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ABSTRACT

There is seasonal anomaly in financial markets called the Monday effect,
which occurs when the return on stock markets is significantly negative on Monday.
The presence of these anomalies violates the weak form of market efficiency because
stock returns are not random, but are predictable based on certain calendar effects.
The objective of this research was conducted in order to examine and analyze
the trading day (the day of week effect) and the Monday Effect on stock returns in
Indonesia Stock Exchange. The sample used in this research is the thirty five stocks
which are consistently listed in the LQ-45 Index for the year of 2013. The test used in
this study include multiple regression through origin and simple regression testing
with stock returns.
The major conclusion of this study is that (1) Monday returns are significantly
negative and are lower than returns during the rest of the week in Indonesia Stock
Exchange. We also confirm the evidence that (2) Monday returns were not
significantly driven by previous Friday returns, (3) Monday’s effect occurs in fourth
and fifth weeks( week four effect), (4) Rogalski effect occurs not in April but
December, because the mean return observed on Monday during December is higher
than that of the rest of the month.

Keywords: day of the week effect, monday effect, week-four effect, rogalski effect
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Masalah
Stabilitas dan kemajuan ekonomi merupakan suatu yang ingin dicapai oleh setiap

negara, salah satu indikator untuk mengukur kemajuan dan stabilitas ekonomi adalah
pasar modal, bila pasar modal berkembang dan maju maka kemajuan dan stabilitas
ekonomi dapat tercapai. Pasar modal merupakan salah satu infrastruktur dalam
menghimpun dana baik dari institusi maupun dari masyarakat dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian negara terutama dalam sektor
keuangan. Perbedaan mendasar antara pasar modal dan pasar-pasar yang lain terletak
pada objek yang ditransaksikannya. Dalam pasar modal yang menjadi objek analisis
transaksi adalah saham, obligasi, dan berbagai instrumen derivatif lainnya seperti option,
warrant, right, dan lain-lain (Pracoyo & Wijaya, 2011).
Pasar modal memiliki dan menjalankan dua fungsi utama yaitu fungsi ekonomi
dan keuangan. Dalam menjalankan fungsi ekonomi, pasar modal melibatkan 2 (dua)
pihak yaitu pihak yang kelebihan dana (lender) dan pihak yang membutuhkan dana
(borrower) dengan menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke
borrower. Lender menginvestasikan dananya dengan harapan mereka akan memperoleh
imbalan (return) dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan dari sisi borrower
tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi
tanpa harus menunggu tersedianya dana dari hasil operasi perusahaan. Sedangkan fungsi
keuangan yang dilakukan pasar modal dengan menyediakan dana yang diperlukan oleh
borrower dan lender tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil yang
diperlukan untuk investasi tersebut (Syriopoulos, 2007).
1
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Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling
popular. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika
memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan
instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu
memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Dalam melakukan keputusan investasi
biasanya para investor melakukan penilaian terhadap saham yang akan dibelinya. Sebuah
penilaian untuk memutuskan berinvestasi didukung dengan adanya informasi, karena
informasi memegang peranan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan
investasi yang optimal dan menghasilkan keuntungan maksimal. Jika pasar bereaksi
secara cepat dan akurat terhadap informasi yang dipublikasikan untuk mencapai harga
keseimbangan baru, maka kondisi pasar semacam itu disebut sebagai pasar modal yang
efisien. Dilihat dari sudut pandang investasi, pasar dikatakan efisien apabila harga semua
saham yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia, baik
informasi masa lalu (misalnya laba perusahaan tahun lalu), informasi saat ini (misalnya
rencana pembagian dividen tahun ini), maupun informasi yang bersifat pendapat atau
opini rasional yang beredar di pasar yang bisa mempengaruhi perubahan harga misalnya
jika banyak investor di pasar berpendapat bahwa harga saham akan naik maka informasi
tersebut akan tercermin pada perubahan harga saham yang cenderung naik
(Cahyaningdyah, 2005). Keadaan ini mendorong semakin cepatnya informasi baru
tercermin pada harga saham, semakin efisien juga pasar modal tersebut. Konsekuensi
dari pasar modal yang efisien adalah sangat sulit (atau bahkan hampir tidak mungkin)
bagi para investor untuk memperoleh tingkat keuntungan abnormal (tingkat keuntungan
yang direalisir lebih tinggi dari tingkat keuntungan yang diharapkan) secara konsisten
dengan melakukan transaksi perdagangan di Bursa Efek.
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Menurut teori pasar efisien yang ada, investor hanya akan mendapatkan return
yang normal karena pada pasar efisien tidak ada pola pergerakan harga saham yang
konstan dan dapat digunakan untuk mendapatkan abnormal return secara konsisten.
Hipotesis efisiensi pasar bentuk lemah menganggap bahwa informasi yang terkandung
dalam harga saham historis adalah sepenuhnya tergambarkan dalam harga saham yang
sekarang, dan informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk mendapatkan excess return
(Elton & Gruber ,2000). Maka dari itu, return bersifat acak (random) dan return masa
lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi return di masa yang akan datang. Selain
itu, return tidak dapat diprediksi berdasarkan pengaruh kalender tertentu. Namun pada
kenyataannya, perdebatan tentang pasar efisien masih sering terjadi sampai saat ini.
Disatu sisi terdapat banyak penelitian memberikan bukti empiris yang mendukung
konsep pasar efisien. Akan tetapi disisi lain muncul sejumlah penelitian yang
menyatakan bahwa terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi yang dapat
mempengaruhi harga saham. Penyimpangan tersebut oleh Jones dalam Gumanti dan
Utami (2002) disebut dengan istilah anomali pasar, yaitu teknik atau strategi investasi
yang bertentangan dengan teori pasar efisien. Anomali pasar tersebut seperti low P/E
ratio, January effect, size effect, serta day of the week effect.
Dalam teori keuangan sendiri dikenal sedikitnya ada empat macam anomali
pasar. Keempat anomali tersebut adalah anomali musiman, anomali perusahaan,anomali
peristiwa dan anomali akuntansi. Namun pada penelitian ini hanya fokus meneliti
mengenai anomali musiman yang terdiri dari beberapa penyimpangan diantaranya day of
the week effect,monday Effect, week four effect, dan rogalski effect. Dalam keadaan
anomali pasar,hasil yang timbul akan berlawanan dengan hasil yang diharapkan pada
posisi pasar modal yang efisien. Menurut fenomena anomali pasar, return harian rata-
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rata tidak sama untuk semua hari dalam satu Minggu, sedangkan menurut teori pasar
yang efisien return saham tidak berbeda berdasarkan perbedaan hari perdagangan.
Banyak penelitian yang mengungkapkan adanya fenomena day of the week effect
diberbagai negara yaitu fenomena dimana return terendah terjadi pada hari senin. Salah
satu penelitian untuk mengungkapkan fenomena hari-hari perdagangan adalah penelitian
yang dilakukan oleh Condoyani et al yang menemukan bahwa terjadi Monday Effect dan
weekend effect pada beberapa negara diantaranya negara Amerika Serikat, Inggris,
Perancis dan Kanada (Cahyaningdyah, 2005). Gibbons & Hess (1981) juga menemukan
bahwa return saham pada hari Senin akan lebih rendah dibanding hari perdagangan
lainnya di NYSE. Selain itu Abraham dan Ikenberry (1994) pada penelitiannya
menemukan hasil bahwa terjadinya Monday Effect adalah sebagian besar dipengaruhi
oleh terjadinya return negatif pada hari Jum’at sebelumnya.
Beberapa penelitian tentang day of the week effect di Bursa Efek Indonesia
menunjukkan hasil yang sangat bervariasi. Suwarni dalam Iramani dan Mahdi (2006)
membuktikan bahwa tidak ditemukan adanya day of the week effect pada return IHSG di
Bursa Efek Indonesia. Sedangkan Cahyaningdyah (2005) berhasil menemukan day of the
week effect pada Bursa Efek Indonesia, dimana return terendah terjadi pada hari Senin
(Monday Effect) dan return tertinggi terjadi pada hari Jum’at (weekend effect).
Penelitian Wang, Li, dan Erickson (1997) pada sisi lain, mengungkapkan bahwa
Monday effect secara aktual muncul hanya pada Senin minggu keempat dan kelima,
sedangkan return Senin minggu pertama sampai minggu ketiga secara statistik tidak
signifikan (tidak berbeda dengan nol). Hal ini berkaitan dengan tuntutan likuiditas
investor individual yang jatuh setiap akhir bulan. Sun dan Tong (2002) mengkonfirmasi
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penelitian Wang, Li, dan Erickson (1997) tentang fenomena Monday Effect yang
disebabkan oleh efek minggu keempat dan kelima. Dan dia menemukan bahwa return
hari Senin yang negatif secara aktual terkonsentrasi terutama pada minggu keempat
setiap bulan yaitu antara tanggal 18-26, maka fenomena ini dikenal sebagai Week-Four
Effect.
Selanjutnya, Rogalski (1984) menemukan bahwa ada hubungan antara day of
the week effect dengan January effect. Hasil temuannya menunjukkan bahwa rata-rata
return Senin dalam bulan Januari adalah positif sementara return Senin pada bulan
selain Januari adalah negatif. Hal ini memberikan bukti empiris bahwa fenomena
Monday Effect

menghilang pada bulan Januari. Fenomena ini selanjutnya disebut

sebagai Rogalski effect. Di Indonesia, fenomena tersebut tidak terjadi bulan Januari,
melainkan bulan April. Menurut penelitian Cahyaningdyah (2005) hal ini disebabkan
oleh ketentuan yang ditetapkan BAPEPAM No. 80/ PM/1996 bahwa laporan tahunan
harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan
kepada BAPEPAM 120 hari setelah tanggal tahun tutup buku perusahaan. Kemudian
banyak perusahaan, baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah melakukan
praktik manajemen laba (earning management) untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
Kondisi ini diduga return saham pada bulan April akan lebih tinggi dibandingkan pada
bulan lainnya (non April) sehingga Monday Effect akan menghilang di bulan April.
Keragaman argumentasi & ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian terdahulu
mengenai pola dan fenomena return saham setiap hari perdagangan, baik penelitian yang
dilakukan di pasar modal luar negeri maupun penelitian di Bursa Efek Indonesia
membuat peniliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali yang dilakukan di Bursa
Efek Indonesia dengan pendekatan index LQ-45 (Liquid 45). Alasan penulis
menggunakan perusahaan dalam indeks LQ-45 karena LQ-45 terdiri atas empat puluh
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lima perusahaan terbaik dari total empat ratus enam puluh tujuh perusahaan di BEI tahun
2013 yang memiliki perdagangan terlikuid karena memiliki kapitalisasi pasar, volume,
serta frekuensi perdagangan yang paling tinggi di pasar saham Indonesia. Kapitalisasi
dari emiten anggota LQ-45 mencapai 70% dari kapitalisasi IHSG sehingga dianggap
cukup mewakili pergerakan pasar saham. Sedangkan periode pada penelitian ini
mengambil tahun 2013 karena mengakhiri tahun 2013, investasi di pasar modal
Indonesia tampaknya belum memberikan kinerja yang menggembirakan di mana
pencapaian indeks indeks pasar saham melalui Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
berakhir di zona merah -0,98% atau turun 42,51 poin dari posisi 4.316,69 di akhir tahun
2012 menjadi 4.274,18 di akhir tahun 2013. Jika dilihat, pergerakan kinerja pasar modal
domestik sepanjang tahun 2013 tampaknya terbagi menjadi 2 masa, yakni kejayaan dan
kelesuan. Masa kejayaan tersebut terjadi sepanjang semester I-2013 di mana angka
IHSG pun sempat mencetak rekor tertinggi baru dalam sejarah di 5.214,976 per 20 Mei
2013 dengan kinerja Year to Date (YTD) saat itu mencapai 20,81%. Bahkan, dari 9
sektor saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), 2 sektor di antaranya seperti
properti & real estate serta barang konsumen sukses mencetak kinerja di atas 30% dalam
waktu kurang dari 6 bulan (Putrantyo, 2014).
Namun, masa kelesuan mulai datang ketika guncangan dari berbagai sentimen
negatif terjadi di awal semester II-2013 sekaligus membuat kinerja investasi kian
menyusut dan berakhir di zona merah. Hal tersebut dapat terlihat pada perbandingan
kinerja di bursa saham untuk semester I dan II, masing-masing 11,63% dan -11,30%.
Artinya, tekanan yang cukup kuat di semester II-2013 membuyarkan impian kinerja
pasar saham untuk mendapatkan angka positif atau bahkan jauh dari rekor tertinggi.
Mengulas singkat pada penyebab guncangan di pasar modal domestik diperkirakan dari 2
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sumber, yakni internal dan eksternal. Sumber internal tentu seperti yang kita sudah amati
di mana inflasi tahunan mengalami lonjakan yang cukup signifikan menembus 8% per
Juli 2013 setelah harga Bahan Bakar Bersubsidi (BBM) akhirnya disesuaikan naik.
Tambah lagi, tren pelemahan kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (AS) yang
terus berlangsung hingga menembus ke atas Rp10.000 di tengah bayang-bayang defisit
neraca perdagangan dan tergerusnya cadangan devisa ke bawah $100 milar semakin
memperburuk sentimen pasar (Putrantyo, 2014).
Sementara sumber eksternal yang memiliki pengaruh cukup dominan, yakni
kekhawatiran atas rencana bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), yang
memangkas stimulus program Quantitative Easing (QE) tahap 3 di kisaran $10-$15
miliar meskipun kondisi perekonomian AS yang belum sepenuhnya mengalami
pemulihan. Tambah lagi, kabar perlambatan ekonomi China di semester I-2013 akibat
ketidakpastian prospek ekonomi global juga dikhawatirkan mempengaruhi ekonomi
negara-negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia. Kedua sentimen di atas tersebut
pun turut mempengaruhi dana investor asing yang mengalir keluar cukup deras di pasar
saham yang mana sepanjang 2013 rekapitulasi transaksi investor asing secara akumulatif
mencatat penjualan bersih (net sell) sebesar Rp 25,90 triliun atau terdalam selama 8
tahun terakhir. Bila diamati secara bulanan, pola net sell investor asing sepanjang tahun
lalu yang signifikan sudah terlihat sepanjang Mei 2013 sebesar Rp7,78 triliun atau
tampak mengantisipasi potensi dari berbagai sentimen negatif di semester II-2013
(Putrantyo, 2014).
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Hari Perdagangan
Terhadap Return Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia periode 2013 : Pengujian
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Monday Effect,Week-Four Effect dan Rogalski Effect” dengan menggunakan saham
perusahaan yang berturut-turut tercatat pada Indeks LQ-45 selama tahun 2013 sebagai
sampel penelitian. Pemilihan sampel tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa
saham perusahaan yang tercatat pada Indeks LQ-45 adalah saham yang paling aktif
diperjualbelikan di bursa selama periode 2013.

1.2

Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pokok permasalahan penelitian

dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Apakah return saham hari Senin pada Bursa Efek Indonesia periode 2013 adalah
negatif atau lebih rendah dibandingkan dengan hari lainnya ?
2. Apakah return negatif saham hari Senin dipengaruhi oleh adanya return negatif
saham hari Jumat minggu sebelumnya pada Bursa Efek Indonesia periode 2013 ?
3. Apakah return terendah pada hari Senin terkonsentrasi pada Senin minggu keempat
dan kelima setiap bulannya pada Bursa Efek Indonesia periode 2013?
4. Apakah return saham hari Senin pada bulan April

pada Bursa Efek Indonesia

periode 2013 adalah positif atau cenderung lebih tinggi dibandingkan pada hari Senin
bulan lainnya (non April) ?

1.3

Pembatasan masalah
Pembatasan masalah dilakukan agar penulis dapat memberikan pemahaman yang

terarah dan sesuai dengan yang diharapkan. Agar pembahasan tidak menyimpang dari
pokok perumusan masalah yang ada, maka penulis membatasi permasalahan hanya pada:
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1. Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan capital gain sebagai unsur yang
dihitung dalam return,sehingga penelitian ini mengabaikan unsur dividen.
2. Variabel penelitian yang digunakan adalah return saham,the day of the week effect,
monday Effect, week-four effect, dan rogalski effect
3. Penelitian dilakukan pada perusahaan yang tercatat pada Indeks LQ-45.
4. Rentang waktu penelitian adalah satu tahun, yaitu tahun 2013.
5. Penelitian ini mengabaikan karakteristik perusahaan.
6. Data yang dikumpulkan adalah harga saham penutupan (closing price) perusahaan
perusahaan yang tercatat pada Indeks LQ-45 periode 2013.

1.4

Tujuan Penelitian
Berkaitan dengan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah return saham hari Senin pada Bursa
Efek Indonesia periode 2013 adalah negatif atau lebih rendah dibandingkan dengan
hari lainnya.
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah return negatif saham hari Senin
dipengaruhi oleh adanya return negatif saham hari Jumat minggu sebelumnya pada
Bursa Efek Indonesia periode 2013.
3. Untuk membuktikan secara empiris apakah return saham terendah hari Senin
terkonsentrasi di senin minggu keempat dan kelima setiap bulannya pada Bursa
Efek Indonesia periode 2013.
4. Untuk membuktikan secara empiris apakah return saham hari Senin pada bulan
April pada Bursa Efek Indonesia periode 2013 adalah positif atau cenderung lebih
tinggi dibandingkan pada hari Senin bulan lainnya (non April).
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1.5.

Manfaat Penelitian
Penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai

pihak, diantaranya :
1. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan
untuk melakukan investasi.
2. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan
informasi, pengetahuan atau sebagai bahan referensi mengenai pengaruh The
Day of the Week Effect terhadap tingkat keuntungan saham.
3. Bagi peneliti sendiri yaitu untuk memenuhi tugas akhir pendidikan strata satu.

1.6.

Sistematika Penulisan
Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hal-hal yang dibahas

dalam penulisan ini maka penulis menyajikan dalam lima bab yang akan diuraikan
secara sistematis.
BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menejelaskan latar belakang masalah,identifikasi masalah, rumusan masalah,
pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika
pembahasan.
BAB II

LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang memuat landasan dan kerangka teori yang
berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, hasil penelitian
terdahulu, serta kerangka pemikiran yang digunakan dan hipotesa yang akan diteliti.
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi tentang sasaran yang dijadikan sebagai objek penelitian, populasi dan
sampel, identifikasi dan pengukuran variabel, metode pengumpulan data, dan metode
analisis data.
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini merupakan deskripsi hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah
dilakukan dan pembahasan hasil penelitian, pengujian serta analisis hipotesis.
BAB V PENUTUP
Bab terakhir berisi kesimpulan dari data penelitian yang telah dilakukan serta saran
bagi penelitian berikutnya.
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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1.

