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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti seberapa 

besar reaksi pasar atas pengaruh January Effect terhadap abnormal return dan 

volume trading saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index JII 

pada tahun 2017-2019 dengan jumlah sampel sebanyak 30 perusahaan. Metode 

pemilihan sampel menggunakan Purposive Sampling dengan periode yang diteliti 

sebanyak 3 tahun dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan STATA dan SPSS. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pergerakan saham saat ini dapat dipengaruhi oleh suatu 

informasi karena harga yang diperdagangkan dalam pasar yang merupakan 

cerminan dari informasi yang ada. Informasi tersebut dapat berupa informasi dari 

internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Adapun uji yang digunakan 

adalah uji normalitas, uji paired sample T-test dan Wilcoxon signed rank test. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada peristiwa January effect hanya 

merespon negatif sebesar -2.172 pada hari ke 3 sebelum peristiwa lalu merespon 

positif sebesar 2.086 pada hari ke 4 setelah peristiwa dan terdapat perbedaan 

volume trading saham sebelum dan sesudah peritiwa January effect. 

Kata Kunci: January Effect, Abnormal Return, dan Volume Trading Saham. 
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ABSTRACT 

This study aims to test and provide evidence of how big the market reaction 

to the effect of the January effect on abnormal returns and trading volume of 

shares in companies listed on the Jakarta Islamic Index JII in 2017-2019 with a 

sample of 30 companies. The sample selection method uses purposive sampling 

with a study period of 3 years and the data used in this study are secondary data 

in the form of company financial statements. The analytical method used in this 

study uses STATA and SPSS. The results show that current stock movements can 

be influenced by information because the prices traded in the market are a 

reflection of existing information. The information can be in the form of 

information from the company's internal or external company. The test used is the 

normality test, paired sample T-test and Wilcoxon signed rank test. The results 

showed that the January effect only responded negatively by -2,172 on the 3rd day 

before the event and then responded positively by 2,086 on the 4th day after the 

event and there were differences in stock trading volume before and after the 

January effect. 

Keywords: January Effect, Abnormal Return, and Stock Trading Volume. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, 

pengertian pasar modal dijelaskan spesifik sebagai kegiatan yang berkaitan 

dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang 

berkaitan dengan efek. Pada dasarnya perusahaan di Indonesia sangat terkait 

dengan adanya investor untuk melanjutkan siklus produksi perusahaan. 

Sementara, pasar modal adalah sarana yang mempertemukan antara pihak 

yang memiliki kelebihan dana (surplus fund) dengan pihak yang kekurangan 

dana (defisit fund), dimana dana yang diperdagangkan merupakan dana 

jangka panjang (Manan, 2012). Pasar modal selain merupakan sarana 

investasi bagi masyarakat, juga dapat digunakan bagi perusahaan yang 

memerlukan modal dari masyarakat sebagai investor. 

Pasar modal di Indonesia dalam pelaksanaannya juga diiringi dengan 

keberadaan pasar modal syariah. Definisi pasar modal syariah tidak berbeda 

jauh dengan pasar modal konvensional. Perbedaan yang mendasari antara 

keduanya terletak pada aturan dimana pasar modal syariah merupakan pasar 

yang didalamnya tidak boleh bertentangan dengan syariat yang berlaku. 

Meski dalam definisi terdapat perbedaan, keberadaan pasar modal syariah 

dan pasar modal konvensional tidak dapat dipisahkan. 
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Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pasar modal syariah dimulai 

dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT. Danareksa Investment 

Management pada 3 Juli 1997. Kemudian, Bursa Efek Indonesia (BEI) yang 

pada waktu itu bernama Bursa Efek Jakarta (BEJ) bekerjasama dengan PT. 

Danareksa Investement Management meluncurkan Jakarta Islamic Index 

pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk menarik para investor. 

Dengan hadirnya Jakarta Islamic Index para investor atau pemodal memiliki 

kesempatan untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) hadir sebagai lembaga yang bertujuan agar keseluruhan 

kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, 

transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang 

tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi 

kepentingan konsumen maupun masyarakat. 

