
 

V.KE SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan, pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa : 

1.Hasil Uji Statistik Deskriptif rata-rata return dan abnormal return ke 14 saham menunjukan bahwa rata-rata return 

tertinggi diperoleh pada hari Jumat dan rata-rata return terendah pada hari Senin. Hal ini menunjukan bahwa return 

cenderung mengalami kenaikan pada akhir pekan yaitu Jumat dan rendah di hari Senin. Rata-rata abnormal return 

tertinggi ternyata dijumpai di hari Kamis dan terendah dijumpai di hari Senin. 

2. Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis 1 yang diajukan disimpulkan tidak terbukti. Pengujian dengan ANOVA (Analysis of variance) 

menunjukan tidak ditemukannya perbedaan rata-rata return saham antar hari perdagangan untuk ke 14 saham yang 

diteliti pada periode penelitian sehingga hari perdagangan tidak mempengaruhi return saham. Hal ini 

mengidentifikasikan bahwa pasar modal Indonesia mempunyai tingkat rata-rata return 

yang sama pada setiap hari perdagangan kepada para investor. 

Hipotesis 2 yang diajukan disimpulkan tidak terbukti. Hasil uji beda rata-rata dengan menggunakan uji – t 

menunjukan bahwa tidak terdapat The day of the week effect di Bursa Efek Indonesia terutama pada saham LQ45 

pada periode 2007-2008. Dari hasil perhitungan dan pengujian abnormal return ditemukan tidak signifikan.  

Hipotesis 3 yang diajukan disimpulkan terbukti di hari Jumat. Hasil uji beda indpenden sample t-test antara 

abnormal return Senin dengan hari-hari lainnya menununjukan bahwa rata-rata abnormal return berbeda secara 

signifikan di hari Jumat. Sedangkan di hari-hari lainnya menunjukkan rata-rata abnormal return yang tidak 

signifikan berbeda dengan hari Senin. 

 

5.2 Saran 

1. Untuk para investor dan pelaku pasar di Bursa Efek Indonesia agar dapat lebih cermat dalam memanfaatkan 

peluang untuk memperoleh abnormal return, salah satunya dengan memanfaatkan anomali pasar yang mungkin 

terjadi di pasar modal Indonesia. Meskipun pada periode penelitian ini anomali The day of the week effect belum 

terbukti di pasar modal Indonesia, tetapi kecenderungan yang tampak pada hasil penelitian ini membuktikan 



bahwa rata-rata return tertinggi diperoleh pada hari Jumat dan terendah di hari Senin. Investor disarankan agar 

lebih mencermati setiap informasi yang ada di pasar, memanfaatkan anomali-anomali sehingga dapat memberikan 

keuntungan yang maksimum. 

2. Untuk para emiten disarankan agar lebih cermat pada saat kapan ingin mengeluarkan informasi sehingga 

mendapatkan reaksi yang maksimal pada pasar.  

3. Salah satu faktor yang mungkin menyebabkan tidak ditemukannya The day of the week effect atau efek akhir pekan 

pada penelitian ini adalah adanya keterbatasan penelitian, karena sedikitnya jumlah objek yang diteliti dan 

lamanya periode penelitian.  Jadi sebaiknya bagi penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan objek 

penelitian lebih banyak dan periode penelitian yang dipakai lebih panjang sehingga mendapatkan hasil yang lebih 

dapat mewakili Bursa Efek Indonesia.   

 


