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ANALISIS WINNER-LOSER ANOMALY DALAM RETURN SAHAM 

        DI INDEKS LQ45 SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA  

    MASYARAKAT EKONOMI ASEAN  

Yosie Iga Winarko 

Dr. Drs. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat winner-loser 

anomaly pada return saham di LQ45 sebelum diberlakukan Masyarakat Ekonomi 

ASEAN tahun 2015, untuk menguji apakah terdapat winner-loser anomaly pada return 

saham di LQ45 sesudah diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2016, dan 

untuk menguji apakah ada perbedaan winner-loser anomaly pada return saham di LQ45 

sebelum dan sesudah diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2016. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil populasi dari saham yang terdaftar 

pada indeks LQ45 pada periode 2015 sampai 2016. Dalam pengambilan sampel 

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di indeks LQ45, periode Agustus 2015 hingga Januari 2016 dan periode 

Februari 2016 hingga Juli 2016, terdapat persamaan yakni ada 13 perusahaan 

manufaktur. Metode analisis data yang digunakan adalah uji beda. 

Hasil analisis untuk uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa terdapat 

winner-loser anomaly yang signifikan pada return saham di LQ45 sebelum 

diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015, yang berarti hipotesis pertama 

penelitian diterima. Pengujian untuk hipotesis kedua menunjukkan bahwa terdapat 

winner-loser anomaly yang signifikan pada return saham di LQ45 setelah diberlakukan 

Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015, yang berarti hipotesis kedua penelitian 

diterima. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan winner-loser anomaly pada return saham di LQ45 sebelum dan sesudah 

diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2016, yang berarti hipotesis ketiga 

peneltian ditolak. 

 

Kata kunci : winner-loser anomaly, MEA, LQ 45 
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Abstract 

This research aims to examine the presence of winner-loser anomaly on return 

stock in LQ-45 before ASEAN Economic Community 2015, to examine the presence of 

winner-loser anomaly on return stock in LQ-45 after ASEAN Economic Community 

2016, and to examine the difference of winner-loser anomaly on return stock in LQ-45 

before and after ASEAN Economic Community 2016. 

The population of this research is stock listed in LQ-45 from the year 2015 to 

2016. The sample is acquired by using purposive sampling method. There are 13 

manufacture companies listed in LQ-45 from August 2015 to January 2016 and there 

are also 13 manufacture companies listed in LQ-45 from February 2016 to July 2016. 

Data analysis method used in this research is different test.  

The result of this research reveals that the first hypothesis testing indicates 

significant winner-loser anomaly on stock return in LQ-45 before ASEAN Economic 

Community 2015. Meaning that the first hypothesis is accepted. The second hypothesis 

testing indicates significant winner-loser anomaly on stock return in LQ-45 after 

ASEAN Economic Community 2016. Meaning that the second hypothesis is also 

accepted. The last, the third hypothesis testing indicates that there is no significant 

difference on winner-loser anomaly on stock return in LQ-45 before and after ASEAN 

Economic Community 2016. Meaning that the third hypothesis is rejected. 

Keywords: winner-loser anomaly, MEA, LQ-45 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan globalisasi yang terjadi dibidang perekonomian, menjadikan 

masyarakat terdorong untuk melakukan investasi, dan investasi pada surat berharga 

menjadi tren dikalangan masyarakat. Pertumbuhan investasi pada pasar modal 

Indonesia dapat dilihat dari pertumbuhan IHSG. Globalisasi berpengaruh dalam urusan 

ekonomi maupun politik suatu Negara dimana kebijakan nasional dan ekonomi dalam 

negeri suatu Negara masih menjadi hal utama. Globalisasi ekonomi menjadi kunci 

dalam perkembangan perdagangan, keuangan, dan investasi asing. Perdagangan 

internasional juga telah berkembang pesat. 

Situmorang (2008) menyatakan pasar modal merupakan sarana penyaluran dana 

dari pihak yang kelebihan dana yakni investor kepada pihak yang membutuhkan dana 

yakni perusahaan emiten. Instrument yang paling banyak diminati oleh investor adalah 
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saham, karena dapat dialihkan dalam bentuk tunai pada saat investor membutuhkan 

dana. Investasi di pasar modal berbentuk saham, investor memerlukan informasi dan 

data pergerakan harga saham dari perusahaan, hal ini sebagai keputusan investasi. 

Jogiyanto (2007) menyatakan bahwa dalam pasar modal yang efisien, investor 

bersifat rasional dan harga-harga saham mencerminkan secara penuh informasi yang 

ada di pasar modal. Informasi merupakan hal terpenting bagi investor dalam menilai 

suatu saham, dapat berupa informasi yang dipublikasikan atau informasi yang tidak 

dipublikasikan. Beredarnya suatu informasi yang baru di pasar modal dapat 

menyebabkan perubahan harga. Tetapi terjadinya perubahan harga secara besar dapat 

menimbulkan fenomena. Fenomena price reversal adalah pembalikan arah harga saham, 

dimana saham yang sebelumnya mempunyai return negative saat penurunan harga 

secara ekstrim pada periode berikutnya menjadi saham dengan return positif. 

