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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Motivasi investor melakukan investasi di pasar modal adalah untuk 

memperoleh return yang optimal yang sesuai dengan kompensasi resiko yang 

diterima maka seorang investor dituntut untuk senantiasa mengikuti 

perkembangan pasar dan memiliki sebanyak mungkin informasi yang 

berkaitan dengan dinamika harga saham. Informasi yang digunakan dalam 

pasar modal ialah informasi yang bermakna bagi investor, yaitu yang mampu 

mengubah keyakinan (belief) atau pengharapan (expectation) dan dapat 

membantu memprediksi hasil-hasil di masa datang. Berbagai penelitian dalam 

bidang pasar modal dan mengenai perilaku keuangan (behavioral finance) 

menyatakan bahwa terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi yang dapat 

mempengaruhi harga saham. Penyimpangan tersebut diantaranya adalah 

fenomena January effect, fenomena size effect dan day of the week. 

Overreaction hypothesis juga merupakan salah satu penyimpangan yang 

terjadi dalam pasar modal. 

 Implikasi dari fenomena reaksi berlebihan adalah bahwa para pelaku 

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

emosional. Jika sebagian para pelaku pasara bereaksi berlebihan terhadap 

informasi, terlebih lagi jika informasi tersebut adalah informasi buruk, para 

pelaku pasar akan secara emosional segera menilai saham terlalu rendah. 
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Untuk menghindari kerugian para investor akan berperilaku irasional dan 

menginginkan menjual saham-saham yang berkinerja buruk dengan cepat. 

Peristiwa yang dianggap dramatis oleh para investor, dapat 

menyebabkan para investor bereaksi secara berlebihan (overreaction). Para 

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

saham yang ada. Reaksi berlebihan ditunjukkan dengan adanya perubahan 

harga saham dengan menggunakan return dari sekuritas yang bersangkutan. 

Reaksi ini dapat diukur dengan abnormal return yang diterima oleh sekuritas 

kepada para investor. Return saham ini akan menjadi terbalik dalam fenomena 

reaksi berlebihan. Saham-saham yang biasanya diminati pasar yang 

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 yang sebelumnya rendah akan menjadi tinggi. 

Keadaan ini akan menyebabkan terjadinya abnormal return positif dan 

negatif.  

Hasil penelitian mengenai pola perubahan return saham di pasar modal 

memberikan kesimpulan yang berbeda-beda dan beragam. Dalam artikelnya 

De Bondt dan Thaler (1985) dalam Ardi dkk (2008) menyatakan bahwa 

penelitian mereka membuktikan bahwa saham-saham yang sebelumnya 

berkinerja buruk (loser) selanjutnya membaik dan sebaliknya saham-saham 

yang sebelumnya berkinerja baik (winner) selanjutnya memburuk pada sekitar 

36 bulan kemudian. Mereka menjelaskan fenomena harga saham yang tidak 
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normal ini sebagai bukti bahwa pasar bereaksi secara berlebihan (overreact) 

dalam merespon suatu informasi. Kemudian pasar menyadarinya sehingga 

melakukan koreksi pada periode selanjutnya. Ini berarti pasar tidak secara 

total terdiri dari para investor yang rasional dan tidak emosional. Ini juga 

berarti bahwa pergerakan harga saham yang diprediksi berdasarkan kinerja 

masa lalu.  

Fenomena reaksi berlebihan ini menyimpulkan bahwa bahwa pasar 

adalah tidak efisien, karena dalam pasar yang efisien, harga saham yang ada 

pada saat itu bias 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.  

Para pelaku pasar sering berperilaku irrasional terhadap pergerakan 

harga saham. Jenis informasi yang muncul dalam pasar modal yaitu informasi 

bagus (good news) dan informasi yang tidak bagus (bad news). Para pelaku 

pasar biasanya akan memasang tarif yang terlalu tinggi terhadap suatu berita 

yang dianggap bagus (good news) dan akan memasang tarif yang rendah untuk 

berita-berita yang dianggap kurang bagus (bad news).  

Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Ardi dkk (2008) dan Rahmawati dan Tri S (2005) keduanya menguji 

keberadaaan reaksi berlebihan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi 

selama tahun pengujian yang menyimpulkan bahwa terdapat indikasi reaksi 

berlebihan (overreaction) yaitu ditandai dengan portofolio loser mengungguli 
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portofolio winner). Adapun perbedaannya adalah penelitian dilalakukan lebih 

spesifik yaitu pada Indeks LQ 45. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan bahwa “Apakah terdapat 

reaksi berlebihan (overreaction) pasar terhadap harga-harga saham perusahaan 

yang terdaftar dalam Indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

melihat perbedaan average abnormal return antara portofolio loser dan 

portofolio winer?”  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah terdapat 

reaksi berlebihan (overreaction) pasar terhadap harga-harga saham perusahaan 

yang terdaftar dalam Indeks LQ 45  di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

melihat perbedaan average abnormal return antara portofolio loser dan 

portofolio winer. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada : 

1. Investor, sebagai bahan masukan dan pertimbangan terhadap pentingnya 

pengetahuan akan informasi baik informasi positf (good news) maupun 

informasi negative (bad news) agar tidak terjadi over reaksi dalam 

pengambilan keputusan investasi. 
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2. Bagi peneliti, sangat berguna dalam penerapan teori yang telah diterima 

dalam bangku kuliah untuk praktek yang sebenarnya serta 

mengembangkan wawasan pengetahuan mengenai bidang Teori Portofolio 

dan Analisis Investasi.  

3. Bagi pembaca, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan atau 

informasi dan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian, maka 

dibuat rancangan penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang berupa penjelasan yang 

mendasari penelitian ini, serta hasil-hasil penelitian sejenis yang 

pernah dilakukan yang berkaitan dengan reaksi berlebihan 

(overreaction) pasar terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar 

dalam Indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Disamping itu 

pada bagian ini diuraikan pula hipotesis penelitian. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini merupakan landasan metode penelitian, yang 

merupakan acuan analisis ilmiah dalam mewujudkan hasil penelitian 

yang mencakup pemilihan sample, sumber data, variable penelitian, 

dan metode analisis data. Analisa digunakan untuk menjawab 

pertanyaan yang terkandung dalam hipotesis. Selain itu bagian ini 

juga menjelaskan prosedur dan kriteria data untuk pengujian 

kelayakan penggunaan data yang diambil dalam penelitian. 

BAB IV : ANALISIS DATA 

Dalam bab ini penulis mencoba menganalisa dan membahas reaksi 

berlebihan (overreaction) pasar terhadap harga saham perusahaan 

yang terdaftar dalam Indeks LQ 45  di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan pembahasan hasil 

penelitian.  

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran-

saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang 

berkepentingan. 
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