -0.04883 0.03516 

 
Maret 15 0.07340 0.06770 0.00571 

 
April 16 0.02230 0.09605 -0.07375 

 
Mei 17 0.11368 0.15036 -0.03668 

 
Juni 18 0.09086 0.05243 0.03843 

 
Juli 19 -0.00860 0.03415 -0.04275 

 
Agustus 20 0.05576 -0.00551 0.06127 

 
September 21 0.01292 0.07892 -0.06601 

 
Oktober 22 0.16641 0.12209 0.04432 

 
November 23 -0.02651 0.04572 -0.07223 

 
Desember 24 -0.00332 -0.09763 0.09431 

2009 Januari 25 -0.07347 0.01204 -0.08550 

 
Februari 26 -0.00032 0.00921 -0.00953 

 
Maret 27 0.07240 -0.02339 0.09580 

 
April 28 -0.13819 -0.11922 -0.01897 

 
Mei 29 0.01334 0.12433 -0.11099 

 
Juni 30 0.02267 -0.01338 0.03605 

 
Juli 31 -0.07543 -0.06010 -0.01533 

 
Agustus 32 -0.04633 -0.03686 -0.00947 

 
September 33 0.01922 0.01017 0.00905 

 
Oktober 34 0.00681 0.02522 -0.01841 

 
November 35 0.02438 -0.00843 0.03281 

 
Desember 36 -0.01312 0.08226 -0.09538 

      

 

Min 

 

-0.13819 -0.11922 -0.11099 

 

Max 

 

0.16641 0.15036 0.09580 

 

AVG 

 

0.01457 0.01325 

 



Lampiran 9 
Grafik pergerakan AAR Portofolio Loser dan Portofolio Winner Periode 2007-

2009 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 10 

Sampel Perusahaan Winner dan Loser 

 

NO Nama Perusahaan sampel 

1 Pelangi Indah Canindo 

2 Sumalindo Lestari Jaya 

3 Jakarta Kyoei Steel Works 

4 Sumi Indo Kabel 

5 Alumindo Light Metal Industri 

6 Ricky Putra 

7 Kedawung Setia 

8 Darya Varia Laboratoria 

9 Bentoel International Investama 

10 Citra Tubindo 

11 Jaya Pari Steel Corp Ltd 

12 Voksel Electric 

13 Mayora Indah 

14 Leyand International 

15 Eratex Djaja 

16 Japfa Comfeed Indonesia 

17 Mandom Indonesia 

18 Merck Indonesia 

19 Betonjaya Manunggal 

20 Asiaplast Industries 



21 Ever Shine Textile Industry 

22 Indocement Tunggal Prakasa 

23 Ultra Jaya Milk 

24 Budi Acid Jaya 

25 Intikeramik Alamasri Industry 

26 Astra International 

27 Unilever Indonesia 

28 Indofood Sukses Makmur 

29 Lionmesh Prima 

30 Holcim Indonesia 

31 Siantar TOP 

32 Pan Brothers 

33 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia 

34 Delta Djakarta 

35 Polychem Indonesia 

36 Intanwijaya Internasional 

37 Prima Alloy Steel 

38 Sierad Produce 

39 Aneka Kemasindo Utama 

40 Tirta Mahakam Resources 

41 Indomobil Sukses Int I. 

42 Selamat Sempurna 



43 Jembo Cable Company 

44 Berlina 

45 Indofarma 

46 Gudang Garam 

47 Indah Kiat Pulp and Paper 

48 Dynaplast 

49 Sepatu Bata 

50 Kageo Igar Jaya 

51 Asahimas Flat Glass 

52 Trias Sentosa 

53 Karwell Indonesia 

54 Toba Pulp Lestari 

55 Sekar Laut 

56 Mulia Industrindo 

57 Multi Bintang Indonesia 

58 Astra Otoparts 

59 Cahaya Kalbar 

60 Gajah Tunggal 

61 Tembaga Mulia Semanan 

62 H M Sampoerna 

63 Arwana Citramulia 

64 Kabelindo Murni 

 