Sebaliknya, saham yang mempunyai return positif saat kenaikkan harga secara ekstrim 

pada periode berikutnya menjadi saham dengan return negatif. Return merupakan hasil 

yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi 

atau return ekspektasi yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi di masa 

mendatang. 

Berdasarkan penelitian Bondt dan Thaler (1985) yang menyatakan bahwa terjadi 

pembalikan harga pada saham yang semula memiliki kinerja baik (winner) pada periode 

berikutnya memiliki kinerja yang buruk (loser). Hal tersebut diindikasikan karena 

adanya reaksi berlebihan investor dalam merespon informasi mengenai saham tersebut. 

Reaksi berlebihan ini dapat disimpulkan bahwa pasar adalah tidak efisien, karena 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. 

Anomali winner-loser merupakan salah satu bentuk anomali pasar modal yang 

bertentangan dengan konsep hipotesis pasar efisien. Anomali winner – loser pertama 

kali dikemukakan oleh Bondt dan Thaler (1985). Menggunakan pasar modal Amerika 

De Bont dan Thaler (1985) menemukan bahwa saham-saham yang pada mulanya 

memberikan tingkat keuntungan sangat positif (winner) atau sangat negatif (loser) akan 
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mengalami pembalikan (reversal) pada periode-periode berikutnya. Investor yang 

membeli saham-saham loser dan menjual saham-saham tersebut saat menjadi winner 

akan memperoleh abnormal return yang signifikan. Bondt dan Thaler (1985) 

menyatakan bahwa penyebab anomali winner dan losser adalah hipotesis overreaction. 

Hipotesis ini menyatakan bahwa pada dasarnya pasar telah bereaksi secara berlebihan 

terhadap informasi. Dalam hal ini, para pelaku pasar cenderung menetapkan harga 

saham terlalu tinggi sebagai reaksi terhadap berita yang dinilai baik dan memberikan 

harga terlalu rendah sebagai reaksi terhadap berita yang dinilai buruk. 

Rahmawati dan Suryani (2005) menyatakan bahwa terdapat indikasi reaksi 

berlebihan (overreaction) yang ditandai dengan portofolio loser mengungguli portofolio 

winner. Efek reaksi berlebihan ini terjadi tidak dalam kurun waktu yang konstan lama, 

tetapi terjadi secara terpisah-pisah. Chaouachi dan Douagi (2014) dalam penelitiannya 

memeriksa keberadaan efek dari reaksi berlebihan di pasar saham Tunisia selama 

periode Januari 1999 sampai Desember 2013. Efek yang telah underperformed di pasar 

selama tiga tahun terakhir akan mengungguli pasar selama tiga tahun berikutnya, dan 

juga ditemukan bahwa reaksi berlebihan bukanlah manifestasi dari Efek Januari. 

Perbedaan kinerja antara portofolio loser dan portofolio winner tidak dikaitkan dengan 

size effect. Namun, ditemukan bahwa efek reaksi berlebihan di TSE dapat dijelaskan 

oleh perbedaan dalam risiko. 

Menurut Suroso dan Widyaiswara (2015), gambaran karakteristik utama MEA 

adalah pasar tunggal dan basis produksi; kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; 

kawasan dengan pembangunan ekonomi yang adil; dan kawasan yang terintegrasi ke 

dalam ekonomi global. Dampak terciptanya MEA adalah terciptanya pasar bebas di 

bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Konsekuensi atas kesepakatan 

MEA yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus 

bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan 

dampak arus bebas modal. 

Indonesia perlu membuat suatu langkah seperti ekonomi nasionalisme, dimana 

pemerintah Indonesia harus tetap ikut campur tangan dalam perdagangan internasional 

dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Pemberlakuan syarat terhadap barang atau jasa 

yang akan memasuki Indonesia guna melindungi perekonomian Indonesia. Dampak 

arus bebas investasi, Indonesia harus memberikan syarat bagi perusahaan yang akan 
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berinvestasi di Indonesia, dan Indonesia juga harus melindungi sumber dayanya agar 

tidak dieksploitasi oleh perusahaan asing. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, membuat penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Winner-loser anomaly dalam Return Saham di Indeks 

LQ45 sebelum dan sesudah Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN” yakni dimulai 

sebelum adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015, dan setelah 

Masyarakat Ekonomi ASEAN diberlakukan pada tahun 2016. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Return Saham 

Menurut Jogianto (2007), return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi 

yang berupa return realisasi (realized return) dan return ekspektasi (expected return)”. 

Menurut Ang (2010), return saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh 

pemodal atas suatu investasi saham yang dilakukannya. Dari pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa return saham adalah tingkat keuntungan yang akan diperoleh oleh 

investor yang menanamkan dananya di pasar modal yang berupa return realisasi dan 

return ekspektasi. 