Tinjauan Pustaka

2.1.1 Investasi
2.1.1.1 Definisi Investasi
Tandelilin (2010) mengartikan Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana
atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh
keuntungan dimasa yang akan datang. Menurut Sunariyah (2006), investasi adalah
penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka
waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.
Sedangkan Jogiyanto (2010) mengartikan investasi sebagai penundaan konsumsi
sekarang untuk dimasukan ke aktiva produktif selama periode waktu yang tertentu.
Berdasarkan definisi yang ada,maka dapat disimpulkan bahwa investasi adalah
penyimpanan uang dengan dengan tujuan memperoleh return yang diharapkan lebih
besar dibanding bunga deposito untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan
jangka waktu yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kemampuan akan modal.
2.1.1.2 Jenis Investasi
Menurut Tandelilin (2010), secara umum jenis investasi digolongkan menjadi dua
katagori yaitu investasi pada aset nyata (real assets) dan investasi pada kekayaan
financial (financial assets). Aset nyata (real assets) atau disebut juga aset berwujud
(Tangible assets) seperti tanah, emas, perak, berlian, benda seni, real estate, mesin,
rumah, bangunan, pengetahuan dan mesin-mesin produksi yang biasa digunakan untuk
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memproduksi barang dan pekerja yang dibutuhkan keahliannya untuk menggunakan
sumber daya tersebut. Sedangkan Aset keuangan (financial assets) merupakan investasi
dalam bentuk surat berharga atau sekuritas (marketable securities ),yaitu aset berwujud
surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas sejumlah aset-aset pihak
penerbit surat berharga tersebut.
2.1.2 Pasar Modal
2.1.2.1 Definisi Pasar Modal
Berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal pasal 1,
“pasal modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan
perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya,
serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.
Pasar modal menurut Husnan (2009) dapat didefinisikan sebagai pasar untuk
berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik
dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah
maupun perusahaan swasta sekaligus sebagai sarana bagi masyarakat untuk melakukan
kegiatan investasi.
Dengan demikian pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen
keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan misalkan saham, obligasi serta surat
utang lainnya, reksa dana maupun produk turunannya. Pasar modal memiliki peran yang
sangat penting dalam perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua
fungsi utama. Pertama pasar modal dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai sumber
untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dapat
digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi ,penambahan modal kerja dan lain-lain.
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Kedua pasar modal dapat dimanfaatkan bagi investor untuk berinvestasi. Dengan
tersedianya beragam jenis instrumen keuangan, masyarakat pemodal dapat memilih
sarana investasi sesuai dengan tingkat pengembalian yang diinginkan dengan
mempertimbangkan setiap resiko yang muncul.
2.1.2.2 Instrumen Pasar Modal
Menurut bursa efek Indonesia (2010) terdapat beberapa instrumen pasar modal,
yaitu sebagai berikut:
1. Saham, merupakan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan
usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal
tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas
asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Obligasi,

merupakan

surat

utang

jangka

menengah-panjang

yang

dapat

dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar
imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu
yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.
3. Reksadana, merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal,
khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan
keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang
sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal,
mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan
pengetahuan yang terbatas.
4. Instrumen Derivatif, yaitu kontrak finansial antara dua atau lebih pihak guna
memenuhi janji untuk mambeli atau menjual assets/commodities yang dijadikan
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sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan
kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli.
2.1.3 Efisiensi Pasar Modal
Efficient market hypotesis (EMH) pertama kali diperkenalkan oleh Eugene F.
Fama pada tahun 1970. Fama (1970) menyatakan bahwa “a market in which prices
always “fully reflect” all the information availavle is called “ efficient”,yang berarti
bahwa pasar dikatakan efisien jika harga saham menceminkan secara penuh informasi
relevan yang tersedia baik yang bersifat historis,publik,maupun privat. Efficient market
hypotesis juga menyatakan bahwa pasar modal merupakan fair game karena percaya
bahwa jika ada informasi baru yang menyebar maka harga saham akan menyesuaikan
secara cepat dan tidak bias terhadap informasi baru, sehingga harga saham akan
terkoreksi kembali ke nilai wajar dan tidak ada kesempatan bagi investor utuk
memperoleh abnormal return. Efficient market dapat terjadi jika harga-harga berubah
secara acak (random walk) karena mencerminkan informasi sepenuhnya yang selalu
berubah. Teori random walk sendiri ditemukan oleh Kendal dalam Siregar (2009) yang
menemukan bahwa pergerakan suatu saham tidak akan mengikuti bentuk atau tren
apapun dan pergerakan harga masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi
pergerakan harga masa yang akan datang. Baik analisa teknikal dan analisa fundamental
belum tentu terbukti unggul di pasar . Maka dari itu, informasi mengenai harga saham di
masa lalu menjadi tidak berarti karena tidak dapat digunakan untuk mendapatkan
abnormal return. Dengan kata lain, investor tidak mungkin dapat mengidentifikasi suatu
pola tertentu yang dapat digunakan untuk memprediksi harga suatu saham.
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Definisi lain menyatakan bahwa pasar yang efisien adalah pasar dimana harga
semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang
tersedia (Tandelilin, 2010). Konsep pasar efisien menyiratkan adanya suatu proses
penyesuaian harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru, sebagai respon atas
informasi baru yang masuk ke pasar. Pada waktu tertentu, proses penyesuaian harga
mungkin tidak sempurna (dapat terjadi overadjusted atau underadjusted) ketika bereaksi
terhadap informasi baru, namun hal yang penting dari mekanisme pasar efisien adalah
harga yang terbentuk tidak bias dengan estimasi harga keseimbangan (Tandelilin, 2010).
Harga keseimbangan akan terbentuk setelah investor sudah sepenuhnya menilai dampak
dari informasi baru yang masuk ke pasar.
Seperti yang diungkapkan sebelumnya bahwa pasar dikatakan efisien apabila
harga-harga yang terbentuk dipasar merupakan cerminan dari informasi yang ada,maka
informasi merupakan suatu faktor yang penting. Dalam mempelajari konsep pasar
efisien, perubahan harga sekuritas mencerminkan sejauh mana dan seberapa cepat
informasi tersebut mempengaruhi pasar. Menurut Haugen (2001) informasi dapat
dikelompokan menjadi 3, yaitu :
1. Informasi harga saham masa lalu (information in past stock prices),
2. Semua informasi publik (all public information),
3. Semua informasi yang ada termasuk informasi orang dalam (all available information
including inside or private information).
Sedangkan menurut Jones dalam Gumanti dan Utami (2002) menyatakan bahwa
harga saham saat ini mencerminkan dua jenis informasi, yaitu informasi yang sudah
diketahui dan informasi dugaan. Informasi yang sudah diketahui meliputi informasi masa
lalu (misalnya laba tahun atau kuartal yang lalu), informasi saat ini (current
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information), dan informasi kejadian dan peristiwa yang telah diumumkan akan terjadi
(misalnya rencana pemisahan saham). Sedangkan informasi dugaan yaitu informasi yang
diperkirakan akan terjadi dan investor mempercayainya sehingga harga mencerminkan
kepercayaan ini sebelum informasi tersebut benar-benar terjadi. Contoh untuk informasi
yang masih membutuhkan dugaan adalah jika banyak investor percaya bahwa suku
bunga akan segera turun, harga-harga akan mencerminkan kepercayaan ini sebelum
penurunan sebenarnya terjadi
2.1.3.1 Bentuk Efisiensi Pasar Modal
Berdasarkan pembagian informasi di atas, Fama (1970) membagi efficient market
menjadi 3 yaitu:
1. Efisiensi Pasar Bentuk Lemah (Weak Form Efficient Market)
Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika informasi mengenai harga saham masa
lalu sepenuhnya tercermin dalam harga saham saat ini. Bentuk efisiensi pasar secara
lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak (random walk theory) yang menyatakan
bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Jika pasar efisien secara
bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi
harga saham ke depan, sehingga investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu
untuk memperoleh abnormal return.
2. Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat (Semi-Strong Form Efficient Market)
Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga saham mencerminkan secara penuh
(fully reflect) semua informasi yang dipublikasikan (all publicy available information),
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termasuk di dalamnya informasi pada laporan keuangan perusahaan emiten. Informasi
yang dipublikasikan dapat berupa sebagai berikut ini:
a. Informasi yang dipublikasikan yang hanya mempengaruhi harga sekuritas dari
perusahaan yang mempublikasikan informasi tersebut. Informasi ini umumnya
berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di perusahaan emiten (corporate event).
Misalnya adalah pengumuman laba, dividen, produk baru, merger dan akuisisi,
pergantian pemimpin dan lain sebagainya.
b. Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas sejumlah
perusahaan. Informasi dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator
yang hanya berdampak pada harga-harga sekuritas perusahaan-perusahaan yang terkena
regulasi tersebut. Misalnya adalah regulasi untuk meningkatkan kebutuhan cadangan
(reserved requirement) yang harus dipenuhi oleh semua bank-bank.
c. Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas semua
perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Informasi ini dapat berupa peraturan
pemerintah atau peraturan dari regulator yang berdampak ke semua perusahaan emiten.
Contoh dari regulasi ini adalah peraturan akuntansi untuk mencantumkan laporan arus
kas yang harus dilakukan oleh semua perusahaan.Jika pasar efisien dalam bentuk
setengah kuat, maka tidak ada investor atau grup dari investor yang dapat menggunakan
informasi yang dipublikasikan untuk mendapatkan keuntungan tidak normal dalam
jangka waktu yang lama.
3. Efisiensi Pasar Bentuk Kuat (Strong Form Efficient Market)
Pasar dikatakan efisien kuat jika harga-harga saham mencerminkan secara penuh (fully
reflect) semua informasi yang tersedia, termasuk informasi yang private. Pada bentuk
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pasar ini, tidak ada investor yang dapat memperoleh abnormal return karena mempunyai
informasi private.
Hubungan ketiga bentuk pasar efisisen ini berupa tingkatan yang kumulatif, yaitu
bentuk lemah merupakan bagian dari bentuk setengah kuat, dan bentuk setengah kuat
merupakan bagian dari bentuk kuat, seperti yang terlihat pada gambar 2.2 :
Gambar 2.1. Tingkatan Kumulatif Bentuk Pasar Efisien

Strong Form

Semi-Storong Form
Weak Form

Sumber: Jogiyanto (2010)
Ketiga bentuk efisiensi pasar ini berhubungan satu sama lain. Hubungan ini
berupa tingkatan yang kumulatif yaitu bentuk lemah merupakan bagian dari bentuk kuat.
Dari gambar 2.2 di atas terlihat bahwa dalam bentuk lemah dimana pasar dikatakan
efisien dengan informasi yang cukup minim menempati tempat yang sempit ditengah
dengan hanya mengandalkan informasi sekuritas masa lalu pada pasar modal yang
berhubungan. Bentuk pasar semi kuat dikatakan efisien jika harga sekuritas
mencerminkan semua informasi yang tersedia untuk umum yang mana di dalamnya
termasuk masa lalu dari perdagangan, harga dan volume perdagangan. Adapun pasar
bentuk kuat menyatakan bahwa semua informasi yang tersedia untuk umum dan
informasi yang hanya dimiliki oleh kelompok tertentu tercermin dalam harga pasar
sekuritas
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2.1.3.2 Anomali Pasar
Anomali disini adalah salah satu bentuk dari fenomena yang ada di pasar yang
tidak diantisipasi. Menurut Jones dalam Gumanti dan Utami (2002), anomali pasar
(market anomaly) adalah teknik atau strategi yang tampaknya bertentangan dengan
pasar efisien. Pada anomali ditemukan hal-hal yang seharusnya tidak ada jika dianggap
bahwa pasar efisien benar-benar ada. Artinya, suatu peristiwa (event) dapat dimanfaatkan
untuk menghasilkan abnormal return. Dengan kata lain seorang investor dimungkinkan
untuk memperoleh abnormal return dengan mengandalkan suatu peristiwa tertentu.
Anomali yang ada, tidak hanya ditemukan pada satu jenis bentuk pasar efisien saja,
tetapi ditemukan pada bentuk pasar efisien yang lain. Artinya, bukti empiris adanya
anomali di pasar modal muncul pada semua bentuk efisiensi pasar, baik bentuk lemah,
semi kuat, maupun kuat, walaupun kebanyakan ditemukan pada bentuk efisien semi-kuat
(semi strong) (Gumanti dan Utami, 2002).
Menurut Levy dalam Gumanti dan Utami (2002) sedikitnya dikenal empat jenis
anomali dalam teori keuangan, yaitu:
1.

Anomali musiman (seasonal anomaly) dibedakan menjadi enam, yaitu January effect,
week end effect, time of day effect, end of month effect, seasonal effect, dan holidays
effect.

2. Anomali perusahaan (firm anomaly) dibedakan menjadi empat, yaitu size anomaly,
closed-end mutual funds, neglect, dan institutional holdings.
3. Anomali peristiwa (event anomaly) terdiri dari analysts’ recommendation anomaly,
insider trading anomaly, listings anomaly, dan value line rating change anomaly.
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4. Anomali akuntansi (accouting anomaly) dibedakan menjadi enam macam, yaitu price
earnings ratio anomaly, earnings surprise, price to sales anomaly, price to book
anomaly, dividend yield anomaly, dan earnings momentum anomaly.

Tabel 2.1 Jenis-jenis Anomali Pasar

No
1

Jenis Khusus

Kelompok
Anomali
musiman
(seasonal anomaly)

1. January effect

2. Weekend effect
3. Time of day effect

4. End of month effect
5. Seasonal effect

6. Holiday effect
1. Size
2.

Anomali
Perusahaan
(Firm Anomaly)

Keterangan
Harga sekuritas cenderung naik
di bulan Januari, khususnya di
hari-hari pertama.

Harga sekuritas cenderung naik
hari Jumat dan turun hari Senin.
Harga sekuritas cenderung naik
di 45 menit pertama dan 15
menit terakhir perdagangan.
Harga sekuritas cenderung naik
di hari-hari akhir tiap bulan.
Saham perusahaan dengan
penjualan musiman tinggi
cenderung naik selama musim
ramai
Ditemukan return positif pada
hari terakhir sebelum liburan.
Return pada perusahaan kecil
cenderung
lebih
besar
walaupun sudah disesuaikan
dengan risiko.

2. Closed-end
funds

3

mutual Return pada close-end funds
yang dijual dengan potongan
cenderung lebih tinggi.
3. Neglect
Perusahaan yang tidak diikuti
oleh banyak analis cenderung
menghasilkan return lebih
tinggi.
4. Insitusional
Perusahaan yang dimiliki oleh
Holdings
sedikit institusi cenderung
memiliki return lebih tinggi.
1. Analysts’
Semakin
banyak
analis
Anomali peristiwa (event
recommendation
merekomendasi
untuk
anomaly)
membeli suatu saham, semakin
tinggi peluang harga akan
turun.
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2. Insider trading

3. Listings

4. Value line rating change

1. Price earnings ratio
4

Anomali
akuntansi
(accouting anomaly)
2. Earnings surprise

3. Price to sales

4. Price to book

5. Dividend yield

6. Earnings momentum

Semakin banyak saham yang
dibeli oleh insiders, semakin
tinggi kemungkinan harga
akan naik.
Harga cenderung naik setelah
perusahaan
mengumumkan
akan melakukan pencatatan
saham di Bursa.
Harga sekuritas akan terus
naik setelah value line
menempatkan
rating
perusahaan pada urutan tinggi.
Saham dengan P/E ratio
rendah cenderung memiliki
return yang lebih tinggi.
Saham
yang
mencapai
earnings lebih tinggi dari yang
diperkirakan
cenderung
mengalami peningkatan harga.
Jika
rasionya
rendah
cenderung berkinerja lebih
baik.
Jika
rasionya
rendah
cenderung berkinerja lebih
baik.
Jika
yield-nya
tinggi
cenderung berkinerja lebih
baik.
Saham
perusahaan
yang
tingkat pertumbuhan earningsnya meningkat cenderung
berkinerja lebih baik.

