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MOTTO 

 

 

Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya 

itu akan ditambahkan kepadamu 

 (Matius 6:33) 

 

Tiada yang sempurna, yang ada adalah kemauan untuk belajar 

(Anonim) 

 

Tanamlah kepercayaan pada diri, dan anda akan mempercayai dan 

dipercayai orang lain.  

(Liem, Willy) 
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Pembimbing 

J. Sukmawati Sukamulja, MM., Dr., Prof.  

INTISARI 

 Herding behavior adalah salah satu cabang dari ilmu behavior finance yang 

menjadi salah satu pendekatan untuk mengetahui perilaku investor. Herding pada 

umumnya dipengaruhi oleh faktor psikologis yang menuntun investor melakukan 

tindakan kurang logis dalam mengambil keputusan investasi, karena dipengaruhi 

berbagai kondisi. Kondisi yang dimaksud adalah saat pasar sedang naik dan turun, saat 

terjadi abnormal volatilitas, saat terjadi abnormal volume, dan saat terjadi krisis.  

Peneliti menggunkan Sembilan (9) indeks sektoral dan 45 saham terpilih sebagai 

sampel penelitian. Pendeteksian herding dilakukan menggunakan metode Cross 

Sectional Absolute Deviation  (CSAD) yang digunakan oleh Choi dan Sias (2009) 

mendasarkan pada metode yang digunakan oleh Christie dan Huang (1995) dan 

Gleason (2004) untuk mendeteksi perilaku herding melalui data cross-sectional return 

saham dengan tidak perlu mengestimasi nilai beta. Hasil penelitian menunjukan 

sembilan (9) indeks sektoral terbukti indikasi herding pada kondisi pasar naik-turun, 

volume, dan volatilitas, untuk kondisi krisis ke sembilan indeks tidak terbukti ada 

perilaku herding. Untuk saham perusahaan hanya 37 saham terindikasi perilaku 

herding pada kondisi pasar naik-turun, 36 saham terindikasi perilaku herding pada 

abnormal volatilitas, 35 saham terindikasi perilaku herding pada kondisi abnormal 

volume, dan hanya sembilan (9) saham yang terindikasi perilaku herding pada saat 

terjadi krisis.  

 

Kata kunci : Herding behavior, pasar naik-turun, volume, volatilitas, krisis 

 

 