Efisiensi Pasar 

Menurut Jogiyanto (2007), bagaimana suatu pasar bereaksi terhadap suatu 

informasi untuk mencapai harga keseimbangan yang baru merupakan hal yang penting. 

Jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru 

yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, maka kondisi pasar seperti ini 

disebut dengan pasar efisien.  Kunci utama untuk mengukur pasar efisien adalah 

hubungan antara harga sekuritas dengan informasi. Terdapat informasi lama, informasi 

yang sedang dipublikasikan dan semua informasi termasuk informasi privat, dari 

informasi-informasi tersebut harus menentukan informasi mana yang dapat digunakan 

untuk menilai pasar yang efisien. Terdapat tiga bentuk pasar efisien dengan berdasarkan 

informasi, yakni: Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form), jika harga-harga dari 

sekuritas tercemin secara penuh informasi masa lalu, merupakan informasi yang sudah 

terjadi. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semistrong form), jika harga-harga 

sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, termasuk 
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informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan. Efisiensi pasar bentuk 

kuat (strong form), jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua 

informasi yang tersedia termasuk informasi yang privat. Jika pasar efisien dalam bentuk 

kuat, maka tidak ada investor individual atau grup yang dapat memperoleh abnormal 

return karena mempunyai informasi privat. 

Anomali Winner-loser 

Anomali winner-loser merupakan salah satu bentuk anomali pasar modal yang 

bertentangan dengan konsep hipotesis pasar efisien. Anomali winner – loser pertama 

kali dikemukakan oleh Bondt dan Thaler (1985). Menggunakan pasar modal Amerika 

Bondt dan Thaler (1985) menemukan bahwa saham-saham yang pada mulanya 

memberikan tingkat keuntungan sangat positif (winner) atau sangat negatif (loser) akan 

mengalami pembalikan (reversal) pada periode-periode berikutnya. Investor yang 

membeli saham-saham loser dan menjual saham-saham tersebut saat menjadi winner 

akan memperoleh abnormal return yang signifikan. 

Menurut Santosa (2010), price reversal atau pembalikan harga merupakan 

perubahan harga saham karena investor melakukan kesalahan dalam menetapkan harga 

saham (misspricing). Menurut Yull dan Kirmizi (2012), fenomena price reversal terjadi 

ketika harga saham bergerak secara eksesif menjauhi nilai intrinsiknya. Saham yang 

telah mengalami kenaikan atau penurunan harga akan terus mengalami kenaikan atau 

penurunan harga walaupun tidak ada informasi baru yang berkaitan dengan 

fundamental perusahaan. Momentum harga tersebut akan berhenti dan diikuti 

pembalikan akibat koreksi harga oleh para investor. Hal tersebut membuktikan bahwa 

harga saham tidak selalu mencerminkan nilai intrinsik perusahaan sehingga investor 

dapat memperoleh abnormal profit dari kondisi tersebut. Faktor psikologis investor 

cenderung mendorong terjadinya mispricing pada saham-saham yang relatif sulit untuk 

diprediksi seperti saham perusahaan kecil atau perusahaan yang rentan terhadap kondisi 

eksternal. Keberhasilan memprediksi harga dalam jangka pendek dapat menimbulkan 

overconfidence yang mendorong investor melakukan strategi investasi tertentu, salah 

satunya strategi kontrarian. 

Masyarakat Ekonomi ASEAN 

Menurut Suroso dan Widyaiswara (2015) yang dikutip dari 

(www.bppk.kemenkeu.go.id), pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para 

http://www.bppk.kemenkeu.go.id/
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pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di 

Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN 

serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Modal asing 

dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN. 

Saat itu, ASEAN meluncurkan inisiatif pembentukan integrasi kawasan ASEAN atau 

komunitas masyarakat ASEAN melalui ASEAN Vision 2020 saat 

berlangsungnya ASEAN Second Informal Summit. Inisiatif ini kemudian diwujudkan 

dalam bentuk roadmap jangka panjang yang bernama Hanoi Plan of Action yang 

disepakati pada 1998. Tujuan dibentuknya MEA untuk meningkatkan stabilitas  

perekonomian dikawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-

masalah dibidang ekonomi antar negara ASEAN. Selama hampir dua dekade , ASEAN 

terdiri dari hanya lima negara - Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand - 

yang pendiriannya pada tahun 1967. Negara-negara Asia Tenggara lainnya yang 

tergabung dalam waktu yang berbeda yaitu  Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995 

), Laos dan Myanmar (1997), dan Kamboja (1999). Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 

