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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Kontroversi mengenai pasar yang efisien masih 

mewarnai dunia investasi di pasar modal. Dibuktikan dengan 

beragamnya hasil penelitian mengenai konsep EMH (Efficient 

Market Hypothesis). Fama (1970) menjelaskan bahwa pasar 

yang efisien adalah pasar dimana harga saham yang 

diperdagangkan menggambarkan semua informasi baik 

informasi masa lalu (misalnya laba perusahan tahun lalu), 

informasi saat ini (misalnya rencana pembagian dividen tahun 

ini), maupun informasi yang bersifat pendapat atau opini yang 

rasional yang ada di pasar yang dapat mempengaruhi 

perubahan harga saham.  

Harris (2003) menemukan adanya penyimpangan dari 

efisiensi pasar yang disebut anomali pasar. Anomali pasar 

yang sering didiskusikan di pasar saham antara lain bubbles, 

crashes, dan ukuran perusahan (firm size), yang kemudian 

dikembangkan dengan adanya temuan pengaruh hari (day of 

the week effect), weekend effect, dan january effect. Sejumlah 

penelitian yang memperkuat adanya fenomena day of the 

week effect diantaranya adalah French (1980), Rogalski (1984), 

Wang, et.al. (1997), Wong dan Yuanto (1999), Hong dan Wang 

(2000), Nabeel dan David (2001), Ullah et al. (2010). Fenomena 

yang dibahas antara lain monday effect, monthly effect, 
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january effect dan day of the week pattern. Semuanya ini 

berdampak pada return saham yang setiap harinya mengalami 

perubahan dan tidak sama. 

Beberapa hasil penelitian telah membuktikan adanya 

return saham negatif dan terendah pada hari perdagangan 

senin dibandingkan hari perdagangan lainnya (Gibbsons dan 

Hess, 1981; Dimson dan Marsh, 1986; Condoyanni et 

al.,1987; Miller, 1988; Ho, 1990; Selvam dan Gayathri, 2011). 

Hasil ini membuktikan bahwa monday effect terjadi di 

beberapa pasar modal di dunia, seperti pasar modal Amerika 

khususnya NYSE (New York Stock Exchange), Pasar modal 

Jepang, Pasar Modal Eropa, Pasar Modal Hongkong dan Pasar 

Modal Malaysia. 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu Fenomena Monday Effect di BEI 

No Author Judul Penelitian Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Iramani,R 

dan 

Mahdi,A. 

2006 

Studi Tentang 

Pengaruh Hari 

Perdagangan 

Terhadap Return 

Saham di BEJ 

Sampel LQ-45 

tahun 2005. 

Metode 

statistiknya 

anova,uji satu 
rata-rata dan 

uji dua rata-

rata sampel 

bebas.  

Terbutki 
adanya day of 
the week effect, 

week four 
effect, tetapi 

rogalski effect 
tidak terbukti 

di BEI 

2. Supriyono, 

E. dan 
Wibowo, 

W. 2008 

Pengaruh Hari 

Perdagangan 
terhadap Return 

Saham:Penguian 
week four effect di 

BEJ 

Sampel LQ-45 

tahun 2006, 
menggunakan 

regresi variabel 

dummy. 

Terbukti 
adanya day of 
the week effect 
dan tidak 

terbukti adanya 
week four 
effect. 

3. Sumiyana. 

2008 

 

Day of the week 

dan Monday effect: 

Fenomena yang 

Sampel LQ-45 

tahun 

2006.Metode 

Terbukti 
adanya day of 
the week effect, 
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terbuktikan tidak 

konsisten di pasar 

modal Indonesia. 

 
 

statistiknya 

regresi dengan 

multiple 

dummies. 
 

tetapi hari yang 

berpengaruh 

terhadap return 

tidak sama, 
dan terbukti 
adanya monday 
effect tetapi 

tidak setiap 

minggu. 

4. 

 

 

Alvia, L. 

dan 

Silaban,D. 
 

 

Pengujian Monday 

Effect dan Week 

Four Effect di BEI 
 

Sampel IHSG 

pada periode 

2003-2007, 
Metode 

statistiknya 

ANOVA. 

Tidak Terbukti 
adanya Monday 
effect dan week 
four effect di 

IHSG. 

5 Rita, M. 

2009 

Pengaruh hari 

perdagangan 

terhadap return 
saham: Pengujian 
day of the week 
effect, week four 

effect dan rogalski 
effect di BEI. 

Sampel LQ-45 

tahun 2008. 

Metode 
statistiknya uji 

Kruskal-Wallis, 

uji Spearman, 

dan Uji 

Wilcoxon. 

Terbukti 
adanya Monday 
effect dan 

Rogalski effect, 
tetapi tidak 

terbukti adanya 
week four 
effect. 