2.1.3.2.1 Day of The Week Effect
Day of The Week Effect yang dikenal dengan The Monday Effect,weekend
effect,atau Monday seasonal merupakan salah satu bentuk anomali seasonality yang
banyak terjadi di berbagai pasar modal dunia. Iramani dan Mahdi (2006) menyatakan
pengaruh hari perdagangan terhadap return saham merupakan fenomena yang menarik
untuk diperhatikan. Hari perdagangan dilakukan mulai hari Senin sampai dengan hari
Jumat. The day of the week effect merupakan perbedaan return antara hari Senin dengan
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hari-hari lainnya dalam seminggu secara signifikan (Mehdian dan Perry, 2001). Biasanya
return yang signifikan negatif terjadi pada hari Senin, sedangkan return positif terjadi
pada hari-hari lainnya. Fenomena ini merupakan bagian dari anomali teori pasar efisien.
Pada teori pasar efisien menyatakan bahwa return saham tidak berbeda pada setiap hari
perdagangan (Iramani dan Mahdi, 2006). Namun fenomena day of the week effect,
menyatakan bahwa terdapat perbedaan return untuk masing-masing hari perdagangan
dalam satu minggu dimana pada hari Senin cenderung menghasilkan return yang negatif.
2.1.3.2.2 The Monday Effect
The Monday Effect adalah salah satu bagian dari The Day of The Week Effect
yaitu suatu seasonal anomaly (anomali musiman) atau calendar effect (efek kalender)
yang terjadi pada pasar financial yaitu ketika return saham secara signifikan negatif
paada hari Senin (Mehdian dan Perry, 2001). Anomali tersebut melanggar hipotesis
mengenai efisiensi pasar bentuk lemah. Hipotesis efisiensi pasar bentuk lemah
menganggap bahwa informasi yang terkandung dalam harga saham historis adalah
sepenuhnya tergambarkan dalam harga saham yang sekarang dan informasi tersebut
tidak dapat digunakan untuk mendapatkan excess return (Elton dan Gruber, 2000).
Peristiwa seasonal anomaly atau calendar effect pada pasar finansial ini menyebabkan
apabila return hari senin dapat diprediksi,maka dapat dirancang suatu pedoman yang
dapat memanfaatkan pola musiman tersebut untuk mendapatkan abnormal return.
Padahal pada pasar yang efisien,seharusnya tidak akan muncul suatu pola pergerakan
harga yang bersifat konstan dan bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan abnormal return.
Beberapa peneliti berupaya mengungkapkan penjelasan-penjelasan yang mungkin
untuk fenomena Monday Effect. Lakonishok dan Maberly dalam Budileksmana, 2005)
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menjeleaskan keberadaan menurunnya return saham dihari senin (Monday effect)
berpendapat bahwa return saham yang negatif pada hari Senin disebabkan oleh investor
cenderung melakukan aktivitas perdagangan jual dibandingkan beli pada hari Senin. Hal
tersebut disebabkan oleh para investor lebih memilih untuk menunggu beberapa waktu
dengan menjual sahamnya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menginvestasikan
kembali dana mereka. Iramani & Mahdi (2006) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa
fenomena Monday effect juga disebabkan adanya aksi profit taking yang dilakukan oleh
para investor pada hari Jum’at pada minggu sebelumnya. Aksi profit taking oleh para
investor inilah yang menjadi penyebab terjadi return negatif pada hari Senin. Sedangkan
Abraham dan Ikenberry (1994) menemukan bahwa secara keseluruhan rata-rata return
Senin adalah negatif, dan secara substansial merupakan konsekuensi dari informasi yang
diumumkan pada sesi perdagangan sebelumnya. Jika return Jumat negatif, hampir 80
persen return Senin berikutnya adalah negatif. Jika return Jumat positif maka lebih dari
50 persen return Senin berikutnya adalah positif. Hasil temuan Abraham dan Ikenberry
(1994) menunjukkan adanya korelasi antara return Jumat dan Senin. Menurutnya
Monday Effect digerakkan oleh return negatif yang terjadi pada Jumat sebelumnya
dikarenakan perusahaan cenderung mempublikasikan berita buruk (bad Friday) di akhir
pekan setelah tutupnya pasar modal pada hari Jumat sehingga investor tidak dapat
bereaksi hingga pembukaan pasar di hari Senin. Hal ini akan berdampak pada harga
saham pembukaan di hari senin. Selarasa dengan penelitian yang dilakukan Abraham
dan Ikenberry, Budileksmana (2005) juga menemukan bahwa terdapat korelasi yang
signifikan antara return negatif pada hari Senin (Monday Effect) dengan return negatif
hari Jumat minggu sebelumnya (bad Friday) sehingga munculnya return negatif pada
hari Senin didahului oleh adanya return hari Jumat sebelumnya.
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Banyak analisis percaya bahwa faktor psikologis investor dapat memainkan
peran penting dalam menyebabkan munculnya anomali efek hari perdagangan terhadap
return saham, dimana faktor tersebut menyebabkan adanya perilaku kurang rasional dan
keputusan ekonom akan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor emosi, perilaku psikologis,
dan hasrat (mood) investor. Kecenderungan adanya perilaku kurang rasional pada hari
Senin, membuat return hari Senin secara rata-rata adalah negatif (Gibbons dan Hess,
1981) karena kondisi investor yang merasa pesimis pada hari Senin dan optimis pada
hari Jumat sehingga mempengaruhi aktivitas perdagangan. Psikologis investor yang
cenderung untuk tidak menyukai hari Senin sebagai awal hari kerja sehingga
menganggap hari Senin merupakan hari yang membosankan dan menganggap hari Jumat
adalah hari terbaik karena merupakan hari kerja terakhir. Adanya perasaan pesimis di
hari Senin dan optimis di hari Jumat diduga dapat mempengaruhi kegiatan di bursa.
Harga saham akan jatuh pada hari Senin berkaitan dengan peningkatan supply dan harga
meningkat pada hari Jumat berkaitan dengan peningkatan demand (Supriyono dan
Wibowo, 2008). Aktivitas perdagangan saham berubah dari hari ke hari. Perubahan ini
disebabkan oleh perubahan perilaku investor dalam melakukan aktivitas perdagangan di
bursa.
2.1.3.3.3 The Week Four Effect
Week-four Effect merupakan suatu fenomena yang mengungkapkan bahwa
Monday Effect hanya terjadi pada minggu keempat dan minggu kelima untuk setiap
bulannya. Sedangkan return hari Senin pada minggu pertama sampai minggu ketiga
dianggap tidak signifikan negatif atau sama dengan nol. Week-four Effect bertujuan
untuk menguji apakah return Senin yang negatif (Monday effect) hanya terjadi pada
minggu keempat dan kelima .
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Sejumlah studi yang menghasilkan bukti empiris telah dilakukan untuk
mengungkap adanya fenomena week four effect. Wang, Li, dan Erickson (1997) meneliti
berbagai indeks return saham (NYSE-AMEX, S&P composite index, Nasdaq) dengan
periode penelitian 1962-1993. Hasilnya bahwa Monday effect terjadi hanya pada Senin
minggu keempat dan kelima, sedangkan return Senin pada minggu pertama sampai
ketiga secara statistik tidak berbeda dengan nol.
Sun dan Tong (2002) menemukan apabila return Senin yang negatif secara aktual
terkonsentrasi pada minggu keempat setiap bulan antara tanggal 18-26. Fenomena ini
kemudian disebut dengan week-four effect. Hal tersebut terjadi akibat investor
institusional melakukan aktivitas perdagangan lebih sedikit pada hari Senin, sementara
investor individual melakukan aktivitas perdagangan lebih banyak tetapi dengan order
penjualan lebih mendominasi aktivitas perdagangan mereka (Lakonishok dan Maberly
dalam Budileksmana, 2005). Hal ini berkaitan dengan tuntutan likuiditas investor
individu yang jatuh pada setiap bulan. Individu melakukan pembayaran bulanan mereka
pada akhir bulan, dan individu cenderung membeli saham pada pergantian bulan dan
melikuidasinya pada saat mendekati akhir bulan. Alasan inilah yang menjelaskan
terjadinya return pasar yang cenderung lebih rendah pada periode minggu keempat dan
kelima.
2.1.3.3.4 The Rogalski Effect
Rogalski Effect merupakan suatu fenomena yang ditemukan oleh seorang peneliti
bernama Rogalski pada tahun 1984. Rogalski (1984 ) menemukan adanya hubungan
yang menarik antara

fenomena Monday Effect dengan January Effect, dimana

ditemukan bahwa rata-rata return Senin dalam bulan Januari adalah positif sementara
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return dibulan lainnya adalah negatif. Artinya fenomena Monday Effect menghilang pada
bulan Januari sebagai akibat adanya kecendrungan return Januari yang lebih tinggi
dibandingkan return bulan-bulan lainnya. Sehinggga Rogalski Effect bisa diartikan
sebagai suatu fenomena dimana return negatif yang biasa pada terjadi pada hari Senin
menghilang pada bulan tertentu.
Banyak penelitian yang telah dilakukan di Indonesia untuk menyingkap fenomena
January Effect, akan tetapi para peneliti tidak menemukan adanya fenomena January
Effect pada Bursa Efek Indonesia. Beberapa penelitian yang dilakukan pada Bursa Efek
Indonesia menyimpulkan bahwa return pada bulan April lebih tinggi dibandingkan
dengan bulan lainnya atau lebih dikenal dengan sebutan April Effect (Iramani & Mahdi,
2006). Hal ini disebabkan oleh ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar
Modal No.80/PM/1996, yang menyatakan bahwa laporan tahunan harus disertai dengan
laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam 120 hari
setelah tanggal tahun tutup buku perusahaan. Hal ini berarti bahwa laporan keuangan
maksimum disampaikan pada bulan April dan laporan keuangan yang disampaikan
setelah bulan April berarti melampaui ketentuan Bapepam. Setiawati dan Naim dalam
Cahyaningdyah (2005) pada penelitiannya tahun 2005 menemukan 74,64% perusahaanperusahaan publik menyampaikan laporan keuangan pada bulan April.
Rata-rata perusahaan di Indonesia (baik yang bermasalah maupun yang tidak
bermasalah) melakukan praktik manajemen laba. Manajemen Laba dilakukan dengan
memanfaatkan asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak luar yang
berkepentingan terhadap perusahaan. Motif manajer melakukan manajemen laba adalah
pada kondisi tertentu dimana likuiditas perusahaan menurun atau perusahaan mengalami
kesulitan keuangan, para manajer berfikir mengenai usaha-usaha untuk menutupi kondisi
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sebenarnya dengan tujuan tertentu, baik untuk kepentingan perusahaan maupun
kepentingan manajer.
Dengan adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan terhadap
laporan keuangannya menyebabkan sentimen positif bagi perusahaan karena pasar
menganggap kinerja perusahaan dalam keadaan yang cukup baik dan memiliki prospek
yang baik untuk masa depan. Sehingga return pada bulan April lebih tinggi dari bulanbulan lainnya (non April), dan mengakibatkan Monday Effect akan menghilang pada
bulan April karena adanya kecenderungan return yang lebih tinggi di bulan April.
Dengan kata lain Rogalski effect yang ditemukan pada bulan Januari di pasar modal AS
diduga terjadi pada bulan April di Bursa Efek Indonesia.
2.1.4 Saham
2.1.4.1 Definisi Saham
Jogiyanto

(2010)

mengatakan

suatu

perusahaan

dapat

menjual

hak

kepemilikannya dalam bentuk saham (stock). Menurut Bursa Efek Indonesia (2010),
saham diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha)
dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut,
maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset
perusahaan dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Wujud
saham berupa selembar kertas yang menerangkan siapa pemiliknya. Akan tetapi,
sekarang ini sistem tanpa warkat sudah dilakukan di Bursa Efek Indonesia, dimana
bentuk kepemilikan tidak lagi berupa lembaran saham yang diberi nama pemiliknya
tetapi sudah berupa account atas nama pemilik atau saham tanpa warkat. Jadi
penyelesaian transaksi akan semakin cepat dan mudah karena tidak melalui surat.
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2.1.4.2 Jenis Saham
Jogiyanto (2010) membedakan saham menjadi dua jenis, yaitu saham biasa
(common stock) dan saham preferen (preffered stock) dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Saham Biasa (common stock)
Saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Saham biasa tidak memiliki
jaminan hasil karena deviden yang diberikan perusahaan nilainya tidak tetap sesuai
dengan laba yang diperoleh perusahaan. Bila menajemen perusahaan tidak dijalankan
dengan baik sehingga harga saham melemah maka kemungkinan terburuk bagi para
investor adalah kehilangan investasinya (tidak mendapat pembagian deviden). Akan
tetapi bila perusahaan memperoleh kenaikan laba, terdapat kemungkinan adanya
peningkatan deviden yang diterima oleh investor. Menurut Siamat (2005) saham biasa
dapat dibedakan dalam berbagai jenis antara lain:
1) Saham unggul (blue chip), yaitu saham yang diterbitkan oleh perusahaan besar dan
terkenal yang lebih lama memperlihatkan kemampuannya memperoleh keuntungan
dan pembayaran deviden.
2) Growth stock, yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang baik penjualannya,
perolehan labanya, dan pangsa pasarnya mengalami perkembangan yang lebih cepat
dari rata-rata industri.
3) Emerging growth stock, yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang relatif
lebih kecil dan memiliki daya tahan yang kuat meskipun dalam kondisi ekonomi yang
kurang mendukung.
4) Income stock, yaitu saham yang membayar deviden lebih dari jumlah rata-rata
pendapatan.
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5) Cyclical

stock,

yaitu

saham

perusahaan

yang

keuntungannya

sangat

berfluktuasi.
6) Defensive stock, yaitu saham yang perusahaannya dapat bertahan dan tetap stabil dari
suatu periode atau kondisi yang tidak menentu dan resesi.

2. Saham Istimewa (Preferred Stock)
Saham istimewa merupakan saham yang mempunyai karakteristik

gabungan

antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan yang tetap,tetapi
juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Seperti pada
obligasi, pemegang saham preferen juga memberikan hasil (deviden) yang tetap dan
jumlahnya tidak akan bertambah walaupun perusahaan mengalami keuntungan. Seperti
saham biasa, apabila perusahaan terlikuidasi klaim pemegang saham preferen dibawah
klaim pemegang obligasi.

2.1.4.3 Return Saham
Return merupakan tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu
investasi yang dilakukannya. Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi dan
return ekspektasi yang belum terjadi namun di harapkan dapat terjadi dimasa mendatang.
Return realisasi (Realized Return) merupakan yang telah terjadi. Return realisasi penting
karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan yang dihitung
berdasarkan data historis dan juga berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi
(expected return) serta risiko di masa datang . Return ekspektasi (Expected Return) adalah
return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor dimasa mendatang. Berbeda dengan
return realisasi yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya belum terjadi.
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Dalam pasar saham tidak selalu menjanjikan suatu return yang pasti bagi investor. Namun
beberapa komponen return saham yang memungkinkan pemodal meraih keuntungan
adalah deviden, saham bonus, dan capital gain.
Komponen suatu return terdiri dari dua jenis yaitu current income (pendapatan
lancar) dan capital gain (keuntungan selisih harga). Current income adalah keuntungan
yang diperoleh melalui pembayaran bersifat periodik seperti pembayaran bunga deposito,
bunga obligasi, dividend dan sebagainya. Disebut juga pendapatan lancar maksudnya
adalah keuntungan yang diterima biasanya dalam bentuk kas atau setara kas, sehingga
dapat diuangkan dengan cepat. Misalnya kupon bunga obligasi yang membayar bunga
dalam bentuk giro/cek,yang tinggal diuangkan, demikian juga dividend saham, yaitu
dibayarkan dalam bentuk saham, yang dikonversi menjadi uang kas dengan cara menjual
saham yang diterimanya (Ang Robert, 1997)
Komponen kedua dari return adalah capital gain, yaitu keuntungan yang diterima
karena adanya selisih harga jual dengan harga beli suatu instrumen investasi. Tentunya
tidak semua instrumen investasi memberikan komponen return berupa capital gain atau
capital loss. Capital gain sangat tergantung dari harga pasar instrumen investasi yang
bersangkutan, yang berarti bahwa instrumen investasi tersebut habis diperdagangkan di
pasar. Karena dengan adanya perdagangan maka akan timbul perubahan-perubahan nilai
suatu investasi. Investasi yang dapat memberikan capital gain seperti obligasi dan
saham,sedangkan yang tidak memberikan komponen return capital gain seperti sertifikat
deposito, tabungan dan sebagainya.
Return yang digunakan dalam penelitian ini adalah return saham sesungguhnya
(Rit) diperoleh dari harga saham harian sekuritas i pada waktu ke-t (Pit) dikurangi harga
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saham harian sekuritas i pada waktu ke t-1 (Pit-1), dibagi harga saham harian sekuritas i
pada waktu t-1 (Pit-1).Secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

Keterangan:
Rit

= Return saham pada periode t

Pit

= Harga atau nilai pada akhir periode t

Pit – 1 = Harga atau nilai pada periode sebelumnya (t-1)

Apabila harga saham sekarang (Pit) lebih tinggi dari harga saham periode lalu (Pit1) maka terjadi keuntungan modal (capital gain), dan sebaliknya apabila harga saham
sekarang (Pit) lebih rendah dari harga saham periode lalu (Pit-1) maka terjadi kerugian
modal (capital loss).
Return saham memiliki pola pembagian. Berikut adalah pola-pola pembagian
return saham (Ambarwati, 2009), yaitu:
1. Pola Intraday (Time of The Day). Pola ini mengacu pada perilaku return saham dari
waktu ke waktu dalam satu hari (time of the day), yaitu return saham secara sistematis
akan lebih tinggi atau lebih rendah pada waktu-waktu tertentu dalam satu hari
perdagangan.
2. Pola Harian (Day of the Week). Pola ini mengacu pada perilaku return saham dari hari
ke hari dalam satu minggu, yaitu return saham secara sistematis akan lebih tinggi atau
lebih rendah pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.
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3. Holiday effect. Pola ini Menunjukkan adanya peningkatan return saham pada hari-hari
perdagangan tepat sehari sebelum libur nasional.
4. Turn of the Month. Pola ini menunjukkan adanya perbedaan (kenaikan) return saham
pada hari-hari sebelum dan sesudah pergantian bulan.
5. Pola Bulanan (Month of The Year). Pola ini mengacu pada perilaku return saham
setiap bulannya pada satu tahun, yaitu return saham secara sistematis akan lebih
tinggi atau lebih rendah pada bulan-bulan tertentu dalam satu tahun.

