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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS 

A. Efficient Market Hypothesis (EMH) 

Efisiensi pasar menggambarkan hubungan antar harga-

harga saham dengan informasi di pasar. Terdapat dua 

pengertian efisiensi pasar, yaitu efisiensi pasar secara 

informational (informationally efficient market) dan secara 

keputusan (decisionally efficient market). Fama menyebutkan 

tiga jenis efisiensi pasar secara informasional yaitu bentuk 

lemah (weak form), bentuk setengah kuat (semistrong form), 

dan bentuk kuat (strong form). Sementara itu efisiensi pasar 

secara keputusan, mengindikasikan seberapa jauh 

kemampuan para investor dan broker sebagai pelaku pasar 

dalam mengambil keputusan jual atau beli saham di pasar 

terhadap informasi yang tersedia (Jogiyanto, 2000).  

Alya, Mehdianb, dan Perry (2004), Derbali dan Khadraoui 

(2011) menegaskan bahwa, di pasar modal terjadi 

penyimpangan dari konsep pasar yang efisien yang 

dipopulerkan oleh Fama (1970) yang dikenal dengan anomali 

pasar, seperti munculnya fenomena day of the week effect dan 

monday effect yang menyebabkan investor mendapatkan 

return yang berbeda di setiap hari perdagangan dan negatif di 

hari senin. Sebagian besar penelitian sebelumnya menduga 

monday effect disebabkan oleh news di akhir pekan. Tetapi, 

Nofsinger (2005) dalam bukunya “The Psychology of Investing” 
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menyatakan bahwa tidak sepenuhnya fenomena monday effect 

disebabkan oleh news tetapi lebih besar kemungkinan 

disebabkan oleh faktor psikologis investor dimana dalam 

pengambilan keputusan investasi, perilaku investor tidak 

sepenuhnya rasional karena pada umumnya investor 

cenderung bertindak irasional. Ini dikarenakan keputusan 

investor sering dipengaruhi oleh faktor psikologis dan faktor 

emosi. Bahkan kedua faktor ini mendominasi pola pikir 

investor atau dengan kata lain faktor rasa melebihi rasio. 

Akibatnya, investor keliru dan mengalami bias dalam 

memprediksi prospek saham di masa depan dan akhirnya 

salah dalam mengambil keputusan jual atau beli suatu 

saham. Sehingga, investor memperoleh negatif return di hari 

perdagangan senin. 

B. Pengembangan Hipotesis 

Beberapa peneliti antara lain Berument dan Kiymaz (2001), 

Caro et al (2006), Lee dan Hung (2008), Knif dan Hogholm 

(2009), Charles (2010), Singh dan Sahu (2011) membuktikan 

adanya perbedaan return saham di setiap hari perdagangan 

saham. Jaffe dan Westerfield (1985) dan Kato (1990) mengakui 

bahwa untuk pasar modal Jepang dan Australia return saham 

terendah terjadi pada hari selasa. Sedangkan, Athanassakos 

dan Robinson (1994), Mills dan Coutts (1995), Dubois dan 

Louvet (1996) menyatakan bahwa return terendah terjadi di 

hari senin yang kemudian dikenal dengan istilah monday 

effect. 
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Sebagian besar hasil penelitian mengenai monday effect 

seperti Penman (1987), Lakonishok dan Maberly (1990) 

menemukan bahwa fenomena monday effect yang terjadi di 

pasar saham disebabkan oleh adanya informasi (bad news) 

yang diperoleh diperdagangan hari jumat yang mendorong 

investor khususnya individual investor bereaksi berlebihan di 

pasar (overreaction) dalam menanggapi berita buruk yang 

masuk ke pasar yang kemudian berdampak pada 

meningkatnya tekanan jual. Miller (1989) memperkuat 

argumentasi dengan menyatakan bahwa investor memperoleh 

return terendah di hari senin karena faktor lamanya akhir 

pekan (weekend) hingga pada hari perdagangan senin, investor 

cenderung melakukan aktivitas jual saham yang berlebihan 

daripada aktivitas beli saham. Ini merupakan akumulasi dari 

permintaan jual (sell order) selama pasar tutup pada akhir 

pekan.  

