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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pada beberapa saham yang masuk kategori 

indeks LQ 45 periode 2001-2005, dengan judul ”Analisis Pengujian Anomali bulanan Pada 

Beberapa Saham Yang Masuk Kategori LQ 45 Periode 2001-2005.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan adanya anomali bulanan atas tingkat 

pengembalian beberapa saham LQ 45 Bursa Efek Jakarta. Hipotesis pada penelitian ini adalah 

terdapat anomali atas tingkat pengembalian pada beberapa saham LQ 45. Pendekatan yang 

digunakan untuk melihat adanya fenomena anomali bulanan adalah pertama, melihat pola return 

bulanan selama periode penelitian. Tolok ukurnya jika return bulan ke-t lebih tinggi 

dibandingkan bulan-bulan lainnya dan konsisten terjadi pada bulan tersebut maka 

mengindikasikan adanya anomali. Kedua, dengan pengujian rata-rata return tidak normal di 

sekitar minggu awal bulan untuk melihat respon pasar. Tolok ukurnya jika respon pasar cepat 

terhadap rata-rata return tidak normal yang terjadi maka pasar efisien secara informasi dan tidak 

mengindikasikan adanya fenomena anomali.  

Dari hasil pengamatan pada return bulanan selama periode 2001-2005 dapat disimpulkan bahwa 

anomali bulanan tidak terjadi. return yang lebih tinggi pada bulan tertentu dibandingkan bulan-

bulan lainnya tidak konsisten terjadi selama periode penelitian. Oleh karena itu pasar dapat 

dikategorikan telah efisien dalam bentuk lemah. Pengujian Rata-rata return tidak normal yang 

terjadi di sekitar minggu awal bulan selama tahun 2005 signifikan terjadi pada bulan Januari, 

Maret, Juni, Juli, Agustus dan September sedangkan rata-rata return bulan-bulan lainnya tidak 

signifikan karena RRTN yang terjadi tidak signifikan atau signifikan terjadi sebelum minggu 

awal bulan tersebut. 

Respon pasar yang cepat terhadap rata-rata return tidak normal yang terjadi mengindikasikan 

bahwa pasar telah efisien secara informasi. Kondisi pasar yang efisien secara otomatis akan 

mencegah terjadinya fenomena anomali. Respon pasar sempat lama dan berkepanjangan 

terhadap rata-rata return tidak normal yang terjadi pada bulan September, hal ini tidak dapat 

dikatakan sebagai anomali karena mengacu kepada penelitian terdahulu yang menyebutkan 

bahwa informasi non keuangan akan direspon dengan lambat oleh pasar dibandingkan informasi 

keuangan sehingga dapat dikatakan lambatnya respon pasar pada bulan September bukan 

merupakan anomali. 

Implikasi bagi para investor adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu 

informasi tentang fenomena anomali bulanan pada indeks LQ 45, sehingga diharapkan dapat 

membantu investor di dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat pada saham-saham 

kategori indeks LQ 45.  

 