Salah satu instrumen pasar modal syariah yang paling diminati oleh 

masyarakat adalah saham syariah. Menurut Yafiz (2008), Saham syariah 

merupakan saham perusahaan yang ditawarkan kepada investor dengan 

memenuhi ketentuan syariah dan diatur sesuai fatwa Dewan Syariah 

Nasional MUI tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip 

syariah di bidang pasar modal. Investor yang mengedepankan syariah dapat 

berinvestasi pada perusahaan yang memiliki saham syariah. Menurut 

(Albaity & Ahmad, 2008), saham syariah dinilai mempunyai kemampuan 

yang lebih baik untuk menyesuaikan diri dari gangguan krisis eksternal. 
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Sejak tahun 2013, perkembangan saham yang listing di Jakarta 

Islamic Index (JII) terus bertambah sampai tahun 2018, dengan jumlah  

kapitalisasi pasar sebanyak Rp 1.672.099,91 miliar pada tahun 2013 dan 

mencapai Rp 2.239.507,78 miliar pada tahun 2018. Sementara berdasarkan 

Daftar Efek Syariah (DES) sebanyak 414 saham yang termasuk saham 

syariah pada tahun 2018. Dengan semakin banyaknya jumlah emiten, dapat 

membuka peluang bagi pemodal untuk memilih beberapa emiten sebagai 

pilihan investasinya. Berikut grafik pertumbuhan saham syariah dalam 

Daftar Efek Syariah (DES) di Indonesia pada tahun 2013-2018: 

Gambar 1. 1 Grafik Perkembangan Saham Syariah di Indonesia 

0

200
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Periode 2 336 334 331 345 393 414

2013 2014 2015 2016 2017 2018

 
Sumber: Direktorat Pasar Modal Syariah (Otoritas Jasa Keuangan) 

Para investor saham memerlukan analisis teknikal maupun 

fundamental terkait aktivitas investasinya. Pengambilan keputusan investor 

dalam berinvestasi harus dibekali dengan informasi yang akurat, analisis 

kinerja keuangan, sampai pemahaman teknikal untuk mengurangi risiko 

investasi. Selain itu, penentuan waktu yang tepat juga dapat meminimalisir 

kerugian investor dan memaksimalkan keuntungan investor. Salah 

menentukan waktu mengakibatkan risiko yang diperoleh semakin besar. 
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Pergerakan saham dapat dipengaruhi suatu informasi, karena 

informasi tersebut mencerminkan sebuah harga. Menurut F.Fama (1970), 

efisiensi pasar adalah suatu pasar yang harga sahamnya akan berubah ketika 

sekuritas memberikan informasi yang tersedia. Konsep efisiensi juga 

merupakan konsep dasar yang bisa digunakan untuk membantu memahami 

bagaimana mekanisme harga pasar dapat dibentuk. Ketika pasar dikatakan 

efisien dan semua informasi bisa diakses secara mudah dan dengan biaya 

yang murah oleh semua pihak di pasar, maka harga yang terbentuk adalah 

harga keseimbangan, sehingga tidak seorang investor pun bisa memperoleh 

keuntungan tak normal dengan memanfaatkan informasi yang dimilikinya 

(Tandelilin, 2010). Seorang investor tidak bisa menetapkan harga akan 

saham akan naik atau turun. Menurut Setyawan (2006), harga saham yang 

naik disebabkan adanya informasi yang membawa kabar baik (good news), 

juga terjadi sebaliknya ketika harga saham turun disebabkan adanya 

informasi yang membawa kabar buruk (bad news). 

Efisiensi pasar diterangkan dalam konsep informasi. Konsep informasi 

yang dimaksud adalah kondisi dimana seluruh harga yang diperdagangkan 

dalam pasar merupakan cerminan dari semua informasi yang ada. Menurut 

F.Fama (1970), informasi yang dimaksud adalah semua informasi yang 

tersedia di dalam pasar meliputi informasi di masa lalu yang disebut efisien 

dalam bentuk lemah, informasi saat ini yang disebut efisien dalam bentuk 

setengah kuat, serta informasi masa lalu (historis), informasi yang 
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dipublikasi saat ini, dan informasi yang tidak terpublikasi yang disebut 

sebagai efisen dalam bentuk kuat. 