2015 merupakan realisasi pasar bebas di Asia Tenggara yang telah dilakukan secara 

bertahap mulai KTT ASEAN di Singapura pada tahun 1992. Tujuan dibentuknya 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk meningkatkan stabilitas  perekonomian di 

kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang 

ekonomi antar negara ASEAN. Konsekuensi atas kesepakatan MEA tersebut berupa 

aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus 

bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Hal-

hal tersebut tentunya dapat berakibat positif atau negative bagi perekonomian 

Indonesia, oleh karena itu dari sisi pemerintah juga dilakukan strategi dan langkah-

langkah agar Indonesia siap dan dapat memanfaatkan momentum MEA. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil populasi dari saham yang terdaftar 

pada indeks LQ45 pada periode 2015 sampai 2016. Dalam pengambilan sampel 

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yakni hanya dengan objek 

yang memenuhi kriteria tertentu saja yang dapat digunakan sebagai sampel penelitian. 
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Data yang digunakan merupakan harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

dalam indeks LQ45 periode 2015 hingga periode 2016. Pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di indeks LQ45, periode Agustus 2015 hingga Januari 2016 dan periode 

Februari 2016 hingga Juli 2016, terdapat persamaan yakni ada 13 perusahaan 

manufaktur. 

Data yang digunakan adalah data sekunder: Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) periode Desember 2015 sampai dengan Januari 2016. Data mengenai saham 

yang berada di dalam indeks LQ45 periode Desember 2015 sampai dengan Januari 

2016, yakni saham-saham yang terdaftar mulai periode Agustus 2015 hingga Januari 

2016. Saham tersebut adalah saham dari perusahaan manufaktur. 

Selanjutnya sampel tersebut diklasifikasikan menjadi dua antara lain sampel saham 

winner dan sampel saham loser. Sampel yang termasuk saham winner merupakan 

saham yang mengalami kenaikan harga harian diatas rata-rata kenaikan harga saham 

pada hari kemungkinan terjadinya kenaikan harga saham secara besar-besaran. 

Sedangkan saham loser merupakan saham yang mengalami penurunan harga harian 

dibawah rata-rata penurunan harga saham pada hari kemungkinan terjadinya penurunan 

harga saham secara besar-besaran. 

Metode Analisis Data 

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, berdasarkan besarnya abnormal return 

mingguan positif ataupun negatif. Oleh karena itu, abnormal return dapat dilakukan 

perhitungan melalui langkah-langkah berikut ini terhadap saham-saham winner dan 

saham-saham looser: 

1. Perhitungan return saham mingguan dengan menggunakan rumus berikut: 

 

Keterangan: 

Rjt = Return mingguan saham j pada minggu ke t 

Pjt = Harga penutupan mingguan saham j pada minggu ke t 

Pjt-1 = Harga penutupan mingguan saham j pada minggu ke t-1 
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2. Perhitungan return pasar (IHSG) dengan menggunakan rumus berikut: 

 

Keterangan: 

Rmt  = Return pasar pada minggu ke t 

IHSGt = IHSG minggu ke t 

IHSGt-1 = IHSG minggu ke t-1 

 

3. Mencari abnormal return setiap saham selama periode peristiwa dengan 

menggunakan rumus berikut: 

AR j,t = R jt – E(R jt) 

Keterangan: 

AR j,t  = abnormal return untuk sekuritas j pada minggu t 

R jt  = return untuk sekuritas j pada minggu t 

E(R jt) = return ekspektasi sekuritas j pada minggu t 

4. Perhitungan Cumulative Abnormal Return 

 

 

Keterangan: 

CARt = cumulative abnormal return (akumulasi rata-rata return tidak normal) 

saham pada hari t 

ARt = abnormal return (rata-rata return tidak normal) saham pada hari t 

5. Setelah CAR portofolio winner dan loser diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah 

mencari abnormal profit yang ada. Abnormal profit ini diperoleh dengan cara 

mengurangi CAR portofolio loser dengan CAR portofolio winner selama periode 

observasi. 

6. Menghitung rata-rata CAR (ACAR) portofolio dengan rumus berikut: 
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Keterangan: 

ACARW,t = average CAR portfolio winner pada hari ke-t 

ACARL,t = average CAR portfolio looser pada hari ke-t 

CAR W,n,t = CAR portfolio winner pada hari ke-t pada replikasi ke-n  

CAR L,n,t = CAR portfolio looser pada hari ke-t pada replikasi ke-n  

N  = jumlah replikasi 

7. Menghitung selisih CAR portofolio loser dengan CAR portofolio winner dengan 

rumus:  

∆ACARt = ACARL,t – ACARW,t  

dimana:  

ACARt = selisih antara ACARL,t dengan ACARW,t pada hari ke-t  

ACARW,t = average CAR portfolio winner pada hari ke-t  

ACARL,t = average CAR portfolio loser pada hari ke-t 

8. Menghitung t-statistic untuk menguji tingkat signifikansi selisih nilai ACAR loser 

dan ACAR winner.  

