
 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang dan Permasalahan 

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat 

diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri. Secara perlahan namun 

pasti pasar modal telah tumbuh dan berkembang menjadi bagian penting dalam pertumbuhan 

perekonomian Indonesia.  

 

Konsep pasar modal yang mulai berkembang adalah konsep pasar modal efisien. Semenjak 

Fama (1970) dalam buku Jogiyanto (2003) mengemukakan hipotesis pasar efisien, banyak 

peneliti di dunia mencoba membuktikan hipotesis tersebut. Fama mendefinisikan  pasar 

efisien sebagai suatu pasar dimana harga yang tercipta mencerminkan tersedianya informasi 

secara penuh. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis dalam 

pengambilan keputusan karena informasi menyajikan keterangan dan berbagai catatan atau 

gambaran baik keadaan masa lalu, sekarang atau masa yang akan datang.  

  

Indikator pasar modal yang efisien adalah harga saham mencerminkan informasi yang 

relevan, pasar berjalan dengan random walk dimana harga di masa lalu tidak dapat 

dipergunakan untuk meramalkan harga di masa sekarang atau di masa yang akan datang, 

maka harga mengandung unsur surprise atau kejutan. Kejutan ini terjadi akibat adanya 

informasi baru yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang akan mempengaruhi harga 



saham. Harga saham akan mencerminkan semua informasi relevan yang tersedia, sebab 

terjadi persaing dari para analis investasi untuk mempelajari bisnis perusahaan, lingkungan 

yang mempengaruhi, hubungannnya dengan pergerakan harga di pasar, dan segala macam 

informasi yang dapat mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut. Persaingan yang ada 

ini akan menyebabkan harga saham mencerminkan harga sebenarnya. 

  

Fama membagi bentuk pasar efisien menjadi tiga kategori untuk mengklasifikasikan 

informasi yang relevan, yakni : 

a. Efisiensi Pasar Bentuk Lemah (Weak Form) 

Efisiensi pasar bentuk lemah menunjukan bahwa harga yang tercipta sudah merefleksikan 

semua informasi historis. Hipotesa ini menyatakan bahwa data pasar masa lalu 

seharusnya tidak berkaitan dengan keadaan di masa depan (random walk theory) 

b. Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat (Semi strong form) 

Efisiensi pasar bentuk setengah kuat menyatakan bahwa harga sekuritas menyesuaikan 

diri secara cepat terhadap semua informasi publik yang dikeluarkan 

c. Efisiensi Pasar Bentuk Kuat (Strong form) 

Efisiensi pasar bentuk kuat menyatakan bahwa harga-harga sekuritas secara penuh 

mencerminkan semua informasi yang tersedia termasuk informasi yang privat. 

 

Pada pasar modal yang efisien, informasi yang baru akan segera diantisipasi oleh para pelaku 

pasar dalam memutuskan keputusannya membeli atau menjual.  Hal ini menyebabkan 

perubahan terhadap harga, dan selanjutnya harga akan stabil kembali. Semakin cepat 

informasi baru tercermin pada harga saham, maka semakin efisien pasar modal tersebut. 

Disamping itu juga pada pasar modal efisien harga-harga bergerak random, investor tidak 

dapat menggunakan analisis-analisis teknikal untuk mendapat keuntungan. Dengan demikian 



maka akan sulit bagi investor untuk memperoleh tingkat keuntungan diatas normal pada pasar 

modal yang efisien. 

 

Efficient Market Hypothesis menjadi suatu perdebatan yang menarik. Terdapat banyak 

penelitian memberikan bukti empiris yang mendukung konsep pasar yang efisien namun 

disisi lain muncul sejumlah penelitian yang menyatakan munculnya berbagai perilaku 

ketidakteraturan akan penyimpangan-penyimpangan yang bisa dikenali di dalam pasar modal. 

Ketidak teraturan ini disebut sebagai anomali pasar (market anomalies). Dalam keadaan 

anomali pasar, hasil yang ditimbulkan akan berlawanan dengan hasil yang diharapkan pada 

posisi pasar modal yang efisien dimana seorang investor mendapatkan keuntungan di atas 

normal atau abnormal return pada kondisi pasar modal efisien. Anomali pasar tersebut antara 

lain adalah low P/E ratio, January effect, size effect, serta The day of the week effect.   