Pasar yang tidak efisien akan menghasilkan return yang lebih besar 

dibanding dengan return normalnya. Fenomena tersebuat apabila tidak 

diantisipasi memberikan peluang kepada investor untuk mendapatkan 

abnormal return. Maka fenomena ini disebut dengan anomali pasar. 

Menurut Levy & Post (2005), anomali pasar terbagi menjadi empat yaitu 

anomali perusahaan, anomali musiman, anomali peristiwa, dan anomali 

akuntansi. Anomali musiman atau seasonal anomaly merupakan peristiwa 

musiman yang terjadi dimana investor memiliki peluang untuk memperoleh 

abnormal return, contohnya adalah January effect, week-end effect, time of 

day effect, end of month effect, seasonal effect, dan holidays effect. January 

effect merupakan salah satu anomali musiman dimana anomali ini terjadi 

ditandai dengan harga sekuritas yang cenderung naik di bulan Januari, 

khususnya di hari-hari atau pekan pertama. Fenomena ini selama bertahun-

tahun terus berulang meskipun tidak selalu pasti terjadi. Melonjaknya harga 

saham pada pekan pertama bulan Januari umumnya disebabkan oleh fund 

manager maupun investor yang melakukan penjualan saham-sahamnya 

untuk memproteksi dana, merealisasikan capital gain serta mengurangi 

beban pajak mereka. 

Pada fenomena January effect, tingkat return yang diperoleh pada 

bulan Januari cenderung lebih tinggi dibanding bulan-bulan lainnya. Rozeff 

& Kinney (1976), menyatakan bahwa keuntungan rata-rata saham pada 
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bulan Januari lebih tinggi daripada bulan-bulan lainnya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Haug & Hirschey (2011), juga menunjukkan hasil bahwa 

fenomena January effect yang terjadi pada return saham small cap sangat 

konsisten keberadaannya dari waktu ke waktu. 

Saham yang memiliki kapitalisasi pasar yang kecil (small cap) lebih 

mudah berfluktuasi dibandingkan dengan saham kapitalisasi menengah 

(middle cap) dan besar (big cap). Menurut Sidney B. Wachtel dalam 

Surjoko (2014), hal tersebut dapat terjadi karena untuk menggerakkan harga 

saham yang berkapitalisasi kecil (small cap) diperlukan volume dan nilai 

transaksi yang relatif tidak sebesar saham kapitalisasi pasar menengah dan 

besar. Namun pada umumnya, saham yang berkapitalisasi besar (big cap) 

menjadi incaran investor karena potensi pertumbuhan perusahaan yang 

besar dan resiko yang relatif lebih rendah dibandingkan saham 

berkapitalisasi menengah (mid cap) maupun kecil (small cap). 

Selain di pasar modal Amerika, January effect sebagai anomali yang 

berpola musiman ini seringkali juga dijumpai di pasar modal berbagai 

negara contohnya adalah Turki, Pakistan, dan Jepang. Penelitian Eyuboglu 

(2016) tentang January effect di Turki, menunjukkan bahwa fenomena 

tersebut terjadi dalam sektor olahraga dan leasing factoring dari 23 sektor 

yang ada di Turki. Sedangkan di Pakistan, dalam rentang waktu 10 tahun, 

hasilnya menunjukkan signifikan positif pada bulan januari ditandai dengan 

return tertinggi yang diperoleh di bulan januari dibanding bulan-bulan 
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lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa pasar modal Pakistan merupakan 

pasar tidak efisien. 

Fenomena January effect juga dapat dijumpai di Indonesia. Penelitian 

yang dilakukan oleh Yunita & Rahyuda (2019), menunjukkan hasil bahwa 

rata-rata abnormal return saham tertinggi terjadi pada bulan januari yaitu 

sebesar 0,02055 sementara terendah pada bulan lainnya yaitu sebesar -

7,23661. Pengujian January effect tersebut dilakukan pada perusahaan 

indeks LQ45 periode 2009 hingga 2014. 