 

Dari tabel hasil penelitian di atas, jelas membuktikan 

bahwa monday effect terjadi BEI, ditandai dengan adanya 

perbedaan return di setiap hari pedagangan (day of the week 

effect), return terendah diperoleh investor di hari senin 

(Monday effect) dan sebagian besar hasil penelitian 

membuktikan bahwa monday effect di BEI terjadi di 

keseluruhan minggu. Selain itu, sebagian besar penelitian 

monday effect di BEI hanya terkonsentrasi pada return hari 

senin tanpa menguji return hari lainnya di minggu tersebut 

(monthly effect) dan pada umumnya penelitian monday effect 

di BEI hanya diuji pada 1(satu) indeks saja.  
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Ternyata tidak semua return di hari senin negatif 

artinya monday effect tidak terjadi dikeseluruhan minggu. 

Wang, Li dan Erickson (1997), Sun dan Tong (2002) 

membuktikan bahwa di NYSE-AMEX, NASDAQ dan LSE 

(London Stock Exchange) monday effect hanya terjadi di senin 

minggu keempat dan kelima (last two mondays) sementara 

return hari lainnya (four days) di minggu keempat dan kelima 

positif dan tidak berbeda dengan minggu pertama sampai 

ketiga. Ini menujukkan tidak terjadi monthly effect. Pengujian 

monday effect dan monthly effect ini menggunakan metode 

pengujian dengan membagi minggu dalam satu bulan menjadi 

dua periode waktu yakni first half of the month dan last half of 

the month dan telah diuji di beberapa indeks Amerika.  

Rogalski (1984) menyimpulkan bahwa rata-rata monday 

return di bulan januari adalah positif sementara rata-rata 

return senin di bulan lainnya adalah negatif. Hasil Ini 

menunjukkan fenomena monday effect menghilang dibulan 

januari. Fenomena ini kemudian dikenal dengan istilah 

Rogalski effect (Lakonishok dan Maberly,1990).  

Keim dan Stambaugh (1984) menyarankan bahwa 

perbedaan frekuensi bid dan ask dapat menyebabkan 

fenomena monday effect yang kemudian mempengaruhi return 

saham. Bid ask spread merupakan selisih antara harga jual 

dan harga beli suatu saham. Dengan ini, Draper dan Paudyal 

(2002) menegaskan bahwa ada beberapa faktor yang tercatat 

sebagai determinan dari bid ask spread, yakni aktivitas 
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perdagangan (trading activity), volume perdagangan (trading 

volume), dan varian return. Di LSE bid ask spread per saham 

di hari senin lebih besar daripada hari perdagangan lainnya, 

dikarenakan aktivitas perdagangan investor di hari senin 

sedikit dan mulai meningkat di hari selasa. Ini berdampak 

pada rendahnya return investor di hari senin. 

B.  Masalah Penelitian 

Temuan di atas menunjukkan bahwa, masih terdapat 

kontradiksi hasil penelitian mengenai monday effect dan 

return indeks di beberapa pasar modal di dunia. Untuk itu, 

penelitian ini mencoba untuk menguji kembali monday effect 

sekaligus dengan monthly effect pada indeks dengan 

menggunakan metode pengujian menurut acuan penelitian 

dari Wang, Li dan Erickson (1997) yaitu dengan membagi satu 

bulan menjadi dua periode waktu yakni first half of the month 

dan last half of the month dan diharapkan dapat menjawab 

teka-teki fenomena monday effect di BEI. Kemudian, 

penelitian monday effect di BEI pada umumnya untuk 

menganalisis return, tetapi penelitian ini mencoba melihat sisi 

lain dari fenomena monday effect di BEI dengan menghitung 

perbedaan rata-rata bid ask spread dan trading volume di hari 

senin dan hari selain senin dan selanjutnya akan diuji 

perbedaan rata-rata bid volume dan offer volume pada hari 

perdagangan senin untuk mengetahui minat jual dan beli 

saham investor di hari senin dimana, belum pernah diteliti 
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sebelumnya di BEI. Dan penelitian ini akan diuji pada 

beberapa indeks di BEI. 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab teka-teki 

monday effect di BEI melalui empat macam pengujian. 

Pertama, mengetahui apakah terjadi day of the week effect dan 

monday effect di BEI khususnya pada IHSG, LQ45, dan 

KOMPAS100, kedua menguji apakah monday effect pada 

indeks hanya terjadi di senin minggu keempat dan kelima (last 

two mondays), dan sekaligus akan menguji monthly effect. 

ketiga menguji apakah monday effect pada indeks menghilang 

di bulan januari (rogalski effect) dan keempat mengetahui 

minat jual dan minat beli investor pada saham-saham indeks 

LQ45 diperdagangan saham hari senin.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk investor pemula 

(beginner) dan calon investor khususnya yang melakukan 

transaksi jangka pendek atau pola harian dan dapat juga 

berguna bagi long term investor, dalam menganalisis investasi 

dan mengambil keputusan investasi yang hendak dilakukan, 

dengan melihat kapan waktu yang baik untuk menentukan 

strategi jual dan beli saham. 

 


