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ABSTRAKSI 
 

 Informasi baru yang muncul dan merubah keadaan yang telah diperkirakan 
sebelumnya membuat investor terkadang memberikan reaksi yang berlebihan 
(overraection). Overreaction 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. Dalam penelitian ini akan dikaji apakah terdapat market overreaction pada 
harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data mingguan Indeks 
Harga Saham Gabungan (IHSG) dan closing price mingguan perusahaan manufaktur 
yang dijadikan sampel. Closing price yang diambil adalah closing price per 
penutupan pasar modal, yaitu setiap Jum’at, selama periode 2008. Data sekunder ini 
diperoleh dari surat kabar dan situs web terkait. 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi overreaction pada perusahaan di 
sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam hal ini nilai CAAR 
perusahaan portofolio loser mengungguli CAAR portofolio winner. Keunggulan 
CAAR loser atas CAAR winner ini lebih disebabkan pembalikan harga yang terjadi 
pada CAAR winner. Hal ini dibuktikan dengan keadaan CAAR winner yang pada 
periode pengujian bernilai negatif secara signifikan, padahal pada saat periode 
pembentukan CAAR portofolio-portofolio tersebut bernilai positif. 
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