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas obyek penelitian dipilih pada 

Jakarta Islamic Index sebagai salah satu parameter pergerakan indeks saham 

syariah di Indonesia. Jakarta Islamic Index adalah indeks saham yang 

menghitung rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi 

kriteria syariah. Selanjutnya, peneliti akan menguji apakah keberadaan 

January effect mempengaruhi pergerakan harga saham yang terdaftar pada 

Jakarta Islamic Index. 

Menurut Husnan (1998), di beberapa negara maju pasar modal adalah 

bagian penting dalam perekonomian. Maka untuk mewujudkan hal tersebut 

tentunya pergerakan pada pasar modal menjadi tolak ukur indikator yang 

penting. Pasar modal yang efisien mampu menunjukan harga saham yang 

sebenarnya, dan dapat memberikan jaminan atas kebenaran akan keadaan 

yang ditampilkan. Menurut Gumanti & Utami (2002), harga saham yang 

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

prices reflect all available information”. 
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Pasar modal yang dikatakan efisien memiliki pola pergerakan random 

walk atau bisa disebut juga pola acak (Thaler, 1987). Pasar modal yang 

efisien dapat memprediksi bahwa harga saham yang aman harus mengikuti 

pola pergerakan saham atas informasi yang akan datang. January effect 

dapat dijelaskan dengan besarnya volume trading saham pada suatu 

kejadian. Volume trading saham adalah suatu instrumen yang dapat 

digunakan untuk melihat besarnya minat investor pada suatu saham 

(Firmansyah & Hadijono, 2016). Maka dapat simpulkan atau dilihat melalui 

suatu aktivitas pada saat periode kejadian atau peristiwa dan dibandingkan 

pada saat aktivitas volume trading saham pada saat peristiwa terjadi. 

Penelitian ini dilakukan di pasar modal Indonesia. Hal ini dilakukan 

untuk melihat apakah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

mengalami anomali pasar yaitu January effect ataukah tidak. Penelitian 

yang terkait dengan terjadinya January effect itu sendiri beberapa kali sudah 

dilakukan oleh penelitian terdahulu, sebagai berikut diantaranya: 

Subhan, Hasan, & Wijaya (2016) melakukan penelitian mengenai 

January Effect. Penelitiannya yang berjudul “Analisis Perbedaan Abnormal 

Return dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Januarry 

Effect Pada Indeks Saham LQ 45 di Bursa Efek Indonesia”, dengan variabel 

dependen saham di Bursa Efek Indonesia dan variabel independent event 

study sebelum dan sesudah January effect dengan menggunakan metode 

penelitian uji normalitas dan uji Wilcoson, sampel yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah saham LQ-45, dengan periode saham dari Agustus 
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2012 sampai dengan Januari 2015. Periode ini diambil sesuai dengan 

periode penelitian yaitu pada 3 tahun berturut-turut dari 2013 sampai dengan 

tahun 2015. Periode pengamatan data dilakukan 7 hari terakhir perdagangan 

bulan Desember dan 7 hari pertama perdagangan bulan Januari periode 

tahun 2013 sampai tahun 2015 dan menghasilkan kesimpulan perbedaan 

abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah January effect pada 

rentang tahun 2013 hingga tahun 2015 tidak selalu terjadi di Indonesia 

khususnya pada saham perusahaan LQ45, perbedaan yang signifikan hanya 

terjadi pada tahun 2013 dan tahun 2014. Dilihat dari volume perdagangan 

saham sebelum dan sesudah January effect perbedaan yang signifikan 

terjadi secara berturut-turut dari tahun 2013 sampai dengan 2015. Dengan 

terdapatnya abnormal return sebelum dan sesudah January effect maka 

Bursa Efek Indonesia dapat dikategorikan sebagai efisien dalam bentuk 

setengah kuat (semi strong form). 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fitriani, Hartini, Si (2012), 

dengan judul “Pengaruh January Effect terhadap Abnormal Return pada 

Saham Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, dengan 

variabel dependen abnormal return saham sektor otomotif di Bursa Efek 

Indonesia dan variabel independen event study sebelum dan sesudah 

January effect menggunakan metode analisis asumsi klasik dengan sampel 

data sekunder yang berkaitan dengan data harga saham perusahaan otomotif 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008 sampai 2012. 