2.1.5. Definisi Dan Jenis Indeks Pada Bursa Efek Indonesia
Menurut Bursa Efek Indonesia (2010), indeks harga saham adalah suatu indikator
yang menunjukkan pergerakan harga saham. Indeks berfungsi sebagai indikator trend
pasar, artinya pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah
pasar sedang aktif atau lesu. Di Bursa Efek Indonesia terdapat 11 jenis indeks, yaitu:
1. Indeks Harga Saham Gabungan (Composite Stock Price Index)
2. Indeks Sektoral
3. Indeks LQ-45
4. Indeks Syariah atau JII (Jakarta Islamic Index)
5. Indeks Kompas 100
6. Indeks BISNIS-27
7. Indeks PEFINDO25
8. Indeks SRI-KEHATI
9. Indeks Papan Utama
10. Indeks Papan Pengembangan
11. Indeks Individual
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2.1.5.1. Indeks LQ-45
Pada awalnya pembentukan kelompok saham ini didasari atas kondisi pasar saham
yang tergolong sepi transaksi, sehingga saham-saham yang aktif dalam perdagangan
dikelompokkan. Pertimbangan untuk pemilihan ini tidak hanya berpedoman pada
likuiditas yang tinggi melainkan kapitalisasi pasarnya.
Berikut beberapa kriteria pemilihan kelompok saham indeks LQ-45:
1) Selama 12 bulan terakhir, rata-rata transaksi sahamnya masuk dalam urutan 60
terbesar di pasar reguler.
2) Selama 12 bulan terakhir, rata-rata nilai kepitalisasi pasarnya masuk dalam urutan
60 terbesar di pasar reguler.
3) Telah tercatat di BEI paling tidak selama tiga bulan (Jogiyanto, 2010)
Bursa saham selalu memantau perkembangan kelompok saham indeks LQ-45 ini.
Enam bulan sekali daftar perusahaan selalu diperbaharui, yaitu pada bulan Februari dan
Agustus (Jogiyanto, 2010)

2.2

Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji adanya perngaruh hari

perdagangan : Monday Effect,week four effect dan rogalski effect terhadap return saham.
Hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Gibbons M. dan Hess P. (1981) yang melakukan penelitian tentang “ Day-oftheweek Effect and Asset Return”, yaitu pengaruh efek akhir pekan dan hasil
penelitiannya menunjukkan tingkat pengembalian yang rendah atau negatif pada hari
Senin yang diakibatkan kecenderungan perilaku investor yang kurang rasional.
2. Rogalski R.J. (1984) dalam penelitiannya dengan judul “ A New Finding Regarding
Day-of-the-week Return Over Trading and Non Trading Periode A Note”
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menemukan hasil bahwa terjadi return atau pengembalian negatif pada hari Senin
yang dikarenakan tidak adanya hari perdagangan mulai hari penutupan Jumat
sampai dengan pembukaan pada hari Senin.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Wang, K., Li, Y., dan Erickson, J.(1997) dengan
judul “A New Look at The Monday Effects” mengungkapkan bahwa Monday Effect
terjadi hanya pada hari Senin minggu keempat dan kelima setiap bulannya,
sedangkan return Senin minggu pertama sampai ketiga secara statistik tidak berbeda
dengan nol. Penelitian tersebut dilakukan terhadap berbagai indeks return saham
(NYSE-AMEX, S&P Composite Index, Nasdaq) dengan periode penelitian 19621993.
4. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sun dan Tong (2002) menguatkan hasil
penelitian Wang, Li, dan Erickson. Pada penelitian tersebut digunakan CRSP value
weigthed return dan ditemukan bahwa return hari Senin negatif di pasar Amerika
Serikat hanya terkonsentrasi pada minggu keempat, yaitu antara tanggal 18-26 setiap
bulannya.
5. Mehdian dan Perry (2001) melakukan penelitian tentang the Monday effect pada
lima indeks pasar finansial di Amerika Serikat sejak tahun 1964 sampai dengan
1998. Lima indeks pasar tersebut meliputi Standard and Poors 500 Stocks Index
(SP500), New York Stock Exchange Composite Index (NYSE) dan Dow Jones
Composite Index (DJCOMP) yang dikelompokkan dalam indeks saham pasar yang
besar (large-cap), serta Russell 2000 Index (RUSSELL) dan National Association of
Securities Dealers Automated Quotation Composite Index (NASDAQ) yang
dikelompokkan dalam indeks saham pasar yang kecil (small-cap). Hasil penelitian
membuktikan bahwa the Monday effect juga relatif berbeda antara indeks saham
pasar yang besar (large-cap) dan indeks saham pasar yang kecil (small-cap).
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Walaupun sejak tahun 1987, the Monday effect cenderung sudah tidak muncul pada
indeks large-cap, tetapi cenderung masih muncul pada indeks small-cap.
6. Budileksmana (2005) dalam penelitian berjudul “Fenomena The Monday Effect di
Bursa Efek Indonesia” menyimpulkan bahwa return di Bursa Efek Indonesia pada
hari Senin berbeda dengan return pada hari – hari lainnya. Return pasar di hari Senin
cenderung memiliki return yang negatif atau dengan kata lain, return pasar di BEI
dapat diprediksi berdasarkan pengaruh kalender tertentu. Anomali tersebut
melanggar hipotesis mengenai efisiensi pasar bentuk lemah disebabkan adanya
return yang tidak random tetapi dapat diprediksi berdasarkan pengaruh kalender
tertentu. Selain itu, Budileksmana (2005) juga menyimpulkan bahwa return pada
hari Senin di BEI dipengaruhi oleh terjadinya return pada hari Jumat sebelumnya.
Namun demikian, penelitian ini tidak dapat membuktikan hipotesisnya bahwa return
yang terendah pada hari Senin di BEI terkosentrasi pada Senin dua minggu terakhir
setiap bulannya.
7. Iramani & Mahdi (2006) dengan penelitian berjudul “Studi tentang Pengaruh Hari
Perdagangan Terhadap Return Saham pada BEJ” menyimpulkan bahwa hari
perdagangan berpengaruh secara signifikan terhadap return saham pada BEJ. Hasil
empiris ini mendukung teori anomali pasar efisien atau Day of the week effect yang
menyatakan bahwa terdapat pengaruh hari perdagangan dalam seminggu terhadap
return saham. Hasil analisis tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan yang
signifikan antara return hari Senin dan return hari Selasa, dimana pada hari Senin
return bernilai negatif dan pada hari Selasa return bernilai positif. Hal ini
membuktikan terjadinya Monday Effect di BEJ.
8. Rita

(2009) melakukan penelitian tentang pengaruh hari perdagangan terhadap

return saham : pengujian day of the week effect, week four effect dan Rogalski effect
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di BEI. Hasil Penelitian Rita menunjukan hari perdagangan memiliki pengaruh
terhadap return saham harian, yang ditunjukan dengan adanya perbedaan yang
signifikan antara rata-rata return selama 5 hari perdagangan di bursa. Return negatif
pada hari Jumat (bad Friday) menggerakan rata-rata return negatif yang muncul hari
Senin. Monday Effect ternyata tidak hanya terjadi pada minggu keempat dan kelima
setiap bulannya, namun terjadi juga pada 3 minggu pertama sehingga dapat
dinyatakan bahwa week four effect tidak terjadi di BEI. Rita mengemukakan
Rogalski effect terjadi di BEI yang ditandai dengan tingginya rata-rat return hari
Senin pada bulan Januari dibandingkan rata-rat return hari Senin untuk 11 bulan
lainnya.
9. Ambarwati (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengujian Week-four,
Monday, Friday dan Earnings Management Effect Terhadap Return Saham”.
Periode penelitian dilakukan pada Februari 2006 sampai Januari 2007. Jumlah
sampel yang digunakan adalah 37 sampel dengan teknik purposive sampling. Alat
analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda tanpa intercept
(multiple regression through origin) dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa hari perdagangan berpengaruh signifikan terhadap return saham harian di
BEI pada perusahaan LQ-45 dan fenomena week-four effect tidak berhasil
diidentifikasikan.
Secara ringkas hasil-hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai
berikut :
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Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu
No
1

Peneliti
Gibbons M. dan

Tahun

Judul

Hasil

1981

Day-of-the-week
Effects and Assets Returns

Kecenderungan
perilaku kurang
rasional, membuat
rata-rata return hari
Senin negatif
Terjadi return negatif
pada hari Senin
dikarenakan tidak
adanya hari
perdagangan mulai
hari penutupan Jumat
sampai dengan
pembukaan pada hari
Senin
Terjadi return negatif
pada hari senin
khususnya pada dua
minggu terakhir yaitu
minggu keempat dan
kelima setiap
bulannya.

Hess P

2

Rogalski R.J

1984

A New Findings
Regarding Day-of-theweek
return over
trading and nontrading
periods

3

Wang, K., Li, Y., dan
Erickson, J.

1997

A New Look at the
Monday Effects

4

Sun dan Tong

2002

A New Look at the
Monday Effects

Terjadi return hari
Senin negatif di pasar
Amerika Serikat
terkonsentrasi pada
minggu keempat,
yaitu antara tanggal
18-26 setiap bulannya.

5

Mehdian dan Perry

2001

The Reversal of the
Monday Effect: New
Evidence from US Equity
Markets

6

Budileksmana

2005

Fenomena The Monday
Effect di Bursa Efek
Indonesia

7

Iramani & Mahdi

2006

Studi tentang Pengaruh Hari
Perdagangan Terhadap

Monday effect juga
relatif berbeda antara
indeks saham pasar
yang besar (largecap) dan indeks
saham pasar yang
kecil (small-cap).
Return pasar di hari
Senin cenderung
memiliki return yang
negatif.
Hari perdagangan
berpengaruh secara
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Return Saham pada BEJ

8

Rita

9

Ambarwati

2009

2009

Pengaruh hari perdagangan
terhadap return sahan:
Pengujian Day of the Week
Effect, Week-Four Effect
dan Rogalski Effect di BEI

Pengujian Week-four,
Monday, Friday dan
Earnings Management
Effect Terhadap Return
Saham

signifikan terhadap
return saham pada
BEJ
Hari perdagangan
memiliki pengaruh
terhadap return saham
harian karena terjadi
perbedaan signifikas
antara rata-rata return
selama 5 hari
perdagangan di bursa.
Hari perdagangan
berpengaruh signifikan
terhadap return saham
harian di BEI pada
perusahaan LQ-45 dan
fenomena week-four
effect tidak berhasil
diidentifikasikan.

2.3

Kerangka Pemikiran Teoritis

2.3.1

Return saham hari Senin adalah negatif atau lebih rendah dibandingkan dengan
hari lainnya.
Day of The Week Effect yaitu suatu seasonal anomaly (anomali musiman) atau

calendar effect (efek kalender) yang terjadi pada pasar financial yaitu perbedaan return
antara hari Senin dengan hari-hari lainnya dalam seminggu secara signifikan (Mehdian
dan Perry, 2001). Biasanya return yang signifikan negatif terjadi pada hari Senin,
sedangkan return positif terjadi pada hari-hari lainnya. Anomali tersebut melanggar
hipotesis mengenai efisiensi pasar bentuk lemah. Hipotesis efisiensi pasar bentuk lemah
menganggap bahwa informasi yang terkadung dalam harga saham historis adalah
sepenuhnya tergambarkan dalam harga saham yang sekarang dan informasi tersebut tidak
dapat digunakan untuk mendapatkan excess return.

39
ANALISIS PENGARUH..., HENDRIKA YUNITA, Ma.-IBS, 2014

2.3.2

Return negatif saham pada hari Senin dipengaruhi oleh adanya return negatif
saham pada hari Jumat minggu sebelumnya.
Indikasi The Monday Effect juga ditunjukkan dengan fenomena bahwa return

negatif hari Jumat memberikan pengaruh terhadap return negatif pada hari Senin.
Abraham dan Ikenberry (1994) menemukan bahwa secara keseluruhan rata-rata return
Senin adalah negatif, dan secara substansial merupakan konsekuensi dari informasi yang
diumumkan pada sesi perdagangan sebelumnya. Jika return Jumat negatif, hampir 80
persen return Senin berikutnya adalah negatif. Jika return Jumat positif maka lebih dari
50 persen return Senin berikutnya adalah positif. Hasil temuan Abraham dan Ikenberry
(1994) menunjukkan adanya korelasi antara return Jumat dan Senin.
Beberapa peneliti berupaya mengungkapkan penjelasan-penjelasan yang mungkin
untuk fenomena Monday Effect. Banyak analisis percaya bahwa psikologi investor dapat
memainkan peran penting dalam menyebabkan munculnya anomali efek hari perdagangan
terhadap return saham. Kondisi investor yang merasa pesimis pada hari Senin dan optimis
pada hari Jumat akan mempengaruhi aktivitas perdagangan. Psikologis investor yang
cenderung untuk tidak menyukai hari Senin sebagai awal hari kerja sehingga menganggap
hari Senin merupakan hari yang membosankan dan menganggap hari Jumat adalah hari
terbaik karena merupakan hari kerja terakhir. Adanya perasaan pesimis di hari Senin dan
optimis di hari Jumat diduga dapat mempengaruhi kegiatan di bursa. Harga saham akan
jatuh pada hari Senin berkaitan dengan peningkatan supply dan harga meningkat pada
hari Jumat berkaitan dengan peningkatan demand (Supriyono dan Wibowo, 2008).
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2.3.3 Return saham terendah pada hari Senin terkonsentrasi pada senin minggu
keempat dan kelima setiap bulannya.
The Monday Effect salah satunya ditandai dengan nilai return negatif pada Senin
minggu keempat dan kelima (Wang, Li & Erickson, 1997). Hal tersebut terjadi akibat
investor individual lebih banyak bertransaksi daripada investor institusional,dan
permintaan penjualan ternyata lebih mendominasi. Apabila investor individu masuk atau
keluar dari pasar karena alasan likuiditas, dan likuiditas adalah bersifat musiman, maka
pola perdagangan individu bersifat musiman (Sun dan Tong, 2002). Hal ini disebabkan
banyaknya pembayaran bulanan yang harus dilakukan pada saat mendekati akhir bulan.
Sehingga pada saat tersebut diperlukan likuiditas yang lebih insentif. Oleh karena itu,
individual cenderung membeli saham pada awal bulan dan menjualnya pada akhir bulan.
Alasan inilah yang menjelaskan terjadinya return pasar yang cenderung lebih rendah pada
periode minggu keempat dan kelima.
2.3.4

Return saham hari Senin pada bulan April adalah positif atau cenderung lebih
tinggi dibandingkan pada hari Senin bulan lainnya (non April).
Rogalski Effect merupakan suatu fenomena dimana ditemukan bahwa rata-rata

return Senin dalam bulan April adalah positif sementara return dibulan lainnya adalah
negatif, artinya fenomena Monday Effect menghilang pada bulan April sebagai akibat
adanya kecendrungan return April yang lebih tinggi dibandingkan return bulan-bulan
lainnya. Sehinggga Rogalski Effect bisa diartikan sebagai suatu fenomena dimana return
negatif yang biasa pada terjadi pada hari Senin menghilang pada bulan tertentu
(Rogalski,1984).
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Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan suatu kerangka pemikiran
teoritis mengenai pengaruh dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini terhadap
retrurn saham perusahaan sampel, kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini dapat
dilihat pada gambar berikut :
Gambar 2.3
Bagan Kerangka Pemikiran
Day of the
week effect

Monday
Effect

Week- four
effect

Rogalski
effect

Return
Saham
Sumber : Berbagai jurnal dikembangkan untuk penelitian ini
2.4

Hipotesis
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.

Berdasarkan permasalahan yang ada dan tujuan yang ingin dicapai, maka hipotesis
yang diajukan dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:
H1 : Return saham hari Senin adalah negatif atau lebih rendah dibandingkan dengan
hari lainnya.
H2

: Return negatif saham pada hari senin dipengaruhi oleh adanya return negatif
pada hari Jumat minggu sebelumnya.

H3 : Return terendah saham pada hari Senin terkonsentrasi di senin minggu keempat
dan kelima setiap bulannya
H4 : Return saham hari Senin pada bulan April adalah positif atau cenderung lebih
tinggi dibandingkan pada hari Senin bulan lainnya (non April).
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Objek Penelitian dan Jenis Penelitian
Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang

tercatat pada indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013. Jenis penelitian
ini merupakan penelitian deksriptif kuantitatif dimana hasil dari penelitian ini
menjelaskan pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.
Dikatakan penelitian kuantitatif karena penelitiaan ini menggunakan analisis statistik.
3.2

Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang
diperoleh dari sumber tertentu. Data tersebut adalah data harga saham (harga penutupan)
harian masing-masing perusahaan yang berturut-turut selama tahun 2013 dalam kurun
waktu satu minggu dimana terdapat lima hari perdagangan (Senin, Selasa, Rabu, Kamis
dan Jumat). Data harga penutupan tersebut kemudian akan digunakan dalam perhitungan
sehingga diperoleh return saham harian yang akan digunakan dalam pengujian. Bila
dalam kurun waktu satu minggu tersebut terdapat hari dimana tidak terdapat
perdagangan dikarenakan hari libur, maka data imbal hari saham penutupan pada hari
tersebut akan dianggap nol. Data yang hilang tersebut tidak diikutsertakan dalam
pengujian dan dianggap seperti hari minggu.
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Sifat data yang akan diteliti dalam penelitian ini merupakan time series (antar
waktu) (Gujarati, 2006). Data tersebut adalah return saham harian seluruh perusahaan
sampel setiap harinya selama periode 2013.

3.2.2 Teknik Pengambilan Sampel
Populasi merupakan himpunan semua hasil yang mungkin diperoleh dari suatu
eksperimen (Gujarati,2006). Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan
yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013. Sedangkan sampel adalah
sebagian subjek atau wakil dari populasi yang digunakan dalam penelitian. Teknik
Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan purpose sampling, yaitu
metode pengambilan sampel yang didasarkan pada tujuan tertentu, pengambilan data
yang akan dimasukkan dalam sampel penelitian dilakukan dengan sengaja, dengan
catatan sampel tersebut cukup representatif. Kualifikasi sampel yang digunakan memiliki
kriteria sebagai berikut :
1. Saham yang likuid atau yang sering diperjualbelikan pada bursa sehingga dapat
menghindari bias yang dapat ditimbulkan oleh saham tidur yang ada di Bursa Efek
Indonesia.
2. Saham perusahaan yang berturut-turut tercatat pada Indeks LQ-45 selama tahun
2013.
Dari kriteria tersebut, maka terpilih 35 saham perusahaan yang menjadi sampel
penelitian ini.
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3.2.3 Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data dalam
penelitian

ini

dilakukan

dengan

teknik

dokumentasi

yang

diperoleh

dari

www.financeyahoo.com berupa harga saham penutupan harian seluruh sampel
perusahaan. Data harga penutupan tersebut kemudian akan digunakan dalam perhitungan
sehingga diperoleh return saham harian yang akan digunakan dalam pengujian.

3.3

Identifikasi dan Pengukuran Variabel Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, variabel yang dianalisis dalam

penelitian ini meliputi variabel terikat dan variabel bebas sebagai berikut :
3.3.1 Variabel Dependen (Y)
Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang memberikan reaksi atau
respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam
penelitian ini adalah retun saham harian per perusahaan. Return saham adalah rasio
perbandingan antara selisih harga saham periode t dengan periode t-1 terhadap harga
saham periode t-1 pada perusahaan sampel di tahun 2013. Untuk mendapatkan return
harian masing-masing perusahaan, dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:
Rt

= Return saham harian per perusahaan

Pit

= Harga atau nilai pada akhir periode t

Pit – 1 = Harga atau nilai pada periode sebelumnya (t-1)
Setelah mendapatkan return harian masing-masing perusahaan (Ri), selanjutnya
khusus untuk hipotesis kedua pada penelitian ini maka return harian perusahaan sampel
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dalam satu periode diakumulasikan lalu dibagi dengan banyaknya jumlah perusahaan
untuk mendapatkan rata-rata return perusahaan sampel per periode (return harian) yang
dapat ditulis dengan notasi:

Keterangan:
Rt = Rata-rata return saham harian periode t
Rit = Return saham masing-masing perusahaan periode t
n = Jumlah perusahaan sampel

Setelah rata-rata return harian per periode didapat, maka rata-rata return yang
baru didapat tersebut dimasukkan ke software statistik dengan pengklasifikasian
berdasarkan hari sesuai dengan variabel yang dibutuhkan untuk hipotesis kedua
,pengolahan data dilanjutkan kepada regresi linier sederhana

3.3.2 Variabel Independen (X)
Variabel bebas atau independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau
menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Pengukuran variabel bebas
dalam pengujian hipotesis 1, 3 dan 4 menggunakan variabel dummy. Variabel dummy
adalah variabel penjelas dengan skala nominal yang bernilai 0 atau 1. Sedangkan
variabel bebas dalam hipotesis 2 adalah variabel Rjum, yaitu return pada hari Jumat
yang mendahului hari Senin pada minggu t.
1. The Day of The Week Effect
Hari perdagangan saham dilakukan mulai hari Senin sampai hari Jum’at.
Menurut fenomena ini return saham setiap harinya berbeda. Return signifikan
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negatif biasa terjadi pada hari Senin, sedangkan return positif terjadi pada hari –
hari lainnya (Mehdian dan Perry, 2001). Variabel the day of the week effect
merupakan variabel dummy, terdapat lima kategori yang menunjukkan hari Senin
sampai dengan hari Jumat, yaitu :
 Nilai SEN =1 untuk return saham apabila hari t jatuh pada hari Senin dan 0
apabila hari t jatuh pada hari lain.