9. Menarik kesimpulan ada tidaknya anomali winner loser berdasarkan hasil yang 

diperoleh 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Sebelum              Sesudah 

 

 

 

Gambar 1 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini, untuk membuktikan ada atau tidaknya gejala winner loser 

anomaly yang terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI), digunakan sampel-sampel dari 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di indeks LQ45 BEI, berikut ini adalah 13 

perusahaan manufaktur:     Tabel 1 

 Daftar Nama Perusahan Sampel Penelitian 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ASII PT Astra International Tbk 

2 CPIN PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

3 GGRM PT Gudang Garam Tbk 

4 HMSP PT HM Sampoerna Tbk 

5 ICBP PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

6 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

7 INTP PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

8 KLBF PT Kalbe Farma Tbk 

9 MYRX PT Hanson International Tbk 

10 SMGR PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 

11 SRIL PT Sri Rejeki Isman Tbk 

12 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk  

13 WTON PT Wijaya Karya Beton Tbk 

Variabel yang digunakan dalam statistik deskriptif ini adalah abnormal  return. 

Berikut ini adalah tabel yang menjabarkan hasil deskriptif statistic  abnormal return: 

Tabel 2 Abnormal Return Sebelum Pemberlakuan MEA 

Saham Minggu V Minggu IV Minggu III Minggu II Minggu I 

 

CAR Ket. CAR Ket. CAR Ket. CAR Ket. CAR Ket. 

ASII -0,468 L -22,823 L 0,011 L -4,763 W -0,002 W 

CPIN -33,950 L 22,518 W 0,021 W -7,519 W 0,008 W 

GGRM 86,236 W 13,560 W -0,070 L -9,187 W -0,096 L 

HMSP -22,486 L 27,524 W -0,019 L -26,608 L 0,017 W 

ICBP 41,108 W 26,769 W 0,001 L -17,969 L -0,019 W 

INDF 15,649 W -31,933 L 0,056 W -0,249 W -0,032 L 

INTP -89,022 L 24,769 W 0,030 W -32,240 L -0,023 L 

KLBF 34,808 W -20,937 L 0,074 W -0,953 W -0,007 W 

MYRX -126,277 L 1,092 L 0,051 W -10,784 W -0,047 L 

SMGR 53,170 W 19,758 W 0,007 L -5,970 W -0,011 W 

SRIL 8,060 W 14,377 W -0,026 L 10,354 W 0,005 W 

UNVR -2,102 L 4,797 L -0,012 L -48,251 L -0,010 W 

WTON 82,880 W -6,243 L 0,023 W -10,525 W -0,029 L 

ACAR 3,662   5,633   0,011   -12,666   -0,019   
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Formasi portofolio dibentuk dengan mengurutkan Cumulative Abnormal Return 

(CAR) sampel dari urutan teratas sampai yang terbawah. Selanjutnya diambil sebanyak 

50% teratas (di atas rata-rata) sebagai portofolio winner dan 50% terbawah (di bawah 

rata-rata) sebagai portofolio loser dari setiap minggu sebelum pemberlakuan MEA.  

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui portofolio winner dan loser 

memiliki formasi yang berbeda disetiap minggunya, secara rata-rata (ACAR) dapat 

tabelkan sebagai berikut: 

 

Tabel 3 Average Abnormal Return Winner-Loser 

  Portofolio Sebelum Pemberlakuan MEA 

 
ACAR 

Minggu Winner Loser 

I -0,002 -0,045 

II -4,400 -31,267 

III 0,043 -0,015 

IV 21,325 -12,675 

V 45,987 -45,718 

 

 

Gambar 1 ACAR Portofolio Winner dan Loser Sebelum Pemberlakuan MEA 

 Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa portofolio winner memiliki 

kecenderungan Average Abnormal Return yang naik terus dari Minggu I sampai 

dengan minggu ke V sebelum pemberlakukan MEA, sedangkan portofolio loser 
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memiliki kecenderungan Average Abnormal Return  yang fluktuatif dari Minggu I 

sampai dengan minggu ke V sebelum pemberlakukan MEA. 

Tabel 4 Abnormal Return Sesudah Pemberlakuan MEA 

Saham Minggu IV Minggu III Minggu II Minggu I 

 

CAR Ket. CAR Ket. CAR Ket. CAR Ket. 

ASII 0,000 L -0,001 W -0,001 L 0,006 L 

CPIN 0,057 W 0,016 W 0,004 W 0,045 W 

GGRM -0,003 L 0,144 W 0,030 W 0,093 W 

HMSP 0,032 W -0,036 L 0,034 W 0,028 W 

ICBP 0,106 W -0,030 L 0,044 W 0,021 L 

INDF -0,045 L 0,065 W 0,010 W 0,083 W 

INTP 0,035 W 0,025 W 0,002 L 0,058 W 

KLBF -0,003 L -0,026 L -0,034 L -0,020 L 

MYRX -0,043 L -0,053 L 0,029 W 0,091 W 

SMGR 0,040 W 0,021 W -0,011 L -0,028 L 

SRIL 0,032 W -0,012 L -0,029 L -0,039 L 

UNVR -0,028 L -0,286 L -0,036 L -0,064 L 

WTON -0,004 L 0,025 W 0,005 W 0,033 W 

ACAR 0,014   -0,011   0,004   0,024   

Formasi protofolio dibentuk dengan mengurutkan Cumulative Abnormal Return 

(CAR) sampel dari urutan teratas sampai yang terbawah. Selanjutnya diambil sebanyak 

50% teratas (di atas rata-rata) sebagai portofolio winner dan 50% terbawah (di bawah 

rata-rata) sebagai portofolio loser dari setiap minggu setelah pemberlakuan MEA. 