Menghasilkan kesimpulan berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan 
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diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa January effect 

tidak berpengaruh terhadap abnormal return yang ditunjukan oleh tidak 

signifikannya hasil pengujian t-test sebesar 0,130 > 0,05 pada saham-saham 

sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama periode 2008 sampai 2012. 

Penelitian Mujastro (2015) tentang January effect. Dengan judul 

“Pengaruh January Effect terhadap Abnormal Return dan Trading Volume 

Activity di Bursa Efek Indonesia (Studi pada Sektor Consumer Goods di 

Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2013-2014)”. Variabel dependen pada 

penelitian ini adalah saham di BEI sektor consumer goods dan Variabel 

independen study event January effect menggunakan metode analisis uji 

normalitas dengan sampel 35 perusahaan yang terdaftar pada BEI sektor 

consumer goods pada tahun 2013-2014. Hasil penelitiannya menunjukan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum 

dan setelah event January effect, hanya pada perusahaan berkapitalisasi 

besar secara parsial sedangkan secara simultan tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan average abnormal return dan cumulative abnormal return 

sebelum dan setelah event January effect baik secara sektoral, perusahaan 

berkapitalisasi besar dan perusahaan berkapitalisasi kecil pada sektor 

consumer goods. Namun terdapat perbedaan yang signifikan pada trading 

volume activity sebelum dan setelah event January effect secara sektoral 

tetapi tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada trading volume activity 
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sebelum dan setelah event January effect pada perusahaan berkapitalisasi 

besar dan berkapitalisasi kecil sektor consumer goods. 

Menurut Audina & Laturette (2017) dalam penelitiannya tentang 

January effect dengan judul “January Effect pada Sektor Property, Real 

Estate, dan Building Construction di BEI”, dengan keterangan variabel 

dependen yaitu, BEI sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan, 

kemudian variabel independennya yaitu January effect, dan dengan 

menggunakan metode analisis t-test dan data normalitas diuji dengan uji 

Saphiro-Wilk. Dengan sampel dari 56 saham, 38 saham terpilih sesuai 

kriteria. Peneliti mempunyai kesimpulan hasilnya menegaskan bahwa tidak 

ada January effect di properti, real estate, dan sektor konstruksi bangunan di 

pasar saham Indonesia 2014 sampai 2016. 

Menurut Kadir (2014) yang meneliti tentang January effect dengan 

judul “Fenomena January Effect di Bursa Efek Indonesia (Studi pada 

Perusahaan yang Terdaftar di LQ45 Periode 2010-2013)” dengan populasi 

semua yang terdaftar di BEI pada periode tersebut dan dengan sampel 24 

perusahaan dan teknik pengumpulan data menggunakan metode purposive 

sampling, pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda 

dengan variabel dummy. Penelitian diatas menghasilkan kesimpulan bahwa 

tidak adanya pengaruh dari fenomena January effect di perusahaan LQ45, 

sehingga hipotesis ditolak. 

Beberapa penelitian yang di lakukan sebelumnya menimbulkan hasil 

yang berbeda-beda mengenai keadaan pasar modal di Indonesia. Pada 
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penelitian sebelumnya dikatakan bahwa pasar modal Indonesia bebas dari 

anomali January effect, sedangkan pada penelitian lainnya dikatakan bahwa 

terjadi anomali January effect. Maka dari itu, karena ketidak konsistenan 

hasil dari berbagai penelitian terdahulu, maka ini salah satu alasan tentang 

perlunya dilakukan peneltian kembali. 

Maka untuk judul penelitian ini adalah “Pengaruh Peristiwa January 

Effect terhadap Abnormal Return dan Volume Perdagangan Saham yang 

Listing pada Jakarta Islamic Index  Tahun 2017-2019” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang tertera di atas, maka dapat disusun 

rumusan masalah, sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap abnormal return 

sebelum dan setelah event January Effect selama tahun 2017-2019 

pada JII (Jakarta Islamic Index)? 