Nilai SEL =1 untuk return saham apabila hari t jatuh pada hari Selasa dan 0
apabila hari t jatuh pada hari lain.



Nilai RAB =1 untuk return saham apabila hari t jatuh pada hari Rabu dan 0
apabila hari t jatuh pada hari lain.



Nilai KAM =1 untuk return saham apabila hari t jatuh pada hari Kamis dan 0
apabila hari t jatuh pada hari lain.



Nilai JUM =1 untuk return saham apabila hari t jatuh pada hari Jumat dan 0
apabila hari t jatuh pada hari lain.

2. Monday Effect
The Monday Effect adalah fenomena anomali pasar ketika return saham
secara signifikan negatif paada hari Senin. Abraham dan Ikenberry (1994)
menemukan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara return negatif pada
hari Senin (Monday Effect) dengan return negatif hari Jumat minggu sebelumnya
(bad Friday) sehingga munculnya return negatif pada hari Senin didahului oleh
adanya return hari Jumat sebelumnya. Variabel bebas dalam hipotesis kedua
adalah variabel Rjum, yaitu return pada hari Jumat yang mendahului hari Senin
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pada minggu t sedangkan variabel terikat adalah variabel Rsen, yaitu Return pada
hari Senin pada minggu t.

3. Week-four effect
Monday Effect hanya terjadi pada minggu keempat dan kelima untuk
setiap bulannya. Sedangkan return saham pada hari Senin minggu pertama
sampai minggu ketiga dianggap tidak signifikan negatif atau sama dengan nol.
Variabel week-four effect merupakan variabel dummy, terdapat lima kategori
yang menunjukkan Senin minggu pertama sampai hari Senin minggu kelima,
yaitu:


Nilai SEN1 = 1 apabila return saham hari Senin ke-t jatuh pada pada minggu ke-1
dan diberikan nilai 0 apabila jatuh pada bukan minggu ke-1.



Nilai SEN2 = 1 apabila return saham hari Senin ke-t jatuh pada pada minggu ke-2
dan diberikan nilai 0 apabila jatuh pada bukan minggu ke-2.



Nilai SEN3 = 1 apabila return saham hari Senin ke-t jatuh pada pada minggu ke-3
dan diberikan nilai 0 apabila jatuh pada bukan minggu ke-3.



Nilai SEN4 = 1 apabila return saham hari Senin ke-t jatuh pada pada minggu ke-4
dan diberikan nilai 0 apabila jatuh pada bukan minggu ke-4.



Nilai SEN5 = 1 apabila return saham hari Senin ke-t jatuh pada pada minggu ke-5
dan diberikan nilai 0 apabila jatuh pada bukan minggu ke-5.

4.

Rogalski effect

Rogalski effect bisa diartikan sebagai suatu fenomena dimana return
negatif yang biasa terjadi pada hari Senin (Monday Effect) menghilang pada
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bulan April. Variabel rogalski effect merupakan variabel dummy, terdapat dua
belas kategori yang menunjukkan bulan januari sampai dengan desember, yaitu:


Nilai JAN =1 apabila return saham pada hari Senin jatuh bulan Januari dan diberi
nilai 0 apabila jatuh pada bulan lainnya.



Nilai FEB =1 apabila return saham pada hari Senin jatuh pada bulan Februari dan
diberi nilai 0 apabila jatuh pada bulan lainnya. Bulan MAR, APR, MEI, JUN,
JUL, AGS, SEP, OKT, NOV DES seperti halnya untuk bulan Januari dan
Februari di muka.

3.4

Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Deskriptif
Sebelum masuk pada pengujian hipotesis,terlebih dahulu akan diuraikan hasil dari
analisis deskriptif untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kondisi data yang
digunakan dalam penelitian. Penyajian rata-rata (mean) harian saham perusahaanperusahaan sampel ,dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai besarnya
return rata-rata setiap hari perdagangan perusahaan pada industri tersebut. Penyajian
standar deviasi return harian saham dimaksudkan untuk memberikan gambaran
mengenai besarnya variasi (penyimpangan) return saham perusahaan sampel setiap hari
dari return rata-rata setiap harinya selama periode penelitian.

3.4.2

Analisis Kuantitatif
Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik yaitu dengan

program EViews versi 7.0. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
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metode analisis kuantitatif berupa analisis regresi linier berganda. Model regresi linear
berganda merupakan model analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear
berganda digunakan dalam penelitian ini karena data pengamatan terdiri dari beberapa
variabel bebas (independent variable). Model regresi yang digunakan dalam penelitian
ini berbeda antar hipotesis, untuk hipotesis kedua penelitian ini menggunakan analisis
linear sederhana, sedangkan hipotesis pertama, ketiga dan keempat penelitian ini
menggunakan model regresi tanpa intercept (multiple regression through origin) ,yaitu
untuk menghindari perangkap variabel dummy dalam model (Gujarati,2006). Karena
seluruh variabel independen pada ketiga hipotesis penelitian tersebut merupakan variabel
dummy sehingga dengan menggunakan model regresi ini semua kategori dapat
dimasukan sebagai variabel dummy.

3.4.3

Teknik Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data dari variabel
dependen dan variabel independen dalam model regresi terdistribusi normal. Model
regresi yang baik harus terdiri dari variabel-variabel yang memiliki distribusi data
normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas, dalam program
Eviews dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu histogram dan uji Jarque-Bera. Salah
satu cara termudah untuk melihat normalitas adalah dengan melihat grafik
histogram, tetapi metode ini terkadang sulit disimpulkan karena pola grafik
histogram seringkali tidak mengikuti bentuk kurva normal. Oleh karena itu akan
lebih mudah jika menggunakan metode uji Jarque-Bera. Uji ini mengukur perbedaan
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skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat
normal. Rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien Jarque-Bera adalah :
Jarque-Bera =
dimana : S : skewness
K : kurtosis
k : banyaknya koefisien yang digunakan dalam persamaan
Uji ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :
: Data residual terdistribusi normal
: Data residual tidak terdistribusi normal
Uji Jarque-Bera didistribusi dengan derajat kebebasan (degree of freedom) sebesar 2.
Probabilitas menunjukkan kemungkinan nilai Jarque-Bera melebihi (dalam nilai
absolut) nilai terobservasi dibawah

. Pedoman pengambilan keputusan :

a. Bilai nilai J-B tidak signifikan (lebih kecil dari 2), maka data terdistribusi normal.
b. Bila probabilitas lebih besar dari 5% (dengan tingkat signifikansi 5%), maka data
terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak
mengandung korelasi di antara variabel-variabel independen (tidak mengandung
multikolinearitas). Metode untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dapat
dilihat Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Batas tolerance value
adalah 0,10 atau nilai VIF adalah 10. Jika tolerance value > 0,10 dan VIF < 10 maka
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tidak terjadi multikolinearitas dan sebaliknya jika tolerance value < 0,10 dan VIF >
10 maka terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau
tidak terjadi Heteroskedastisitas.
Gujarati (2006) dasar untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas
adalah:
a. Jika ada pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka
mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
Apabila terjadi gejala heteroskedastisitas, akibatnya :
a) Varians koefisien regresi menjadi minimum.
b) Coefficient interval akan melebar sehingga hasil uji signifikansi statistik tidak
valid lagi.
Apabila

OLS

dengan

gejala

heteroskedastisitas

tetap

digunakan

akan

mengakibatkan kesimpulan uji F dan uji t tidak menunjukkan tingkat signifikan yang
sebenarnya.
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Pengujian

heteroskedastisitas

dapat

dilakukan

dengan

Uji

White

Heteroscedastisity Test. Jika variabel bebas berjumlah sedikit maka disarankan
memilih cross term (ada interaksi antar variabel bebas) sedangkan jika variabel
bebasnya banyak maka dipilih no cross term (tidak ada interaksi antar variabel
bebas). Setelah dilakukan pengujian ini, apabila Obs*R-square > χ2df=2 atau
Probability (P-Value) < α (0,05), maka H0 ditolak, begitu sebaliknya.

H0 : Model tidak bersifat heteroskedastisitas
Ha : Model bersifat heteroskedastisitas

4. Uji Autokorelasi
Gujarati (2006) menyatakan autokorelasi adalah korelasi antara anggota
serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu seperti dalam data time series
atau diurutkan menurut ruang seperti dalam data cross section. Suatu model
dikatakan memiliki autokorelasi jika error dari periode waktu (time series) yang
berbeda saling berkolerasi. Masalah autokorelasi ini akan menyebabkan model
menjadi tidak efisien meskipun masih tidak bias dan konsisten. Autokorelasi
menyebabkan estimasi standar error dan varian koefisien regresi yang diperoleh
akan underestimate, sehingga R2 akan besar tetapi di uji t-statistic dan uji F-statistic
menjadi tidak valid.
Cara mendeteksi ada tidaknya autokorelasi bisa dilakukan dengan melihat
nilai Durbin Watson (DWstatsitik), kemudian membandingkannya dengan DWtabel.
Sebuah model dapat dikatakan terbebas dari autokorelasi jika nilai Dwstatistik terletak
di area nonautokorelasi. Penentuan area tersebut dibantu dengan nilai tabel dt dan
Uji Durbin-Watson (Uji DW) untuk menghitung nilai dL dan dU.. Dalam melihat
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tabel DW, kita mencari nilai dL dan dU dengan memperhatikan nilai k (jumlah
variabel independen) dan nilai n (jumlah observasi). Pengujian menggunakan
hipotesis sebagai berikut :
Ho : Tidak terdapat auotokorelasi
Ha : Terdapat auotokorelasi
Aturan tentang perbandingan hasil perhitungan nilai statistik DW dan tabel DW
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1 Dasar Keputusan Uji Durbin-Watson
Nilai DW
4–
4−

Hasil

< DW < 4
< DW < 4 −

2 < DW < 4 −

u

< DW < 2
< DW <
0 < DW <

Tolak H0 , korelasi serial negatif
Hasil tidak dapat ditentukan
Terima H0 , tidak ada korelasi serial
Terima H0 , tidak ada korelasi serial
Hasil tidak dapat ditentukan
Tolak H0 , korelasi serial positif

Solusi dari masalah autokorelasi adalah:
1. Penghilangan variabel yang sebenarnya berpengaruh terhadap variabel
endogen.
2. Kesalahan spesifikasi model. Hal tersebut diatasi dengan mentransformasi
model, misalnya dari model linear menjadi model non linear atau sebaliknya.

3.4.4

Teknik Pengujian Hipotesis

3.4.4.1 Pengujian hipotesis 1
Pengujian hipotesis pertama (H1) yaitu apakah return saham hari Senin
adalah negatif atau lebih rendah dibandingkan dengan hari lainnya, diuji dengan
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menggunakan analisis regresi tanpa intersep yang mengacu kepada hasil dari
regresi model persamaan regresi sebagai berikut ( Budileksmana, 2005):
Rt = b1DSEN + b2D SEL + b3DRAB+ b4DKAM+ b5DJUM+ e

Dimana:
Rt

: Menunjukkan besarnya return saham harian pada hari t

DSEN

: Variabel dummy, yang diberikan nilai 1 apabila hari t jatuh
pada hari Senin dan diberikan nilai 0 apabila jatuh
pada hari selain Senin.

DSEL

: Variabel dummy, yang diberikan nilai 1 apabila hari t
jatuh pada hari Selasa dan diberikan nilai 0 apabila jatuh
pada hari selain Selasa.

DRAB

: Variabel dummy, yang diberikan nilai 1 apabila hari t jatuh
pada hari Rabu dan diberikan nilai 0 apabila jatuh
pada hari selain Rabu.

DKAM

: Variabel dummy, yang diberikan nilai 1 apabila hari t jatuh
pada hari Kamis dan diberikan nilai 0 apabila jatuh
pada hari selain Kamis.

DJUM

: Variabel dummy, yang diberikan nilai 1 apabila hari t jatuh
pada hari Jumat dan diberikan nilai 0 apabila jatuh
pada hari selain Jumat.

b1,b2,b3,b4,b5

: Koefisien regresi variabel dummy SEN, SEL RAB,
KAM, JUM.

e

: error model
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Pengujian terhadap pengaruh hari perdagangan dilakukan dengan menguji
koefisien regresi masing-masing variabel dummy. Jika return yang diharapkan tidak
dipengaruhi oleh hari perdagangan, maka besarnya b1,b2,b3,b4,b5 tidak berbeda
dengan nol (tidak signifikan).

3.4.4.2

Pengujian hipotesis 2
Pengujian hipotesis kedua yaitu apakah return negatif saham pada hari

senin dipengaruhi oleh adanya return negatif pada hari Jumat minggu sebelumnya..
Berbeda dengan variabel bebas pada ketiga hipotesis lainnyanya, pada hipotesis 2
tidak digunakan variabel dummy pada variabel bebasnya. Variabel bebas dalam
hipotesis 2 adalah variabel Rjum, yaitu return pada hari Jumat minggu sebelumnya.
Untuk pengujian hipotesis 2 bahwa return negatif hari Senin adalah dipengaruhi
return negatif yang terjadi pada hari Jum’at sebelumnya, diuji dengan menggunakan
analisis regresi sederhana yang mengacu kepada model persamaan regresi sebagai
berikut (Budileksmana, 2005):
Rsen = a + b1Rjum+ e
Dimana:
Rsen

: Return pada hari Senin pada minggu t.

Rjum

: Return pada hari Jumat yang mendahului hari Senin pada minggu t.

a

: Konstanta

b

: Koefisien regresi variabel JUM

e

: error model

Berdasarkan hasil persamaan regresi yang diperoleh, maka dilakukan
analisis untuk tiap parameter persamaan. Apabila koefisien parameter variabel
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independen Rjumat bertanda positif, maka dapat disimpulkan bahwa return hari
Senin dipengaruhi secara positif oleh return hari Jumat sebelumnya. Sebaliknya, jika
koefisien parameter variabel independen Rjumat bertanda negatif, maka dapat
disimpulkan bahwa return hari Senin dipengaruhi secara negatif oleh return hari
Jumat sebelumnya.

3.4.4.3.

Pengujian hipotesis 3
Pengujian hipotesis ketiga yaitu apakah return negatif saham hari Senin

terkonsentrasi di senin minggu keempat dan kelima setiap bulannya. Penelitian ini
menggunakan pendekatan seperti yang digunakan Wang, Li dan Erickson (1997)
serta Sun dan Tong (2002), dimana setiap bulan terdapat 5 minggu. Jika hari
pertama perdagangan suatu bulan adalah hari Senin, maka hari tersebut menjadi
Senin minggu pertama. Akan tetapi, jika kondisi tersebut tidak terjadi, maka tidak
ada Senin minggu pertama, sehingga Senin minggu pertama dalam bulan tersebut
adalah hari Senin minggu kedua. Pengujian week four ini dilakukan dengan
menggunakan model regresi linier berganda tanpa intersep seperti persamaan
sebagai berikut (Budileksmana, 2005):

Rit = b1 DSEN1 + b2 DSEN2 + b3 DSEN3 + b4 DSEN4+ b5 DSEN5+ e
Dimana:
Rt

: menunjukkan besarnya return saham pada hari hari Senin ke t

DSEN1

: dummy untuk Senin minggu ke-1. Bernilai 1 untuk hari Senin
yang jatuh pada minggu pertama dan bernilai 0 apabila jatuh
buka pada minggu ke-1
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DSEN2

: dummy untuk Senin minggu ke-2. Bernilai 1 untuk hari Senin
yang jatuh pada minggu ke-2 dan bernilai 0 apabila jatuh buka
pada minggu ke-2

DSEN3

: dummy untuk Senin minggu ke-3. Bernilai 1 untuk hari Senin
yang jatuh pada minggu ke-3 dan bernilai 0 apabila jatuh buka
pada minggu ke-3

DSEN4

: dummy untuk Senin minggu ke-4. Bernilai 1 untuk hari Senin
yang jatuh pada minggu ke-4 dan bernilai 0 apabila jatuh buka
pada minggu ke-4

DSEN5

: dummy untuk Senin minggu ke-5. Bernilai 1 untuk hari Senin
yang jatuh pada minggu ke-5 dan bernilai 0 apabila jatuh buka
pada minggu ke-5

b1 – b5

: koefisien yang menggambarkan rata-rata return hari Senin
minggu pertama sampai dengan minggu kelima.Jika benar
Monday Effect terjadi pada minggu keempat dan kelima, maka b4
atau b5 negatif tetapi b1,b2, b3 non negatif/positif.

e

: error model

Bila return hari Senin negatif secara aktual hanya terkonsentrasi pada
minggu kempat atau kelima, sementara return Senin minggu pertama sampai ketiga
tidak negatif, maka b1,b2, b3 dalam persamaan diatas akan positif dan b4 dan b5 akan
negatif.
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3.4.4.4.

Pengujian hipotesis 4
Pengujian hipotesis keempat (H4) yaitu apakah return hari Senin pada

bulan April adalah positif atau cenderung lebih tinggi daripada return hari Senin
pada bulan-bulan lainnya (non April) berkaitan dengan earning management.
Pengujian rogalski effect ini dilakukan dengan menggunakan model regresi linier
berganda tanpa intersep seperti persamaan sebagai berikut (Ambarwati, 2009) :

Rt = b1DJAN + b2 DFEB + b3 DMAR + b4 DAPR + b5DMEI + b6DJUN + b7 DJUL
+ b8 DAGS + b9 DSEP + b10 DOKT + b11 D NOV + b12 DDES + e

Dimana:
Rt

: menunjukkan besarnya return saham pada bulan t.

DJAN

: dummy untuk senin bulan januari. Bernilai 1 untuk return saham
pada hari Senin yang jatuh pada bulan januari dan bernilai 0
apabila jatuh pada bulan lainnya.