 

The day of the week effect adalah suatu anomali musiman (seasonal anomaly) atau efek 

kalender (calendar effects) yang terjadi pada pasar finansial yaitu ketika return saham pada 

hari Senin secara signifikan negatif (Mehdian dan Perry, 2001).  The day of the week effect 

merupakan perbedaan return antara hari Senin dengan hari-hari lainnya dalam seminggu 

secara signifikan (Damodaran, 1996). Pada teori pasar efisien menyatakan bahwa return 

saham tidak berbeda pada setiap hari perdagangan. 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 dan pada 

akhir pekan yaitu hari Jumat memiliki return tertinggi. Fenomena ini merupakan bagian dari 

anomali teori pasar efisien 

 



Penelitian-penelitian empiris tentang berbagai anomali pasar The day of the week effect telah 

banyak dilakukan oleh para peneliti. Sejumlah besar para peneliti berasumsi bahwa distribusi 

return saham adalah identik bagi keseluruhan hari. Namun terdapat alasan untuk curiga 

bahwa mungkin distribusi return bervariasi tergantung hari perdagangan, adanya kenyataan 

bahwa ada dampak terhadap return pada hari Senin yang cenderung negatif terendah 

dibandingkan hari-hari perdagangan lainnya. 

 

Pada penelitian terdahulu  yang sudah dilakukan di luar negeri, Gibbons dan Hess 

menyimpulkan bahwa dalam penelitian hariannya (daily) hal yang paling nyata ditemukan 

adalah pada hari Senin ditemukan rendahnya return yang tidak biasa (bahkan ada yang 

negatif), yang secara langsung mengindikasikan bahwa rata-rata return harian tidak selalu 

konstan sepanjang hari dalam setiap minggu. Beberapa penjelasan coba diteliti oleh Gibbons 

dan Hess untuk menjelaskan fenomena tersebut, namun tidak menemukan alasan yang 

signifikan. Peneltian lainnya dilakukan oleh Lakonishok & Marbely (1996) dalam studinya 

yang berjudul factor-faktor yang mempengaruhi return saham harian di New York Stock 

Exchange (NYSE). Mereka menduga bahwa return saham di NYSE dipengaruhi oleh pola 

aktivitas perdagangan harian yang dilakukan oleh investor individual. Kesimpulan dari hasil 

yang didapat adalah bahwa hasrat individual melakukan transaksi pada hari Senin cenderung 

lebih tinggi dari hari perdagangan lainnya. Tinggi aktivitas perdagangan hari Senin tersebut 

lebih disebabkan oleh keinginan investor individual untuk menjual saham lebih tinggi 

daripada keinginan investor individual untuk membeli saham sehingga harga saham 

cenderung rendah untuk perdagangan pada hari Senin dibandingkan dengan hari perdagangan 

lainnya.  

 



Tingginya hasil jual untuk hari perdagangan Senin menurut Dyl dan Mabely (1988) karena 

adanya kecenderungan informasi yang tidak menyenangkan datang ke pasar setelah 

perdagangan di tutup di hari Jumat. Sementara itu, dampak return negatif ini juga dapat 

dilihat dari sisi psikologis para investor. Seperti yang diungkapkan pada penelitian Rystrom 

dan Benson (1989) dalam Algifari yang melihat Monday Effect dari sisi psikologis dimana 

return negatif yang terjadi pada hari Senin karena adanya sikap yang tidak suka atau “bad 

day” terhadap hari perdagangan hari Senin, karena hari perdagangan hari Senin merupakan 

hari pertama dari lima hari kerja.   

 

Pada penelitian yang dilakukan di Indonesia, Kamaludin menemukan adanya The day of the 

week effect pada Bursa Efek Indonesia untuk periode 1999-2003, dimana return terendah 

terjadi pada hari Senin dan return tertinggi terjadi pada hari Jumat secara signifikan 

(Kamaludin 2004). Cahyaningdyah juga berhasil menemukan The day of the week effect 

pada Bursa Efek Indonesia untuk periode 2001-2003, dimana return terendah terjadi pada 

hari Senin (Monday effect) dan return tertinggi terjadi pada hari Jumat (weekend effect).  

 

Adanya anomali musiman pada pasar finansial  menyebabkan return pada hari Senin dapat 

diprediksi oleh investor. Sehingga investor dapat merancang suatu pedoman pasar yang dapat 

memanfaatkan pola musiman tersebut untuk mendapatkan abnormal return. Padahal 

seharusnya pada pasar yang efisien tidak akan muncul suatu pola pergerakan harga yang 

bersifat konstan dan bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan abnormal return atau return yang 

tidak normal. 

 

Dari uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan abnormal return atau excess return 

merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return 



normal merupakan return ekspektasi atau return yang diharapkan oleh investor. Dengan 

demikian return tidak normal (abnormal return) adalah selisih antara return sesungguhnya 

yang terjadi dengan return ekspektasi. Model yang biasa digunakan untuk menghitung 

abnormal return ini ialah market model atau CAPM. 

 

Berdasarkan penelitian empirik maupun riset mengenai pola return saham yang dihasilkan 

dari kajian atau penelitian terdahulu. Maka hal ini merupakan fenomena yang cukup menarik 

untuk dilakukan kajian lebih lanjut dan komprehensif agar bisa didapat suatu gambaran yang 

lengkap dan jelas. 