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap volume 

perdagangan saham sebelum dan setelah event January Effect selama 

tahun 2017 – 2019 pada JII (Jakarta Islamic Index)? 

C. Tujuan dan Manfaat 

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, maka dapat 

disusun tujuan penelitian, yaitu: 

1. Menjelaskan perbedaan abnormal return dan volume perdagangan 

saham sebelum dan setelah event January Effect selama tahun 2017-

2019 pada JII (Jakarta Islamic Index). 
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Adapun manfaat pada penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

dan ilmu pengetahuan baru pada pembaca khususnya mengenai ilmu 

ekonomi, manajemen keuangan, para investor, para pelaku pasar 

modal, dan untuk peneliti sendiri dan msyarakat luas yang membaca 

skripsi ini. 

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi 

dan menjelaskan tentang perbedaan sebelum dan setelah event 

January Effect terhadap abnormal return dan volume perdagangan 

saham pada JII (January Islamic Index). Akan lebih bermanfaat untuk 

para investor, karena bisa menjadi tolak ukur dalam perdagangan 

saham pada pasar modal syariah. 

D. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan penyajian dari masing-masing 

bab yang ditulis secara terperinci, singkat, dan jelas serta diharapkan dapat 

mempermudah dalam memahami penelitian ini. Sistematika penulisan 

sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah: 

1. Bagian Awal 

Bagian ini menguraikan tenatng halaman sampul, halaman 

judul, surat pengesahan tugas akhir, persetujuan skripsi, pernyataan 

keaslian, persetujuan publikasi karya ilmiah, peduman transliterasi, 

kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, 

dan abstrak. 
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2. Bagian Isi 

Bab I membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat, dan sistematika pembahasan. Latar belakang 

merupakan pendahuluan yang menggambarkan tentang awal dari 

penulisan peneliti. Bab ini diawali dengan latar belakang suatu 

masalah yang berisi tentang isu-isu dasar yang terkait, alasan peneliti 

dan pokok masalah yang disampaikan dan dikembangkan oleh peneliti 

sendiri. Rumusan masalah pada bab pertama ini membahas tentang 

beberapa masalah dalam bentuk pertanyaan, tujuan dan kegunaan 

untuk menguraikan manfaat dari penelitian ini, dan dilanjut pada 

sistematika pembahasan yang menjelaskan tentang rincian pada bab-

bab yang akan dikembangan oleh peneliti. 

Bab II membahas tentang landasan teori, kerangka berpikir dan 

pengembangan hipotesis. Landasan teori menjelaskan tentang teori-

teori antar variabel yang digunakan oleh peneliti seperti penjelasan 

tentang pasar modal syariah, perkembangan saham, January effect dan 

studi kasus yang terkait, yang melandasi penelitian ini dari berbagai 

sudut pandang dan kemudian disimpulkan guna pengembangan 

penelitian. Kerangka berpikir yang menjelaskan tentang keterkaitan 

sebelum dan setelah peristiwa January effect pada beberapa variabel 

yang diteliti oleh peneliti. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis 

yang diperoleh dari kajian teori dan telaah pustaka pada penelitian 
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terdahulu dan merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang 

akan diteliti. 

Bab III dari skripsi ini menjelaskan mengenai metodologi 

penelitian yang akan digunakan untuk mengembangkan penelitian 

dengan menggunakan teknik atau cara seperti yang diinginkan 

peneliti. Bab ini menjelaskan mengenai sifat penelitian, jenis 

penelitian, populasi penelitian dan sampel penelitian. Dan 

menjelaskan mengenai metode pengumpulan data dan metode analisis 

data untuk pengembangan hipotesis data yang akan diteliti. 

Bab IV menjelaskan mengenai analisis data dan intrepetasi data 

yang dihasilkan dari pengujian data. Bab ini lebih menjabarkan pada 

hasil analisis dan pengolahan data yang mambahas pengaruh peristiwa 

January effect terhadap abnormal return dan volume trading saham 

yang listing pada Jakarta Islamic index tahun 2017-2019. 

Bab V merupakan penutup. Bab ini memaparkan kesimpulan 

hasil penelitian, kritik dan saran penelitian, dan keterbatasan 

penenelitian. 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian ini berisi tentang referensi penelitian dan lampiran. 