Berdasarkan tabel di atas, portofolio winner dan loser memiliki formasi yang berbeda 

setiap minggunya, secara rata-rata (ACAR) dapat tabelkan sebagai berikut: 

Tabel 5 Average Abnormal Return Winner-Loser Portofolio  

Sesudah Pemberlakuan MEA 

 
ACAR 

Minggu Winner Loser 

I 0,062 -0,021 

II 0,022 -0,018 

III 0,042 -0,074 

IV 0,050 -0,018 
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Gambar 2 ACAR Portofolio Winner dan Loser Sesudah Pemberlakuan MEA 

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa portofolio winner 

memiliki kecenderungan Average Abnormal Return yang fluktuatif dari Minggu 

I sampai dengan minggu ke IV setelah pemberlakukan MEA, sedangkan 

portofolio loser memiliki kecenderungan Average Abnormal Return yang stabil 

walaupun sempat turun di minggu III  setelah pemberlakukan MEA. 

Uji Hipotesis Penelitian 

1. Pengujian Hipotesis Pertama 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis pertama yang berbunyi terdapat winner-

loser anomaly pada return saham di LQ45 sebelum diberlakukan Masyarakat 

Ekonomi ASEAN tahun 2015 terlebih dahulu dilakukan perhitungan selisih CAR 

portofolio loser dengan CAR portofolio winner sebelum dan pemberlakuan MEA 

sebagai berikut: 

Tabel 6 Selisih Average Abnormal Return Winner-Loser 

Portofolio Sebelum Pemberlakuan MEA 

 
ACAR ∆ACARt 

Minggu Winner Loser 

 I -0,002 -0,045 -0,043 

II -4,400 -31,267 -26,867 

III 0,043 -0,015 -0,058 

IV 21,325 -12,675 -33,999 

V 45,987 -45,718 -91,705 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa selisih terbesar portofolio 

winner loser adalah pada minggu ke V sebelum pemberlakuan MEA yaitu sebesar -

91,705. Sedangkan selisih terekcil portofolio winner loser adalah pada minggu ke I 

sebelum pemberlakuan MEA yaitu sebesar -0,043.  

Hasil independent t test portofolio winner loser sebelum pemberlakuan MEA 

adalah sebagai berikut 

Tabel 7. independent t test ACAR portofolio winner loser  

sebelum pemberlakuan MEA 

  

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

ACAR 

Sebelum 

MEA 

Equal 

variances 

assumed 

,005 ,944 2,337 8 ,048 30,53458 

Equal 

variances not 

assumed 

    2,337 7,978 ,048 30,53458 

 

Berdasarkan tabel di atas bahwa hasil uji homogenitas menggunakan metode 

levene test diperoleh angka signifikansi sebesar 0,944. Maka dapat disimpulkan 

bahwa ACAR Sebelum MEA dikatakan homogen karena nilai Sig. sebesar 0,944 > 

taraf signifikansi 0,05, maka penggunaan varians untuk membandingkan rata-rata 

populasi (t-test for Equality of Means) dalam pengujian t-test harus dengan dasar 

equal variance assumed. Pada equal variance assumed diperoleh nilai t sebesar 

2,337 dan taraf signifikansi p = 0,048. Hasil tersebut menunjukkan bahwa p < 0,05, 

berarti terdapat winner-loser anomaly yang signifikan pada return saham di LQ45 

sebelum diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015, yang berarti 

hipotesis pertama penelitian diterima. 

2. Pengujian Hipotesis Kedua 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis pertama yang berbunyi terdapat winner-

loser anomaly pada return saham di LQ45 setelah diberlakukan Masyarakat 

Ekonomi ASEAN tahun 2015 terlebih dahulu dilakukan perhitungan selisih CAR 
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portofolio loser dengan CAR portofolio winner setelah dan pemberlakuan MEA 

sebagai berikut: 

Tabel 8 Selisih Average Abnormal Return Winner-Loser  

            Portofolio Sesudah Pemberlakuan MEA 

 
ACAR ∆ACARt 

Minggu Winner Loser 

 I 0,062 -0,021 -0,082 

II 0,022 -0,018 -0,041 

III 0,042 -0,074 -0,116 

IV 0,050 -0,018 -0,068 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa selisih terbesar portofolio 

winner loser adalah pada minggu ke III sesudah pemberlakuan MEA yaitu sebesar 

-0,116, sedangkan selisih terkecil portofolio winner loser adalah pada minggu ke II 

sesudah pemberlakuan MEA yaitu sebesar -0,041.  