 

Penulis merasa tertarik untuk meneliti apakah pasar modal Indonesia ini terdapat anomali 

pasar berupa The day of the week effect dimana return pada hari Senin signifikan negatif 

dibandingkan hari-hari lainnya sehingga memberikan dampak abnormal return bagi investor.  

 

Pada periode penelitian ini, penulis menggunakan objek saham yang masuk dalam LQ45 

karena memperhitungkan saham-saham yang aktif diperjual belikan serta berkapitalisasi 

besar yang sangat mempengaruhi IHSG. Hal ini dilakukan untuk menghindari bias yang 

dapat ditimbulkan oleh saham tidur yang ada di BEI. Berikut grafik Indeks LQ45 yang 

mencerminkan aktifitas saham-saham yang aktif diperjual belikan di pasar modal Indonesia.  

 

Gambar 1. Grafik Indeks LQ45 tahun 2007-2008 



 

 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meliputi pergerakan-pergerakan harga untuk saham 

biasa dan saham preferen. Seluruh aktifitas saham-saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan 

tercermin pada IHSG ini. Berikut gambar grafik pergerakan IHSG yang mencerminkan 

keseluruhan pasar modal Indonesia. 

 

Gambar 2. Grafik IHSG tahun 2007-2008 

 

 

 

Gambar 1dan 2 menunujukan pola grafik yang hampir sama antara grafik LQ45 dan IHSG. 

Hal ini menunjukan bahwa LQ45 memberikan kapitalisasi besar pada IHSG.  

 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis merasa tertarik atas penelitian tentang anomali 

pasar efisien berdasarkan analisis The day of the week effect pada saham LQ45 tahun 2007-

2008. Maka tulisan ini diberi   judul “ANALISIS THE DAY OF THE WEEK EFFECT 



SAHAM LQ45 BERDASARKAN RETURN DAN ABNORMAL RETURN DALAM 

PERIODE 2007-2008” 

 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Harga saham pada pasar modal yang telah mencerminkan semua informasi yang relevan 

disebut dengan pasar modal efisien. Namun didalam suatu pasar modal yang efisien juga 

ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang disebut anomali pasar. Salah satu bentuk 

anomali pasar ialah The day of the week .Suatu anomali The day of the week pada pasar yang 

efisen menurut French (1980) dan Gibbons & Hess (1981) ialah bahwa anomali The day of 

the week akan menunjukan harga saham pada hari Senin akan cenderung turun yaitu 

memiliki return yang cenderung negatif dan meningkat pada hari Jumat yaitu memiliki return 

positf. Dengan kata lain dengan adanya fenomena ini investor dapat memanfaatkan abnormal 

return ini pada suatu anomali pasar efisien untuk memperoleh keuntungan diatas rata-rata 

pasar. Penelitian ini akan menguji anomali pasar efisien berdasarkan analisis The day of the 

week effect di Bursa Efek Indonesia. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah yang akan 

diteliti ialah :  

1. Apakah terjadi perbedaan rata-rata return antar hari perdagangan  



2. Apakah terdapat anomali pasar (abnormal return) pada saham LQ45 sehingga 

membuktikan keberlakuan The day of the week effect? 

3. Apakah terdapat  perbedaan rata-rata abnormal return pada hari Senin dengan abnormal 

return hari-hari lainnya.  

 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan The day of the week effect berdasarkan 

return dan abnormal return dalam periode 2007-2008. 

 

Manfaat Penelitian 

 Bagi Masyarakat 

1. Untuk menambah wawasan bagi investor yang akan berinvestasi di pasar saham dan 

memberikan sumbangan pemikiran kepada investor dalam menentukan kebijakan 

investasi 

2. Sebagai bahan referensi bagi pihak yang membutuhkan kajian mengenai masalah 

yang dibahas. 

 Bagi Peneliti 

Memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

 

Efisiensi Pasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEI 

Saham teraktif LQ45 

Harga Saham LQ45 dan IHSG 

Return&Risk Saham 

LQ45 

Harian 

Return&Risk Pasar  

Harian 

Ekspektasi Return 
Saham 

Abnormal return 

Analysis of Variance 

(ANOVA) 

Uji Beda Rata-rata  

(t-test) 



 

 

 

1.5 Hipotesis Konsepsual 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, hipotesis konsepsual yang diajukan  

ialah : 

 Terdapat perbedaan rata-rata return antar hari perdagangan di BEI 

 Pada saham-saham LQ45 di BEI selama tahun 2007-2008 terdapat The Day of  The 

Week Effect. 

 Terdapat perbedaan rata-rata abnormal return pada hari Senin dengan abnormal return 

hari-hari lainnya 

 