Bagian ini juga menerangkan hasil penelitian dan pembuktian dari 

hipotesis. 
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Tabel 4. 7 Test Statistics 

 Harga_Setelah - Harga_Sebelum 

Z -4,700b 

anAsymp. Sig. (2-

tailed) 
,000 

  Sumber: SPSS, 2020 

Hasil uji beda dengan metode Wilcoxon Signed Rank Test dapat 

membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan TVA antara 

sebelum dan sesudah January effect. Hal ini dapat dilihat dari tabel yang 

menunjukan bahwa nilai Z test sebesar -4.700 dengan signifikansi 

sebesar 0.000 < 0.05, yang berarti H0 ditolak. Hasil ini membuktikan 

bahwa hipotesis 2 TVA antara sebelum dan sesudah peristiwa January 

effect dapat diterima. 

Adanya beberapa Perbedaan abrnornal return sesudah dan 

sebelum peristiwa January effect pada penelitian ini sesuai dengan teori 

hipotesis pasar. Menurut Darmawan (2019) berkaitan dengan teori 

efisiensi pasar yang menyatakan bahwa dalam praktiknya sebelum rilis 

berita besar atau relevan, saham perusahaan biasanya berubah dalam nilai 

pasar. Hal tersebut dikarenakan penelitaian dan spekulasi investor dan 

perdagangan. Namun dalam pasar efisien secara informasi setelah rilis 

berita akan ada sedikit atau tidak perubahan harga saham sehingga 

investor dapat memperoleh keuntungan. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya tentang pengaruh January effect terhadap Abnormal Return dan 

Volume Trading Saham pada Jakarta Islamic Index (JII) periode 2017-2019, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pada periode pengamatan sebelum peristiwa January effect investor 

hanya merespon peristiwa tersebut pada hari ke-tiga sebelum peristiwa 

January effect dan merespon secara negative sebesar -2.172. 

sedangkan, periode setelah pengamatan January effect investor hanya 

merespon peristiwa tersebut pada hari ke-empat setelah peristiwa dan 

merespon secara positif sebesar 2.086. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

Jakarta Islamic Index belum efisien bentuk lemah secara informasi 

terhadap peristiwa January effect. 

2. Pengujian dilakukan pada 10 perusahaan Jakarta Islamic Index guna 

mengetahui tingkat signifikansi dari trading volume activity  sebelum 

dan setelah peristiwa January effect dengan uji beda dan 

menggunakan metode Wilcoxon Signed Rank Test. Pengujian tersebut 

menghasilkan signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 yang artinya terdapat 

perbedaan yang signifikan trading valume activity antara sebelum dan 

sesudah January effect. 



68 

 

 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka 

terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan 

pengembangan teori mengenai pengaruh January effect terhadap 

abnormal return dan volume trading saham. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh perusahaan 

yang terdaftar di JII agar dapat meningkatkan kestabilan pertumbuhan 

saham yang berdampak pada investor. Karena pertumbuhan saham 

sangat berpengaruh pada investor yang hendak berinvestasi pada 

perusahaan. 

C. Keterbatasan 

Berikut terdapat keterbatasan penelitian, antara lain: 

1. Penelitian ini hanya menjadikan perusahaan yang JII sebagai sampel 

penelitian, sedangkan masih banyak perusahaan di Indonesia yang 

bisa di jadikan sampel. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel, yaitu abnormal return 

dan volume trading. Sedangkan masih banyak faktor lain yang dapat 

mempengaruhi January effect. 

D. Saran 

Adapun saran yang dapat diberian berdasarkan hasil penelitian ini, 

yaitu: 
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1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan yang terdaftar di JII pada tahun 2017-2019 

diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perusahaan dalam 

menjalankan roda perusahaan, dalam hal kestabilan pertumbuhan 

pendapatan perusahaan. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan 

perusahaan lain selain yang terdaftar di JII sebagai objek penelitian, 

sehingga jumlah sampel yang digunakan semakin banyak dan 

mendekati gambaran hasil dengan kondisi yang sebenarnya. 
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