DFEB

: dummy untuk senin bulan februari. Bernilai 1 untuk return saham
pada hari Senin yang jatuh pada bulan februari dan bernilai 0
apabila jatuh pada bulan lainnya.

DMAR

: dummy untuk senin bulan maret. Bernilai 1 untuk return saham
pada hari Senin yang jatuh pada bulan maret dan bernilai 0 apabila
jatuh pada bulan lainnya.

DAPR

: dummy untuk senin bulan april. Bernilai 1 untuk return saham
pada hari Senin yang jatuh pada bulan april dan bernilai 0 apabila
jatuh pada bulan lainnya.
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DMEI

: dummy untuk senin bulan mei. Bernilai 1 untuk return saham
pada hari Senin yang jatuh pada bulan mei dan bernilai 0 apabila
jatuh pada bulan lainnya.

DJUN

: dummy untuk senin bulan juni. Bernilai 1 untuk return saham
pada hari Senin yang jatuh pada bulan juni dan bernilai 0 apabila
jatuh pada bulan lainnya.

DJUL

: dummy untuk senin bulan juli. Bernilai 1 untuk return saham
pada hari Senin yang jatuh pada bulan juli dan bernilai 0 apabila
jatuh pada bulan lainnya.

DAGS

: dummy untuk senin bulan agustus. Bernilai 1 untuk return saham
pada hari Senin yang jatuh pada bulan agustus dan bernilai 0
apabila jatuh pada bulan lainnya.

DSEP

: dummy untuk senin bulan september. Bernilai 1 untuk return
saham pada hari Senin yang jatuh pada bulan september dan
bernilai 0 apabila jatuh pada bulan lainnya.

DOKT

: dummy untuk senin bulan oktober. Bernilai 1 untuk return saham
pada hari Senin yang jatuh pada bulan oktober dan bernilai 0
apabila jatuh pada bulan lainnya.

DNOV

: dummy untuk senin bulan november. Bernilai 1 untuk return
saham pada hari Senin yang jatuh pada bulan november dan
bernilai 0 apabila jatuh pada bulan lainnya.

DDES

: dummy untuk senin bulan desember. Bernilai 1 untuk return
saham pada hari Senin yang jatuh pada bulan desember dan
bernilai 0 apabila jatuh pada bulan lainnya.
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b1 – b12

: koefisien regresi untuk variabel Dummy hari Senin bulan
Januari,Februari,

Maret,

April,

Mei,

Juni,

Juli,

Agustus,

September, Oktober,November dan Desember.
.

3.4.4.5.

e

: error model

Uji t (Uji Siginifikasi Parsial)
Uji t juga dapat dipakai untuk melihat signifikansi variabel independen
secara individual terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel
independen yang lain bersifat konstan. Hipotesis dalam uji ini adalah sebagai
berikut:
H0: βi = 0
H1: βi ≠ 0
Hasil hitung dengan uji t dilakukan pada tingkat keyakinan 95% atau
tingkat signifikansi (α) sebesar 5% dengan kriteria penerimaan atau penolakan
Ho sebagai berikut:
- Apabila t-stats > t-tabel(α/2,n-k-1) atau p-value < α, maka tolak H0.
- Apabila t-stats < t-tabel(α/2,n-k-1) atau p-value < α, maka tidak tolak H0.

3.4.4.6.

Uji R2 (Koefisien Determinasi)
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien
determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan
variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat
terbatas, sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel
independen memberikan hampir semua variasi yang dibutuhkan untuk
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memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi
untuk data silang (cross section) relatif rendah karena adanya variasi yang besar
antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time
series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi (

) tinggi.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1

Gambaran Umum Objek Penelitian
Secara resmi, pasar modal di Indonesia telah berdiri sejak 14 Desember 1912
dikenal dengan Vereniging voor de Effectenhandel, bertempat di Jakarta.
Dikarenakan perkembangan yang memuaskan, pemerintah kolonial Belanda
kemudian

mendirikan

bursa

efek di kota Surabaya (11 Januari 1925)

dan

Semarang (1 Agustus 1925).
Pergolakan politik dunia menyebabkan penutupan ketiga bursa efek tersebut.
Sempat dibuka kembali setelah Hindia Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada
1951 namun kembali ditutup pada 1958, dikarenakan perekonomian nasional yang
lebih diarahkan pada perekonomian sosialis. Hingga pada 10 Agustus 1977, bursa
efek kembali dibuka oleh Presiden RI dan ditandai dengan listingnya PT. Semen
Cibinong. Setelah ditetapkannya UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bursa
efek di Indonesia semakin stabil. Terutama dikarenakan adanya kepastian hukum
bagi lembaga pasar modal dan lembaga-lembaga penunjang pasar modal dalam
menjalankan kegiatan usahanya.
Pada tahun 2007, bursa efek di Indonesia mengalami perkembangan yang
signifikan, yaitu di bawah pengawasan dan koordinasi Badan Pengawas Pasar Modal
(BAPEPAM), Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya berhasil melaksanakan
merger setelah diadakannya RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa)
pada tanggal 30 Oktober 2007. BEI memperdagangkan seluruh produk investasi yang
dimiliki BEJ dan BES, termasuk saham, Kontrak Opsi Saham (KOS), Exchange
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Traded Funds (ETF), obligasi, maupun kontrak Futures. Setelah diadakannya
penggabungan dua bursa tersebut, diharapkan nilai kapitalisasi pasar BEI mencapai
Rp 2,100 triliun dan diharapkan akan terus berkembang (Jogiyanto, 2010).
Bursa hasil merger tersebut memulai operasional pertama pada tanggal 3
Desember 2007. Agar pelaksanaan merger ini tidak mengganggu kegiatan
operasional maka implementasi merger dilakukan secara bertahap. Tahap pertama
setelah merger efektif adalah penyatuan perdagangan saham di Jakarta Automated
Trading System (JATS), sedangkan untuk perdagangan produk-produk eks-BES
lainnya tetap dilaksanakan dengan menggunakan sistem dan aturan eks-BES. Tahap
kedua, yaitu pada tanggal 26 Desember 2007, mesin-mesin eks-BES telah
dipindahkan ke lokasi yang sama dengan JATS sehingga teknis operasional telah
menjadi satu. Tahap selanjutnya adalah pemindahan karyawan eks-BES dari gedung
Bapindo ke Gedung Bursa Efek Jakarta pada awal Februari 2008. Dari sisi SDM,
sudah dilakukan harmonisasi antar karyawan, perancangan sistem SDM masa transisi
dan pasca transisi, mencakup struktur organisasi, sistem kompensasi, penempatan,
dan sebagainya. Harmonisasi SDM sudah selesai pada Mei 2008.
BEI memiliki 11 jenis indeks harga saham yang berguna untuk dijadikan
indikator pergerakan harga dari saham yang diperjualbelikan. Indeks tersebut adalah:
(Bursa Efek Indonesia, 2010).
1. Indeks Harga Saham Gabungan (Composite Stock Price Index), menggunakan
semua saham yang tercatat sebagai komponen penghitungan indeks.
2. Indeks Sektoral, menggunakan semua saham yang termasuk dalam masing-masing
sektor. Di BEI indeks sektoral terbagi atas Sembilan sektor yaitu: pertanian,
pertambangan, industri dasar, aneka industri, konsumsi, properti, infrastruktur,
keuangan, perdagangan dan jasa, dan manufaktur.
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3. Indeks LQ-45, yaitu indeks yang terdiri 45 saham pilihan dengan mengacu kepada
2 variabel, yaitu likuiditas perdagangan dan kapitalisasi pasar. Setiap 6 bulan
terdapat saham-saham baru yang masuk kedalam LQ-45 tersebut.
4. Indeks Syariah atau JII (Jakarta Islamic Index), yaitu indeks yang terdiri 30
saham mengakomodasi syariat investasi dalam Islam atau Indeks yang
berdasarkan syariah Islam. Dengan kata lain, dalam Indeks ini dimasukkan
saham-saham yang memenuhi kriteria investasi dalam syariat Islam.
5. Indeks Kompas 100, yaitu Indeks yang terdiri dari 100 saham Perusahaan
Tercatat yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar,
dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Review dan penggantian saham
dilakukan setiap 6 bulan.
6. Indeks BISNIS-27, Kerja sama antara Bursa Efek Indonesia dengan harian Bisnis
Indonesia meluncurkan indeks harga saham yang diberi nama Indeks BISNIS-27.
Indeks yang terdiri dari 27 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih berdasarkan
kriteria fundamental, teknikal atau likuiditas transaksi dan Akuntabilitas dan tata
kelola perusahaan.
7. Indeks PEFINDO25, kerja sama antara Bursa Efek Indonesia dengan lembaga
rating PEFINDO meluncurkan indeks harga saham yang diberi nama Indeks
PEFINDO25. Indeks ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan informasi
bagi pemodal khususnya untuk saham-saham emiten kecil dan menengah (Small
Medium Enterprises / SME). Indeks ini terdiri dari 25 saham Perusahaan Tercatat
yang dipilih dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria seperti: Total Aset,
tingkat pengembalian modal (Return on Equity / ROE) dan opini akuntan publik.
Selain kriteria tersebut di atas, diperhatikan juga faktor likuiditas dan jumlah
saham yang dimiliki publik.
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8. Indeks SRI-KEHATI, indeks ini dibentuk atas kerja sama antara Bursa Efek
Indonesia dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI). SRI
adalah kependekan dari Sustainable Responsible Investment. Indeks ini
diharapkan memberi tambahan informasi kepada investor yang ingin berinvestasi
pada emiten-emiten yang memiliki kinerja sangat baik dalam mendorong usaha
berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan menjalankan
tata kelola perusahaan yang baik.Indeks ini terdiri dari 25 saham Perusahaan
Tercatat yang dipilih dengan mempertimbangkan kriteri-kriteria seperti: Total
Aset, Price Earning Ratio (PER) dan Free Float.
9. Indeks Papan Utama, menggunakan saham-saham Perusahaan Tercatat yang
masuk dalam Papan Utama.
10. Indeks Papan Pengembangan,menggunakan saham-saham Perusahaan Tercatat
yang masuk dalam Papan Pengembangan.
11. Indeks Individual,indeks harga saham masing-masing Perusahaan Tercatat.

Dari 11 jenis indeks harga saham yang ada, penulis memilih untuk meneliti
saham perusahaan yang secara berturut-turut tercatat pada Indeks LQ-45 selama
tahun 2013. Dari kriteria yang ada, maka didapatkan daftar nama 35 saham
perusahaan yang diteliti seperti yang tertera pada tabel berikut:
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TABEL 4.1. DAFTAR NAMA SAHAM PERUSAHAAN SAMPEL
No

Kode Efek

Nama Emiten

1

AALI

PT Astra Agro Lestari Tbk

2

ADRO

PT Adaro Energy Tbk

3

AKRA

PT AKR Corporindo Tbk

4

ASII

PT Astra International Tbk

5

ASRI

PT Alam Sutera Realty Tbk

6

BBCA

PT Bank Central Asia Tbk

7

BBNI

PT Bank Negara Indonesia Tbk

8

BBRI

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

9

BDMN

PT Bank Danamon Tbk

10

BHIT

PT MNC Investama Tbk

11

BKSL

PT Sentul City Tbk

12

BMRI

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

13

BSDE

PT Bumi Serpong Damai Tbk

14

BUMI

PT Bumi Resources Tbk

15

BWPT

PT BW Plantation Tbk

16

CPIN

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

17

EXCL

PT Excelcomindo Pratama Tbk

18

GGRM

PT Gudang Garam Tbk

19

HRUM

PT Harum Energy Tbk

20

ICBP

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

21

INCO

PT Vale Indonesia Tbk

22

INDF

PT Indofood Sukses Makmur Tbk
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23

INTP

PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk

24

ITMG

PT Indo Tambangraya Megah Tbk

25

JSMR

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

25

KLBF

PT Kalbe Farma Tbk

27

LPKR

PT Lippo Karawaci Tbk

28

LSIP

PT PP London Sumatera Indonesia Tbk

29

MNCN

PT Media Nusantara Citra Tbk

30

PGAS

PT Perusahaan Gas Negara Tbk

31

PTBA

PT Bukit Asam (Persero) Tbk

32

SMGR

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

33

TLKM

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

34

UNTR

PT United Tractors Tbk

35

UNVR

PT Unilever Indonesia Tbk

Sumber: Data penelitian yang diolah (2014)

4.2

Analisis Deskriptif
Selama bulan januari – desember tahun 2013 perdagangan di BEI terdapat 52
hari Senin, 52 hari Selasa, 52 hari Rabu, 52 hari Kamis dan 52 hari Jumat untuk
setiap saham yang digunakan dalam penelitian ini. Pengamatan terhadap 35 saham
perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini. Dengan demikian, dalam
penelitian ini menggunakan 9100 observasi dan diperoleh hasil rata-rata pendapatan
harian pada bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013, sebagaimana
disajikan sebagai berikut.
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Tabel 4.2. Analisis Deskriptif Return Saham Harian Perusahaan LQ45 periode
Tahun 2013 di BEI
RSENIN

RSELASA

RRABU

RKAMIS

RJUMAT

-0.002859

0.000309

0.002373

0.000636

-0.000323

Median

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Maximum

0.272727

0.215686

0.145833

0.263889

0.157895

Minimum

-0.134328

-0.162162

-0.101124

-0.144231

-0.154762

Std. Dev.

0.031244

0.027627

0.026419

0.029167

0.026108

1820

1820

1820

1820

1820

Mean

Observations

Sumber: Data penelitian yang diolah (2014)

Dilihat bahwa rata-rata return harian (mean) pada tabel 4.2, ditemukan hasil
bahwa rata-rata return harian hari Senin adalah return terendah dari semua hari
perdagangan yang ada, yaitu -0.002859 lebih kecil dari -0.000323, 0.000309,
0.000636, dan 0.002373. Maka dari itu, hal tersebut mengindikasikan terjadinya
gejala Monday Effect pada BEI pada tahun 2013 yang mendukung hipotesis pertama
penelitian ini. Selanjutnya dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa return saham
tertinggi di BEI pada tahun 2013 adalah pada hari rabu dengan return 0.002373.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, maka disajikan grafik fluktuasi ratarata return harian pada Gambar 4.1 sebagai berikut :
GAMBAR 4.1. Grafik Fluktuasi Rata-rata Return Harian
Means
.003
.002
.001
.000
-.001
-.002
-.003

RSENIN

RSELASA

RRABU

RKAMIS

RJUMAT

Sumber: Data penelitian yang diolah (2014)
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Berdasarkan nilai standar deviasi, dapat dilihat bahwa standar deviasi tertinggi
terjadi pada hari Senin dengan nilai standar deviasi 0.031244. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa rata-rata return pada hari senin memiliki resiko tertinggi
dibanding hari perdagangan lainnya. Berlawanan dengan itu, standar deviasi
terendah terjadi pada hari Jumat dengan nilai standar deviasi 0.026108. Hal ini
mengindikasikan bahwa resiko pada hari Jumat adalah resiko yang terkecil jika
dibandingkan dengan hari lainnya.

4.3.

Hasil Penelitian
Pada hasil penelitian berikut ini, khusus untuk variabel bebas yang digunakan

dalam model hipotesis 1,3 dan 4 merupakan variabel dummy, yaitu variabel yang
digunakan untuk membuat kategori data yang bersifat kualitatif atau nominal.
Karena menggunakan variabel dummy maka dalam model regresi ini tidak
dibutuhkan uji normalitas disebabkan karena sebaran data pada variabel yang
menggunakan variabel dummy mengutup pada dua data. Pilihan nilai bagi variabel
ini adalah 1 dan 0 sehingga data tidak akan bisa berdistribusi normal.

4.3.1.

Pengujian Hipotesis 1
Pengujian hipotesis pertama penelitian ini yang menguji bahwa return saham

hari Senin adalah negative atau lebih rendah dibandingkan dengan hari lainnya, diuji
dengan menggunakan analisis regresi linear berganda tanpa intersep. Sebelum
melakukan pengolahan data terhadap model regresi, terlebih dahulu dilakukan uji
asumsi klasik untuk melihat kelayakan model regresi yang ada.
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4.3.1.1.

Uji Multikolinieritas
Uji Multikolinearitas melihat nilai tolerance atau variance inflation factor

VIF). Jika tolerance lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10 maka dikatakan tidak
ada multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada Tabel 4.3,
nilai tolerance variabel bebas tidak kurang dari 10% dan nilai VIF semuanya kurang
dari 10 yang berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel independen.
Tabel 4.3 Hasil Uji Mulitokolinieritas
Variance Inflation Factors
Date: 03/28/14 Time: 22:40
Sample: 1 9100
Included observations: 9100
Variable

Coefficient
Variance

Uncentered
VIF

SEN
SEL
RAB
KAM
JUM

4.36E-07
4.36E-07
4.36E-07
4.36E-07
4.45E-07

1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000

Sumber: Data penelitian yang diolah (2014)

4.3.1.2.

Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan dengan menggunakan

White Heteroscedasticity Test, maka didapatkan output dengan nilai signifikasi
seperti yang terlihat pada tabel berikut:
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

4.025768
20.09764
86.49228

Prob. F(5,9094)
Prob. Chi-Square(5)
Prob. Chi-Square(5)

0.0012
0.0012
0.0000

Sumber: Data penelitian yang diolah (2014)
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Berdasarkan Tabel 4.4 di bawah ini dapat dilihat nilai Probability Chi Square
bernilai 0.0012 dan nilai tersebut lebih kecil dari nilai α (0,05). Nilai P-Value < α,
maka H0 ditolak, artinya model bersifat heteroskedastisitas. Namun,eviews telah
menyediakan fasilitas untuk mengatasi permasalahan data yang memiliki ganguan
heteroskedastisitas ini, yaitu dengan metode koreksi White, yang dikenal juga
dengan metode varian heteroskedastisitas terkoreksi (heteroscedasticity-corrected
variances). Dengan metode ini, hasil regresi yang digunakan dalam penelitian sudah
diberikan

treatment

untuk

menghilangkan

masalah

residual

data

yang

heterokedastis,sehingga model penelitian masih dapat menghasilkan nilai parameter
yang BLUE.
.
4.3.1.3.