Rystrom dan Benson (1989) melihat sisi lain dari negative 

monday return dengan meneliti mengenai pengaruh hari 

perdagangan terhadap return saham dengan pendekatan 

psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investor 

khususnya individual investor dalam membuat keputusan 

finansialnya tidak selalu didasarkan pada tindakan yang 

rasional tetapi juga dipengaruhi oleh tindakan yang irasional, 

seperti emosi, kebiasaan buruk tertentu seperti overcofidence, 

illusion of control, dan juga mood. Di BEI, Supriyono dan 

Wibowo (2008) menemukan bahwa return terendah diperoleh 



10 

 

investor pada perdagangan hari senin, dikarenakan aktivitas 

perdagangan di bursa dipengaruhi oleh faktor psikologis 

dimana sebagian besar investor tidak menyukai hari senin 

(bad day) karena hari senin merupakan awal rutinitas dalam 

seminggu dan cenderung melakukan pengkajian terhadap 

informasi yang relevan dan sedang berusaha menentukan 

strategi bertransaksi sehingga, kondisi investor yang tidak 

optimis menjadikan investor cenderung menunggu dan 

menahan diri untuk melakukan transaksi saham di hari senin 

dan akan mengambil keputusan jual atau beli saham di hari 

perdagangan selanjutnya. Sehingga return saham di hari 

perdagangan selain hari senin adalah positif.  

H1: Terjadi fenomena day of the week effect dan monday effect 

di BEI dimana, return terendah terjadi di hari senin. 

Wang et al. (1997) membuktikan bahwa tidak senantiasa 

return saham di setiap hari senin adalah negatif. Terbukti 

bahwa dibeberapa index saham di Amerika seperti NYSE-

AMEX dan NASDAQ, return saham hari senin di minggu 

pertama sampai ketiga tidak menujukkan perbedaan yang 

signifikan secara statistik, sedangkan untuk return saham 

disenin minggu keempat dan kelima adalah signifikan negatif. 

Namun, dalam penelitian tersebut dibuktikan bahwa, negative 

monday return di hari senin tidak mempengaruhi return hari 

lainnya diminggu tersebut. Sehingga, menunjukkan tidak 

adanya monthly effect. Sementara itu, Sun dan Tong (2002) 

menemukan bahwa return harian negatif hanya terjadi di 
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antara tanggal 18-26 yang disebabkan oleh negative return di 

hari perdagangan sebelumnya yaitu jumat. Dimana terdapat 

korelasi positif antara return hari jumat dengan return hari 

senin. Maka, monday effect hanya terkonsentrasi di akhir 

bulan. Ini bisa terjadi karena banyaknya investor khususnya 

investor small cap. yang ikut berinvestasi di bursa dan 

memenuhi tuntutan likuiditas pada setiap akhir bulan yang 

menyebabkan tingginya aktivitas jual saham. Iramani dan 

Mahdi (2006) mendukung hasil penelitan di atas dengan 

meneliti day of the week effect di BEI, dan hasil temuan 

adalah return negatif investor terjadi di akhir bulan, karena 

diduga banyaknya terjadi aktivitas jual saham di BEI.  

H2: Monday Effect hanya terjadi di senin minggu keempat dan 

kelima dan diduga tidak terjadi Monthly Effect 

Sun dan Tong (2002) menguji perbedaan return saham 

hari senin di bulan januari dan bulan selain januari (non-

january) dan menemukan bahwa rata-rata return saham hari 

senin di bulan januari adalah positif dan hanya return saham 

di minggu keempat januari yang negatif karena tingginya 

aktivitas jual saham oleh individual investor diminggu keempat 

untuk tujuan likuiditas. Dengan ini, Ulansari (2002) dan Rita 

(2009) memperkuat hasil penelitian diatas dengan 

membuktikan bahwa pada bulan Januari di BEI terjadi 

kenaikan harga saham yang diduga karena aktivitas 

perdagangan didominasi oleh aksi beli saham dari para 

investor sebagai ganti aksi jual saham di bulan Desember. Ini 
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dilakukan untuk mengurangi kerugian atau untuk 

merealisasikan capital gain. Selain itu juga, para investor 

cenderung mengganti portofolionya dengan tujuan window 

dressing di awal tahun. Kondisi seperti ini mendorong 

terjadinya rogalski effect di bulan januari. 