Hasil independent t test portofolio winner loser sesudah pemberlakuan MEA 

adalah sebagai berikut 

Tabel 9 independent t test ACAR portofolio winner loser  

sesudah pemberlakuan MEA 

  

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

ACAR 

Sesudah 

MEA 

Equal 

variances 

assumed 

1,056 ,344 4,758 6 ,003 ,07675 

Equal 

variances not 

assumed 

    4,758 4,964 ,005 ,07675 

 

Berdasarkan tabel di atas bahwa hasil uji homogenitas menggunakan metode 

levene test diperoleh angka signifikansi sebesar 0,344. Maka dapat disimpulkan 

bahwa ACAR Setelah MEA dikatakan homogen karena nilai Sig. sebesar 0,344 > 

taraf signifikansi 0,05, maka penggunaan varians untuk membandingkan rata-rata 
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populasi (t-test for Equality of Means) dalam pengujian t-test harus dengan dasar 

equal variance assumed. Pada equal variance assumed diperoleh nilai t sebesar 

4,758 dan taraf signifikansi p = 0,003. Hasil tersebut menunjukkan bahwa p < 0,05, 

berarti terdapat winner-loser anomaly yang signifikan pada return saham di LQ45 

sesudah diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015, yang berarti 

hipotesis kedua penelitian diterima. 

Hasil penelitian pada hipotesis pertama dan kedua ini sesuai dengan penelitian 

Ardi, Kiryanto, dan Amalia (2008) yang menyatakan bahwa terdapat indikasi 

reaksi berlebihan (overreaction) yang ditandai dengan portofolio loser 

mengungguli portofolio winner. Begitu juga dengan penelitian Rahmawati dan 

Suryani (2005) menyatakan bahwa terdapat indikasi reaksi berlebihan 

(overreaction) yang ditandai dengan portofolio loser mengungguli portofolio 

winner. Efek reaksi berlebihan ini terjadi tidak dalam kurun waktu yang konstan 

lama, tetapi terjadi secara terpisah-pisah. Sesuai juga dengan hasil penelitian 

Nurhidayah (2009) menyatakan bahwa terdapat winner-loser anomaly 

(overreaction) pada saham-saham JII saat keadaan normal (tidak krisis) dan juga 

saat krisis ekonomi global tahun 2008. 

3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis ketiga, terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas, hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 4.10. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 dACARt 

N 9 

Normal Parameters
a,b

 
Mean -16,9977 

Std. Deviation 30,99863 

Most Extreme Differences 

Absolute ,374 

Positive ,292 

Negative -,374 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,121 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,162 
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a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Untuk mengetahui apakah data yang kita miliki normal atau tidak, kita 

menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Santoso (2000) 

memberikan pedoman pengambilan keputusan tentang data-data yang mendekati 

atau merupakan distribusi normal yang dapat dilihat dari  nilai signifikansi atau 

probabilitas. Hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan angka Asymp. Sig. (2-

tailed) 0.162 yang berarti berada di atas 0.05 dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa data tersebar normal. Oleh karena itu analisis yang digunakan adalah 

analisis parametrik uji t independent. 

Hasil Paired Samples Test selisih portofolio winner loser sebelum dan sesesudah 

pemberlakuan MEA adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.11. Paired Samples Test selisih ACAR portofolio winner loser  

sebelum dan sesudah pemberlakuan MEA 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 DACARSBLM 

- 

DACARSSDH 

-15.16500 17.80490 8.90245 -43.49656 13.16656 -1.703 3 .187 

Berdasarkan tabel di atas bahwa hasil Paired Samples Test diperoleh taraf 

signifikansi p = 0,187. Hasil tersebut menunjukkan bahwa p > 0,05, berarti tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan winner-loser anomaly pada return saham di 

LQ45 sebelum dan sesudah diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 

2016, yang berarti hipotesis ketiga penelitian ditolak. 
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Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 merupakan realisasi pasar bebas di 

Asia Tenggara yang telah dilakukan secara bertahap mulai KTT ASEAN di 

Singapura pada tahun 1992. Tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA) untuk meningkatkan stabilitas  perekonomian di kawasan ASEAN, serta 

diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara 

ASEAN. Konsekuensi atas kesepakatan MEA tersebut berupa aliran bebas barang 

bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, 

dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Hal-hal tersebut 

tentunya dapat berakibat positif atau negative bagi perekonomian Indonesia, oleh 

karena itu dari sisi pemerintah juga dilakukan strategi dan langkah-langkah agar 

Indonesia siap dan dapat memanfaatkan momentum MEA. 

Terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN, terdapat dampak arus bebas investasi 

yang menimbulkan eksploitasi sumber daya yang ada di Indonesia oleh perusahaan 

asing. Apabila Indonesia tidak dapat menanganinya dengan baik maka eksploitasi 

besar-besaran akan membuat Indonesia mengalami kerugian. 

Rudiyanto (2016) menyatakan berkaitan dengan dampak MEA terhadap pasar 

modal, saat ini ada ASEAN CIS (ASEAN Collective Investment Scheme). ASEAN 

CIS adalah suatu kerangka kerja yang mengizinkan negara-negara yang 

berpartisipasi didalamnya untuk menawarkan produk pasar modal yang telah 

memenuhi standar yang ditetapkan bersama. Negara yang berpartisipasi ASEAN 

CIS ini, Singapura, Malaysia dan Thailand. Artinya bagi perusahaan pasar modal 

yang telah memenuhi standar ASEAN CIS di Thailand dapat langsung 

menawarkan produknya ke investor di Malaysia dan Singapura serta sebaliknya. 

Salah satu syarat bagi perusahaan Manajer Investasi adalah memiliki dana kelolaan 

setara USD 500 juta dolar atau sekitar Rp 7 Triliun (Kurs 14.000).  

Indonesia masih belum masuk dalam kerangka ASEAN CIS tersebut. Sebab 

berdasarkan kualifikasi yang ada, per Desember 2015 mungkin baru sekitar 10 dari 

80an perusahaan Manajer Investasi yang secara dana kelolaan memenuhi standar. 

Selain itu, terdapat pula kendala operasional, perpajakan, dan hal lainnya yang 

perlu disetarakan sebelum Indonesia benar-benar bergabung. Kesimpulannya baik 

secara perusahaan, regulasi serta operasional rasa-rasanya Indonesia masih belum 

siap. Kalaupun dipaksakan, maka kita akan di posisi yang agak dirugikan karena 
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negara counterparty yang sudah siap akan leluasa menawarkan produk di kita 

sementara bagi Indonesia yang mau melakukan hal yang sama masih kurang siap.  

Dengan belum masuknya Indonesia dalam ASEAN CIS, artinya Manajer Investasi 

dari negara lain masih belum boleh menawarkan produknya di Indonesia. Mereka 

perlu mendapat izin dari OJK yang artinya harus membentuk perusahaan dan 

mempekerjakan orang disini. Meski demikian, pada suatu saat pada akhirnya kita 

akan bergabung. Untuk itu Otoritas perlu menyiapkan kompetisi agar siap 

bersaing. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan : Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai “Analisis Winner-

Loser Anomaly dalam Return Saham di Indeks LQ45 Sebelum dan Sesudah Berlakunya 

Masyarakat Ekonomi ASEAN”, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil analisis untuk uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa diperoleh taraf 

signifikansi p = 0,048. Hasil tersebut menunjukkan bahwa p < 0,05, berarti terdapat 

winner-loser anomaly yang signifikan pada return saham di LQ45 sebelum 

diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015, yang berarti hipotesis 

pertama penelitian diterima.  

2. Pengujian t-test untuk hipotesis kedua didapatkan taraf signifikansi p = 0,003. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa p < 0,05, berarti terdapat winner-loser anomaly yang 

signifikan pada return saham di LQ45 sesudah diberlakukan Masyarakat Ekonomi 

ASEAN tahun 2015, yang berarti hipotesis kedua penelitian diterima. 

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga diperoleh taraf signifikansi p = 0,187. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa p > 0,05, berarti tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan winner-loser anomaly pada return saham di LQ45 sebelum dan sesudah 

diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2016, yang berarti hipotesis 

ketiga penelitian ditolak. 

Saran : Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas , maka saran yang 

diajukan peneliti yaitu: Bagi investor dan praktisi, sebaiknya lebih berhati-hati jika 

hendak menerapkan strategi investasi kontrarian, mengingat fakta empirik overreaction  
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karena pemberlakun MEA tidak terbukti secara statistik. Strategi value investing 

sebagai mainstream di bursa, perlu dikuasai secara mendalam sebelum mencoba 

strategi investasi kontrarian, bukan karena strategi kontrarian lebih berisiko, akan tetapi 

karena value investing kurang memperhatikan faktor behavioral dari investor. Bagi 

peneliti selanjutnya, metode perhitungan lain yang dapat dipertimbangkan adalah mean 

adjusted excess return, dan market model yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, 

penelitian ini membatasi sampel pada saham sektor manufaktur yang di LQ45, akan 

sangat menarik jika dilakukan penelitian lanjutan terhadap sampel saham 

Manufacturing yang terdiri dari (1) Industri Dasar dan Kimia, (2) Aneka Industri, dan 

(3) Consumer Goods di luar LQ45 dan faktor anomali efisiensi pasar agar dapat lebih 

dikontrol dalam penelitian selanjutnya terutama dalam memilih sampel, agar hasil 

penelitian yang diperoleh dapat lebih handal dan valid. 
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