Uji Autokorelasi
Pengujian autokorelasi hipotesis pertama ini menggunakan uji Durbin-

Watson. Berdasarkan uji autokorelasi Durbin-Watson yang telah dilakukan, maka
didaptkan output dengan nilai

Durbin-Watson seperti yang terlihat pada tabel

dibawah ini :
Tabel 4.5. Uji Autokorelasi Durbin-Watson
R-squared

0.003647

Mean dependent var

2.71E-05

Adjusted R-squared

0.003209

S.D. dependent var

0.028222

S.E. of regression

0.028177

Akaike info criterion

-4.300093

Sum squared resid

7.220764

Schwarz criterion

-4.296183

Log likelihood

19570.42

Hannan-Quinn criter.

-4.298763

Durbin-Watson stat

1.950066

Sumber: Data penelitian yang diolah (2014)
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Tabel 4.6. Hasil pengujian Durbin-Watson
N

K

9100

5

Dl

Du

4-Du

4-Dl

Dw

Kesimpulan

1,623

1,725

2,275

2,337

1.950

Tidak terdapat autokorelasi

Sumber: Data penelitian yang diolah (2014)

Keterangan :
N : jumlah observasi
K : jumlah variabel bebas tidak termasuk konstanta

Mengacu pada tabel dasar keputusan dan tabel output hasil uji Durbin-Watson
yang didapat, terlihat bahwa nilai Durbin-Watson hipotesis ini sebesar 1.946402
yang terletak pada area keputusan

< DW < 2 dengan hasil H0 ditolak artinya tidak

ada korelasi serial maka didapat kesimpulan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada
model regresi hipotesis pertama penelitian ini.

4.3.1.4.

Uji Hipotesis
Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah bahwa return saham hari Senin

adalah negative atau lebih rendah dibandingkan dengan hari lainnya. Pembuktian
hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda tanpa
intersep. Berdasarkan analisis regresi yang dilakukan, maka diperoleh nilai tabel
output regresi sebagai berikut:

73
ANALISIS PENGARUH..., HENDRIKA YUNITA, Ma.-IBS, 2014

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Liniear Berganda Tanpa Intersep

Dependent Variable: RETURN
Method: Least Squares
Date: 03/28/14 Time: 22:42
Sample: 1 9100
Included observations: 9100
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

SEN
SEL
RAB
KAM
JUM

-0.002859
0.000309
0.002373
0.000636
-0.000475

0.000732
0.000648
0.000619
0.000684
0.000620

-3.903916
0.476588
3.831654
0.930743
-0.766121

0.0001
0.6337
0.0001
0.3520
0.4436

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.003647
0.003209
0.028177
7.220764
19570.42
1.950066

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

2.71E-05
0.028222
-4.300093
-4.296183
-4.298763

Sumber: Data penelitian yang diolah (2014)

Berdasarkan Tabel 4.7 maka didapatkan model persamaan regresi sebagai
untuk hipotesis pertama ini adalah sebagai berikut:

Rt = -0.002859Sen + 0.000309Sel + 0.002373Rab + 0.000636Kam -0.000475Jum

Model regresi di atas menunjukkan bahwa rata-rata return pada hari senin
sebesar -0.002859, rata-rata return pada hari selasa sebesar 0.000309, lalu rata-rata
return pada hari rabu sebesar 0.002373 sedangkan rata-rata return hari kamis
sebesar 0.000636 dan rata-rata return pada hari jumat sebesar -0.000475.
Berdasarkan deskripsi rata-rata return harian saham pada table 4.7, Monday effect
dapat dilihat dari rata-rata return hari Senin yang paling rendah dibandingkan ratarata return hari lainnya, bahkan mencapai nilai negatif.
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Dari hasil yang tertera pada Tabel 4.7 di atas, maka didapat keputusan Ho
tidak dapat ditolak yang berarti hipotesis pertama penelitian ini diterima karena nilai
signifikansi hipotesis pertama ini lebih kecil dari α sebesar 5% yaitu 0.0001. Hal
tersebut mengindikasikan secara statistik return saham harian hari Senin pada Bursa
Efek Indonesia periode 2013 dianggap lebih rendah dibandingkan dengan return
pada hari lainnya.

4.3.1.5.

Koefisien Determinasi
Berdasarkan output tabel 4.7 juga diperoleh nilai Adjusted R square sebesar

0.003209 karena seluruh variabel independen merupakan variabel dummy sehingga
digunakan analisis regresi linear berganda tanpa intersep maka koefisien determinasi
yang dihasilkan akan kecil (Gujarati, 2006). Adjusted R square menunjukkan nilai
koefisien determinasi yang berarti bahwa dalam penelitian ini,variabel dependen
return saham dipengaruhi oleh variabel return harian hari Senin, Selasa, Rabu,
Kamis dan Jum’at sebesar 0.32 %. Sisanya, yaitu 99.68% dipengaruhi oleh faktor
lain selain kelima variabel bebas tersebut.

4.3.2.

Pengujian Hipotesis 2
Pengujian Hipotesis kedua ini meneliti hari Jum’at dan Senin yang

berpasangan untuk melihat adanya pengaruh positif return hari Jum’at terhadap
return hari Senin. Maka dari itu, penulis mendapatkan 52 data yang berpasangan
secara lengkap untuk menguji bahwa return negatif hari Senin dipengaruhi return
negatif yang terjadi pada hari Jum’at sebelumnya, diuji dengan menggunakan
analisis linier berganda sederhana. Sebelum melakukan pengolahan data terhadap
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model regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk melihat kelayakan
model regresi yang ada.

4.3.2.1. Uji Normalitas
Pengujian normalitas hipotesis kedua ini menggunakan uji Jarque-Bera.
Berdasarkan uji normalitas Jarque-Bera yang telah dilakukan, rmaka didaptkan
output seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas
12

Series: Residuals
Sample 1 52
Observations 52

10
8
6
4
2
0

-0.06

-0.04

-0.02

0.00

0.02

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

8.01e-19
0.000515
0.035989
-0.065321
0.017771
-1.004884
5.969177

Jarque-Bera
Probability

27.85289
0.000001

0.04

Sumber: Data penelitian yang diolah (2014)

Berdasarkan tabel diatas nilai probability adalah 0,0000. Nilai tersebut lebih
rendah dari 0,05. Dengan demikian Ha diterima yang artinya bahwa data penelitian
ini tidak terdistribusi secara normal. Pengujian terhadap uji normalitas data telah
dilakukan dengan menunjukkan hasil bahwa data tidak berdistribusi normal, namun
merujuk pada asumsi Central Limit Theorem yang menyatakan bahwa untuk sampel
yang besar terutama lebih dari 30 (n≥30), distribusi sampel dianggap mendekati
distribusi normal yang berarti apabila ukuran sampel cukup besar maka pelanggaran
terhadap

asumsi

normalitas

tidak

berdampak

signifikan

(Brook

dalam

Panggabean,2012) sehingga walaupun dari pengujian asumsi klasik berupa
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pengujian normalitas menunjukkan bahwa semua data berdistribusi tidak normal
namun karena observasi lebih dari 30 (n≥30) maka data tersebut tetap dianggap
normal, karena jumlah observasi sudah berjumlah 52.

4.3.2.2. Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan dengan menggunakan
White Heteroscedasticity Test, maka didapatkan output dengan nilai signifikasi
seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.487643
1.014800
2.331139

Prob. F(2,49)
Prob. Chi-Square(2)
Prob. Chi-Square(2)

0.6170
0.6021
0.3117

Sumber: Data penelitian yang diolah (2014)

Berdasarkan Tabel 4.9 di bawah ini dapat dilihat nilai Probability Chi Square
bernilai 0.6021 dan nilai tersebut lebih besar dari nilai α (0,05). Nilai P-Value > α,
maka H0 diterima, artinya model tidak bersifat heteroskedastisitas atau model
bersifat homoskedastisitas

4.3.2.3.

Uji Autokorelasi
Pengujian autokorelasi hipotesis kedua menggunakan uji Durbin- Watson.

Berdasarkan uji autokorelasi Durbin-Watson yang telah dilakukan, rmaka didaptkan
output dengan nilai Durbin-Watson seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 4.10. Uji Autokorelasi Durbin-Watson

R-squared

0.019515

Mean dependent var

0.000310

Adjusted R-squared -0.020504

S.D. dependent var

0.000697

S.E. of regression

0.000704

Akaike info criterion

-11.62277

Sum squared resid

2.43E-05

Schwarz criterion

-11.51020

Log likelihood

305.1921

Hannan-Quinn criter.

-11.57961

F-statistic

0.487643

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

0.617020

2.053129

Sumber: Data penelitian yang diolah (2014)

Tabel 4.11. Hasil pengujian Durbin-Watson
N

K

Dl

Du

4-Du

4-Dl

Dw

52

1

1,514

1,592

2,408

2,487

2,053

Kesimpulan
Tidak terdapat autokorelasi

Sumber: Data penelitian yang diolah (2014)

Keterangan :
N : jumlah observasi
K : jumlah variabel bebas tidak termasuk konstanta

Mengacu pada tabel dasar keputusan dan tabel output hasil uji Durbin-Watson
yang didapat, terlihat bahwa nilai Durbin-Watson hipotesis ini sebesar 2.053129
yang terletak pada area keputusan 2 < DW < 4 −

u

dengan hasil H0 diterima

artinya tidak ada korelasi serial maka didapat kesimpulan bahwa tidak terjadi
autokorelasi pada model regresi hipotesis kedua penelitian ini.
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4.3.2.4.

Uji Hipotesis
Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah bahwa return negatif saham pada

hari Senin dipengaruhi oleh adanya return negatif

pada hari Jumat minggu

sebelumnya. Pembuktian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan analisis
liniear regresi sederhana. Berdasarkan analisis regresi yang dilakukan, maka
diperoleh nilai tabel output regresi sebagai berikut:
Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Liniear Sederhana

Dependent Variable: RSENIN
Method: Least Squares
Date: 03/28/14 Time: 22:46
Sample: 1 52
Included observations: 52
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
RJUMAT

-0.002819
0.124286

0.002490
0.184654

-1.132290
0.673072

0.2629
0.5040

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.008979
-0.010841
0.017948
0.016106
136.2897
0.453026
0.504001

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.002859
0.017851
-5.164990
-5.089942
-5.136218
1.971739

Sumber: Data penelitian yang diolah (2014)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas,maka didapatkan model persamaan regresi untuk
hipotesis kedua ini adalah sebagai berikut :
Return Senin = -0.002819 + 0.124286 Return Jumat
Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana dari table 4.12 diatas maka
dapat dilihat bahwa koefisien variabel Rjumat adalah bertanda positif artinya return
jumat memiliki hubungan positif dengan return senin dan memiliki nilai signifikasi
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diatas α sebesar 5%, yaitu 0.5040. Hal tersebut membuktikan bahwa return pada
hari Senin positif tidak secara signifikan dipengaruhi oleh return positif hari Jum’at
sebelumnya. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa return negatif yang
terjadi pada hari Senin tidak dipengaruhi oleh return negatif yang terjadi pada hari
Jum’at minggu sebelumnya. Jadi Hipotesis kedua pada penelitian ini ditolak.

4.3.2.1.

Koefisien Determinasi
Berdasarkan output tabel 4.12 juga diperoleh nilai R square sebesar 0.008979.

R square menunjukkan nilai koefisien determinasi yang berarti bahwa dalam
penelitian ini,variabel dependen return hari senin oleh variabel return harian hari
Jum’at sebesar 0.89 %. Sisanya, yaitu 99.11% dipengaruhi oleh faktor lain selain
variabel bebas tersebut.

4.3.3.

Pengujian Hipotesis 3
Pengujian hipotesis ketiga penelitian ini yang menguji bahwa return negatif hari

Senin terkonsentrasi di senin minggu keempat dan kelima setiap bulannya. Variabel
dependen dalam persamaan regresi untuk menguji hipotesis 3 berupa return harian
saham pada hari Senin. Dari total data return harian saham sebanyak 9100 data
diperoleh return harian untuk hari Senin sebanyak 1820 data, diuji dengan
menggunakan analisis regresi tanpa intersep. Sebelum uji hipotesis dilakukan,
terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik sebagai syarat pengujian hipotesis
parametrik.
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4.3.3.1. Uji Multikolinieritas
Uji Multikolinearitas melihat nilai tolerance atau variance inflation factor
(VIF). Jika tolerance lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10 maka dikatakan tidak
ada multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada Tabel
4.14, nilai tolerance variabel bebas tidak kurang dari 10% dan nilai VIF semuanya
kurang dari 10 yang berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel independen.
Tabel 4.13 Hasil Uji Mulitokolinieritas
Variance Inflation Factors
Date: 03/28/14 Time: 22:49
Sample: 1 1820
Included observations: 1820
Variable

Coefficient
Variance

Uncentered
VIF

SEN1
SEN2
SEN3
SEN4
SEN5

6.94E-06
2.31E-06
2.31E-06
2.31E-06
2.31E-06

1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000

Sumber: Data penelitian yang diolah (2014)

4.3.3.2.

Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan dengan menggunakan

White Heteroscedasticity Test, maka didapatkan output dengan nilai signifikasi
seperti yang terlihat pada tabel berikut:
Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.823515
3.297149
15.66018

Prob. F(4,1815)
Prob. Chi-Square(4)
Prob. Chi-Square(4)

0.5101
0.5094
0.0035

Sumber: Data penelitian yang diolah (2014)
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Berdasarkan Tabel 4.14 di bawah ini dapat dilihat nilai Probability Chi Square
bernilai 0.5094 dan nilai tersebut lebih besar dari nilai α (0,05). Nilai P-Value > α,
maka H0 diterima, artinya model tidak bersifat heteroskedastisitas atau model
bersifat homoskedastisitas.

4.3.3.3.

Uji Autokorelasi
Pengujian autokorelasi hipotesis ketiga ini menggunakan uji Durbin- Watson.

Berdasarkan uji autokorelasi Durbin-Watson yang telah dilakukan, rmaka didaptkan
output dengan nilai Durbin-Watson seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 4.15 Uji Autokorelasi Durbin-Watson
R-squared

0.006698

Mean dependent var

-0.002859

Adjusted R-squared

0.004509

S.D. dependent var

0.031244

S.E. of regression

0.031174

Akaike info criterion

-4.095744

Sum squared resid

1.763810

Schwarz criterion

-4.080616

Log likelihood

3732.127

Hannan-Quinn criter.

-4.090163

Durbin-Watson stat

2.028325

Sumber: Data penelitian yang diolah (2014)

Tabel 4.16 Hasil pengujian Durbin-Watson
N

K

Dl

Du

4-Du

4-Dl

Dw

Kesimpulan

1820

5

1,623

1,725

2,275

2,337

2.028

Tidak terdapat autokorelasi

Sumber: Data penelitian yang diolah (2014)

Keterangan :
N : jumlah observasi
K : jumlah variabel bebas tidak termasuk konstanta
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Mengacu pada tabel dasar keputusan dan tabel output hasil uji Durbin-Watson
yang didapat, terlihat bahwa nilai Durbin-Watson hipotesis ini sebesar 2.028325
yang terletak pada area keputusan 2 < DW < 4 −

u

dengan hasil H0 diterima artinya

tidak ada korelasi serial maka didapat kesimpulan bahwa tidak terjadi autokorelasi
pada model regresi hipotesis ketiga penelitian ini.

4.3.3.4.

Uji Hipotesis
Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah bahwa return saham terendah hari

Senin terkonsentrasi di senin minggu keempat atau

kelima setiap bulannya.

Pembuktian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear
berganda tanpa intersep. Berdasarkan analisis regresi yang dilakukan, maka
diperoleh nilai tabel output regresi sebagai berikut:
Tabel 4.17 Hasil Analisis Regresi Liniear Berganda Tanpa Intersep
Dependent Variable: RETURN
Method: Least Squares
Date: 03/28/14 Time: 22:52
Sample: 1 1820
Included observations: 1820
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

SEN1
SEN2
SEN3
SEN4
SEN5

-0.000278
-0.003270
0.001042
-0.005824
-0.004244

0.002635
0.001521
0.001521
0.001521
0.001521

-0.105351
-2.149915
0.684849
-3.828962
-2.790181

0.9161
0.0317
0.4935
0.0001
0.0053

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.006698
0.004509
0.031174
1.763810
3732.127
2.028325

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

-0.002859
0.031244
-4.095744
-4.080616
-4.090163

Sumber: Data penelitian yang diolah (2014)
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Berdasarkan Tabel 4.17 maka didapatkan model persamaan regresi sebagai
untuk hipotesis ketiga ini adalah sebagai berikut:
Rt = -0.000278 SEN1 – 0.003270 SEN2 + 0.001042 SEN3 – 0.005824 SEN4 0.004244 SEN5

Berdasarkan pada Tabel 4.17 analisis regresi diatas maka diperoleh koefisien
yang menggambarkan rata-rata return hari senin pada minggu pertama sampai
minggu kelima dan nilai t beserta signifikansinya untuk tiap-tiap parameter. Pada
Tabel 4.17 koefisien untuk variabel SEN1 adalah negatif yang menunjukkan ratarata return yang terjadi pada senin minggu pertama cenderung negatif namun
terbukti tidak signifikan. Lalu untuk variabel SEN3 memiliki nilai koefisien positif
yang menunjukkan rata-rata return yang terjadi pada senin minggu ketiga adalah
positif dan terbukti tidak signifikan. Sedangkan untuk koefisien variabel SEN 2,
SEN4, & SEN5 masing-masing bernilai negatif dan signifikan pada level 5%.
Namun kalau dilihat dari rata-rata return pada senin minggu keempat (SEN4)
dan senin minggu kelima (SEN5) ternyata memiliki rata-rata return yang lebih
rendah dibandingkan rata-rata return pada senin minggu kedua (SEN2). Hal ini
mengindikasikan bahwa return senin terendah terkonsentrasi pada hari senin pada
senin minggu keempat dan kelima. Jadi, hipotesis ketiga dalam penelitian ini tidak
dapat ditolak.
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4.3.3.5.

Koefisien Determinasi
Berdasarkan output tabel 4.17 juga diperoleh nilai Adjusted R square sebesar

0.004509. Adjusted R square menunjukkan nilai koefisien determinasi yang berarti
bahwa dalam penelitian ini,variabel dependen return saham dipengaruhi oleh
variabel return harian hari Senin minggu 1 sampai minggu 5 sebesar 0.45 %.
Sisanya, yaitu 99,55 % dipengaruhi oleh faktor lain selain kelima variabel bebas
tersebut.

4.3.4.

Pengujian Hipotesis 4
Pengujian hipotesis keempat penelitian ini yang menguji bahwa return saham

hari Senin pada bulan April adalah positif atau cenderung lebih tinggi dibandingkan
pada hari Senin bulan lainnya (non April), diuji dengan menggunakan diuji dengan
menggunakan analisis regresi linear berganda tanpa intersep. Sebelum uji hipotesis
dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik sebagai syarat pengujian
hipotesis parametrik.

4.3.4.1. Uji Multikolinieritas
Uji Multikolinearitas melihat nilai tolerance atau variance inflation factor
(VIF). Jika tolerance lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10 maka dikatakan tidak
ada multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada Tabel
4.18, nilai tolerance variabel bebas tidak kurang dari 10% dan nilai VIF semuanya
kurang dari 10 yang berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel independen.
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Tabel 4.18 Hasil Uji Mulitokolinieritas
Variance Inflation Factors
Date: 03/28/14 Time: 22:56
Sample: 1 1820
Included observations: 1820
Variable

Coefficient
Variance

Uncentered
VIF

JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGS
SEP
OKT
NOP
DES

4.07E-06
3.82E-06
3.17E-06
2.07E-06
3.97E-06
6.72E-06
5.10E-06
2.06E-05
1.04E-05
2.89E-06
3.83E-06
6.11E-06

1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000

Sumber: Data penelitian yang diolah (2014)

4.3.4.2.

Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan dengan menggunakan

White Heteroscedasticity Test, maka didapatkan output dengan nilai signifikasi
seperti yang terlihat pada tabel berikut:
Tabel 4.19 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

8.858836
93.07730
507.7430

Prob. F(11,1808)
Prob. Chi-Square(11)
Prob. Chi-Square(11)

0.0000
0.0000
0.0000

Sumber: Data penelitian yang diolah (2014)

Berdasarkan Tabel 4.19 di bawah ini dapat dilihat nilai Probability Chi Square
bernilai 0.000 dan nilai tersebut lebih kecil dari nilai α (0,05). Nilai P-Value < α,
maka H0 ditolak, artinya model bersifat heteroskedastisitas. Namun,eviews telah
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menyediakan fasilitas untuk mengatasi permasalahan data yang memiliki ganguan
heteroskedastisitas ini, yaitu dengan metode koreksi White, yang dikenal juga
dengan metode varian heteroskedastisitas terkoreksi (heteroscedasticity-corrected
variances). Dengan metode ini, hasil regresi yang digunakan dalam penelitian sudah
diberikan

treatment

untuk

menghilangkan

masalah

residual

data

yang

heterokedastis,sehingga model penelitian masih dapat menghasilkan nilai parameter
yang BLUE.

4.3.4.3.

Uji Autokorelasi
Pengujian autokorelasi hipotesis keempat

ini menggunakan uji Durbin-

Watson. Berdasarkan uji autokorelasi Durbin-Watson yang telah dilakukan, rmaka
didaptkan output dengan nilai

Durbin-Watson seperti yang terlihat pada tabel

dibawah ini :
Tabel 4.20 Uji Autokorelasi Durbin-Watson

R-squared

0.057149

Mean dependent var

Adjusted R-squared

0.051412

S.D. dependent var

S.E. of regression

0.030430

Akaike info criterion

Sum squared resid

1.674224

Schwarz criterion

Log likelihood

3779.562

Hannan-Quinn criter.

Durbin-Watson stat

2.159425

Sumber: Data penelitian yang diolah (2014)

Tabel 4.21 Hasil pengujian Durbin-Watson
N

K

1820 12

Dl

Du

4-Du

1,550

1,801

2,199

4-Dl
2,45

Dw

Kesimpulan

2.159

Tidak terdapat autokorelasi

Sumber: Data penelitian yang diolah (2014)
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Keterangan :
N : jumlah observasi
K : jumlah variabel bebas tidak termasuk konstanta

Mengacu pada tabel dasar keputusan dan tabel output hasil uji Durbin-Watson
yang didapat, terlihat bahwa nilai Durbin-Watson hipotesis ini sebesar 2.159425
yang terletak pada area keputusan 2 < DW < 4 −

u

dengan hasil H0 diterima

artinya tidak ada korelasi serial maka didapat kesimpulan bahwa tidak terjadi
autokorelasi pada model regresi hipotesis keempat penelitian ini.
4.3.4.4. Uji Hipotesis

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah bahwa Return saham hari Senin
pada bulan April adalah positif atau cenderung lebih tinggi dibandingkan pada hari
Senin bulan lainnya (non April). Pembuktian hipotesis ini dilakukan dengan
menggunakan analisis regresi linear berganda tanpa intersep. Berdasarkan analisis
regresi yang dilakukan, maka diperoleh nilai tabel output regresi sebagai berikut:

Tabel 4.22 Hasil Analisis Regresi Liniear Berganda Tanpa Intersep

Dependent Variable: RETURN
Method: Least Squares
Date: 03/28/14 Time: 22:56
Sample: 1 1820

Included observations: 1820
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

JAN
FEB
MAR
APR
MEI

0.002091
0.002861
-0.001095
-0.002392
0.000864

0.002017
0.001955
0.001780
0.001437
0.001993

1.036642
1.463291
-0.615403
-1.664131
0.433530

0.3000
0.1436
0.5384
0.0963
0.6647
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JUN
JUL
AGS
SEP
OKT
NOP
DES

-0.016182
-0.015075
-0.014492
-0.001029
0.001920
0.002905
0.005662

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.057149
0.051412
0.030430
1.674224
3779.562
2.159425

0.002591
0.002258
0.004535
0.003222
0.001701
0.001956
0.002471

-6.244220
-6.675370
-3.195876
-0.319305
1.128914
1.484765
2.291665

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

0.0000
0.0000
0.0014
0.7495
0.2591
0.1378
0.0220
-0.002859
0.031244
-4.140178
-4.103871
-4.126783

Sumber: Data penelitian yang diolah (2014)

Berdasarkan Tabel 4.22 maka didapatkan model persamaan regresi sebagai
untuk hipotesis keempat ini adalah sebagai berikut:

Rt= 0.002091JAN + 0.002861FEB -0.001095MAR - 0.002392APR + 0.000864MEI
-0.016182JUN - 0.015075JUL - 0.014492AGS- 0.001029SEP + 0.001920OKT
+ 0.002905NOP + 0.005662DES

Berdasarkan Tabel 4.22 terlihat bahwa pada rata-rata return hari Senin di
bulan April memiliki koefisien variabel bertanda negatif atau tidak lebih tinggi dari
return senin pada bulan lainnya dan juga memiliki nilai signifikasi diatas α sebesar
5%, yaitu 0.0963. Hal ini dapat menjelaskan bahwa tidak terjadi rogalski effect di
Bursa Efek Indonesia pada bulan April periode 2013, yang berarti hipotesis keempat
penelitian ini ditolak.

4.3.5.7.

Koefisien Determinasi
Berdasarkan output tabel 4.22 juga diperoleh nilai Adjusted R square sebesar

0.051412. Adjusted R square menunjukkan nilai koefisien determinasi yang berarti
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bahwa dalam penelitian ini, variabel independen return saham harian dipengaruhi
oleh variabel return harian bulan januari 2013 sampai desember 2013 sebesar 5,14%
Sisanya, yaitu 94.86 % dipengaruhi oleh faktor lain selain variabel bebas tersebut.

4.4.

Pembahasan

1.

Pengujian yang pertama adalah untuk mengetahui apakah return saham

hari Senin di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 adalah lebih rendah dibandingkan
dengan hari lainnya. Dilihat dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa
secara statistik return saham hari Senin di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 terbukti
paling rendah dibandingkan return hari lainnya. Maka dari itu, dapat disimpulkan
bahwa terjadi anomali pasar monday effect di Bursa Efek Indonesia tahun 2013
karena return pasar di Bursa Efek Indonesia pada hari senin adalah relatif dapat
diprediksi akan mempunyai return negatif atau dengan kata lain return pasar di
Bursa Efek Indonesia tidak random (memiliki pola), yaitu dapat diprediksi
berdasarkan pengaruh kalender tertentu. Anomali tersebut melanggar hipotesis
mengenai efisiensi pasar bentuk lemah yang memiliki implikasi bahwa data masa
lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang maupun harga masa
depan.
Ada beberapa alasan yang mengakibatkan terjadinya fenomena monday
effect. Fenomena ini disebabkan adanya aksi profit taking yang dilakukan oleh para
investor pada hari Jum’at pada minggu sebelumnya. Aksi profit taking oleh para
investor inilah yang menjadi penyebab terjadi return negatif pada hari Senin
(Iramani & Mahdi, 2006). Alasan lainnya adalah bahwa perusahaan cenderung
mempublikasikan berita buruk (bad Friday) di akhir pekan setelah tutupnya pasar
modal pada hari Jumat sehingga investor tidak dapat bereaksi hingga pembukaan
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pasar di hari Senin. Hal ini akan berdampak pada harga saham pembukaan di hari
senin (Abraham dan Ikenberry, 1994). Disamping itu juga yang menyebabkan
return negatif pada hari senin karena adanya perilaku psikologis investor yang
mempunyai kecenderungan tidak menyukai hari senin, sehingga mereka merasa
kurang semangat dan pesimis saat bertransaksi di bursa. Diindikasikan para investor
institusional melakukan aktivitas perdagangan lebih sedikit pada hari tersebut
sementara investor individual melakukan aktivitas perdagangan lebih banyak tetapi
dengan order penjualan lebih mendominasi aktivitas perdagangan mereka.
Akibatnya kegiatan di bursa juga akan terpengaruh oleh kondisi ini, harga saham
akan jatuh berkenaan dengan peningkatan supply (Supriyono dan Wibowo, 2008)
Hasil pengujian hipotesis pertama penelitian ini berarti sesuai dengan hasil
penelitian monday effect di pasar modal Indonesia yang pernah dilakukan oleh
Budileksmana (2005), Iramani & Mahdi (2006), (Supriyono dan Wibowo, 2008)
dan penelitian di luar pasar modal Indonesia yang dilakukan oleh (Mehdian dan
Perry, 2001), serta Gibbon dan Hess (1981), yang membuktikan bahwa return hari
Senin adalah berbeda dengan hari lainnya, yaitu return saham hari Senin adalah
return terendah dibandingkan hari lainnya.

2.

Pengujian yang kedua adalah untuk mengetahui apakah return negatif

saham pada hari Senin dipengaruhi oleh adanya return negatif pada hari Jumat
minggu sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukan return negatif pada hari senin
(Monday Effect) yang terjadi pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013 tidak terbukti
digerakkan atau disebabkan oleh return negatif pada Jumat sebelumnya karena
adanya aksi profit taking atau kecenderungan perusahaan mempublikasikan berita
buruk pada hari jumat (bad Friday). Return negatif pada hari senin yang terjadi di
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Bursa Efek Indonesia tahun 2013 diduga lebih dominan disebabkan karena faktor
psikologis investor, dimana faktor tersebut menyebabkan adanya perilaku kurang
rasional dan keputusan ekonom akan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor emosi,
perilaku psikologis, dan hasrat (mood) investor. Kecenderungan adanya perilaku
kurang rasional pada hari Senin, membuat return hari Senin secara rata-rata adalah
negatif (Gibbons dan Hess, 1981). Investor yang cenderung tidak menyukai hari
Senin sebagai hari pertama perdagangan akan menyebabkan tekanan jual pada hari
ini lebih besar dibanding hari lainnya. Sehingga mengakibatkan return negatif pada
hari senin.
Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh
Abraham dan Ikenberry (1994), serta Budileksmana (2005), yang membuktikan
bahwa monday effect dipengaruhi oleh terjadinya return yang negatif pada hari
Jum’at sebelumnya.

3.

Pengujian yang ketiga adalah untuk mengetahui apakah return saham

terendah hari Senin terkonsentrasi di senin minggu keempat dan kelima setiap
bulannya. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa fenomena monday
effect yang terjadi terkonsentrasi pada minggu keempat dan kelima. Iramani dan
Mahdi (2006) menguraikan penyebab return terendah pada hari Senin terkonsentrasi
pada Senin minggu keempat dan kelima setiap bulannya adalah karena adanya
tuntutan untuk memenuhi segala kebutuhan utama yang harus dilakukan pada awal
bulan berikutnya. Oleh karena itu, pada akhir bulan banyak terjadi tekanan jual pada
bursa. Sesuai dengan teori penawaran, jika terdapat banyak barang yang ditawarkan
maka akan menyebabkan penurunan harga. Penurunan harga inilah yang
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menyebabkan return pada minggu keempat dan minggu kelima menjadi negatif
secara signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa return saham hari Senin
di BEI tahun 2013 adalah tidak random (memiliki pola), yaitu dapat diprediksi
secara sistematis berdasarkan pengaruh kalender (senin pada awal atau akhir bulan).
Anomali tersebut melanggar hipotesis pasar efisien bentuk lemah yang memiliki
implikasi bahwa data masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga
sekarang maupun harga masa depan.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh
Wang,Li dan Erickson (1997), Lakonishok dan Maberly (1990) serta Sun dan Tong
(2002) yang menemukan bahwa the monday effect adalah terkonsentrasi pada hari
Senin dua minggu terakhir setiap bulannya.

4.

Pengujian yang keempat adalah untuk mengetahui apakah return saham

hari Senin pada bulan april adalah positif atau cenderung lebih tinggi dibandingkan
pada hari Senin bulan lainnya (non April). Akan tetapi pada penelitian kali ini,
penulis tidak menemukan adanya rogalski effect terjadi pada bulan April karena
secara statistik return saham hari Senin pada bulan April terbukti tidak signifikan
positif atau lebih tinggi dari return hari senin bulan lainnya di Bursa Efek Indonesia
tahun 2013.
Namun pada penelitian ini rogalski effect di temukan terjadi di bulan
Desember dengan return senin positif atau lebih tinggi dibandingkan return senin
pada bulan lainnya sebesar 0.005662 dengan nilai signfikansi yang lebih kecil dari α
sebesar 5% yaitu 0.0220 yang berarti fenomena monday effect dimana return negatif
yang biasa pada terjadi pada hari Senin menghilang pada bulan desember. Hal ini
diduga disebabkan adanya aksi beli besar-besaran sebagai antisipasi windows
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dressing yaitu suatu rekayasa akuntansi sebagai upaya menyajikan gambaran keuangan
yang lebih baik daripada yang dapat dibenarkan menurut fakta dan akuntansi yang
lazim,biasa dilakukan pada akhir tahun sebelum libur natal & tahun baru dengan cara
menetapkan aktiva atau pendapatan terlalu tinggi dan menetapkan kewajiban atau beban
terlalu rendah dalam laporan keuangan dan juga sebagai antisipasi menunggu

dikeluarkannya kinerja emiten triwulan IV sehingga menyebabkan return senin bulan
desember lebih tinggi dibandingkan lainnya (Mardhiyah, 2013).
Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh
Cahyaningdyah (2005) bahwa return saham hari Senin pada bulan April adalah
positif atau cenderung lebih tinggi dibandingkan pada hari Senin bulan lainnya (non
April).

4.5.

Implikasi Manajerial
Dengan adanya penelitian efek hari senin (monday effect) dalam bursa efek
Indonesia, dapat membantu investor maupun calon investor dalam melakukan
strategi investasi di pasar saham untuk menentukan keputusan menjual atau
membeli saham. Pada saat tejadi fenomena efek hari Senin di pasar saham,
disarankan para investor untuk tidak menjual sahamnya melainkan membeli saham
membeli saham sebelum penutupan pasar pada hari senin karena return di hari senin
lebih rendah dari hari lain untuk kemudian dapat menjualnya pada hari lainnya dan
hal tersebut dapat dilakukan pada hari senin di minggu keempat dan kelima untuk
setiap bulannya karena return terendah pada hari senin terkonsenrasi pada minggu
keempat dan kelima. Kebijakan ini sesuai dengan konsep berinvestasi, yaitu investor
sebaiknya melakukan pembelian saat harga mengalami penurunan dan melakukan
penjualan saat harga sedang naik (buy low-sell high). Namun dikarenakan akibat
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dari kondisi pasar modal yang tidak menentu karena kondisi ekonomi dunia
terkadang membuat para investor enggan untuk berbelanja saham meskipun telah
terjadi penurunan harga saham. Sehingga diharapkan agar investor lebih berhati-hati
dalam berinvestasi.
Sedangkan implikasi terjadiya rogalski effect pada bulan desember,investor
dapat melakukan penjualan saham pada hari senin di bulan desember karena
memiliki return yang lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya. Strategi ini dapat
membantu para investor memperoleh keuntungan investasi
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.

Kesimpulan
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik

kesimpulan bahwa:
1. Return saham hari Senin pada Bursa Efek Indonesia periode 2013 adalah negatif atau
lebih rendah dibandingkan dengan hari lainnya. Maka dari itu, anomali pasar Monday
Effect terbukti terjadi secara statistik.
2. Return negatif saham hari Senin ditidak dipengaruhi oleh adanya return negatif saham
hari Jumat minggu sebelumnya pada Bursa Efek Indonesia periode 2013.
3. Return terendah pada hari Senin terkonsentrasi pada Senin minggu keempat dan
kelima setiap bulannya pada Bursa Efek Indonesia periode 2013. Dengan kata lain,
Monday Effect terkonsentrasi terjadi pada minggu keempat dan kelima setiap bulan.
4. Return saham hari Senin pada bulan April pada Bursa Efek Indonesia periode 2013
adalah tidak positif atau tidak lebih tinggi dibandingkan pada hari Senin bulan lainnya
(non April).

5.2.

Saran
Saran yang dapat diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian ini
adalah:

1. Bagi investor, agar lebih memperhatikan pola return yang ada dan agar dapat
menimbang hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan acuan pengambilan
keputusan terhadap investasi sekuritas yang dimiliki, terutama keputusan yang
berkaitan dengan aktivitas perdagangan di hari Senin.
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2. Untuk mengkaji konsistensi hasil penelitian yang sama, maka penelitian selanjutnya
juga dapat meneliti fenomena-fenomana anomali pasar yang lain seperti holiday
effect, weekend effect, price earning ratio anomaly dan lain-lain, dan menggunakan
jenis data yang lain seperti IHSG, Jakarta Islamic Index dengan menggunakan periode
yang sama.
3. Bagi pembaca yang tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dalam mengenai
pengaruh monday effect terhadap return saham dapat memasukkan faktor-faktor lain
yang diduga dapat mempengaruhi return saham seperti ukuran perusahaan, kondisi
pasar, kinerja perusahaan, variabel makro dan mikro ekonomi, dan lain-lain.
4. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini harus lebih dikembangkan,misalnya
variabel dependen dilihat dari segi volume perdagangan harian, abnormal return, dan
sebagainya.
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