H3: Rata-rata return hari senin di bulan Januari adalah positif 

dan signifikan (Rogalski Effect). 

Draper dan Paudyal (2002) menemukan bahwa ada sisi 

lain dari monday effect yang dipengaruhi oleh aktivitas 

perdagangan (trading activity), volume perdagangan (trading 

volume), dan bid ask spread. Aktivitas perdagangan di bursa 

dapat mempengaruhi bid ask spread dan berdampak pada 

tinggi rendahnya return investor. Hmaied, Sioud dan Grar 

(2006) menunjukkan bahwa meningkatnya aktivitas 

perdagangan saham baik jual maupun beli di pasar saham 

akan mendorong para investor untuk meningkatkan minat beli 

saham dan menurunkan minat jual saham serta broker 

cenderung mempersempit bid ask spread. Jones (2002) 

menjelaskan bahwa bid price adalah harga tertinggi yang 

ditawarkan oleh broker yang menyebabkan investor bersedia 

untuk membeli saham, sedangkan ask price adalah harga 

terendah dimana investor bersedia untuk menjual sahamnya. 

Di Bursa Efek Indonesia, sistem perdagangan saham 

dilakukan dengan tawar menawar harga, karena di pasar 

banyak yang melakukan order jual dan beli saham. Prioritas 

dari tawar menawar ini adalah investor yang menawarkan 
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harga terendah untuk menjual saham dan harga tertinggi 

untuk membeli saham sementara itu, untuk penawaran harga 

yang sama, yang didahulukan adalah investor yang lebih 

dahulu melakukan penawaran. Ini menunjukkan power dari 

bid ask spread yang memungkinkan terjadinya deal 

transaction dan berdampak pada return. 

Draper dan Paudyal (2002) menguji hubungan monday 

return dengan trading activity hari senin di LSE dan 

menemukan bahwa return investor di hari senin adalah 

negatif. Ini disebabkan oleh kurangnya aktivitas perdagangan 

seperti number of trades dan trading volume di pasar saham 

hari senin dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya 

yang kemudian mempengaruhi jumlah pesanan saham (size of 

order) baik jual atau beli saham di hari senin. Rendahnya 

number of trades juga mengindikasikan sedikitnya investor 

(active participants) yang masuk ke pasar saham hari senin. 

Selain itu, dibuktikan bahwa, bid ask spread di setiap hari 

perdagangan berbeda dan lebih lebar di hari senin. Hasil ini 

menunjukkan bahwa, rendahnya aktivitas perdagangan hari 

senin di pasar saham mengindikasikan adanya asimetri 

informasi yang kemudian menjadikan market maker 

cenderung memperlebar bid ask spread sehingga berdampak 

pada rendahnya return investor.  

Temuan di atas konsisten dengan hasil penelitian Stoll 

(1989), Atkins dan Dyl (1997) yang sebelumnya telah 

menemukan bahwa bid ask spread yang menyebabkan efek 

clientele dimana investor memilih holding period yang lebih 
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lama, tentunya dengan harapan spread yang lebih besar 

untuk dapat menghasilkan expected return yang tinggi pula. 

Ini juga dilakukan untuk mengurangi biaya transaksi 

(Demsets,1968). Sehingga investor akan menahan aset dalam 

waktu yang lama dengan harapan return akan meningkat 

seiring dengan lamanya holding period. Dengan ini 

disimpulkan bahwa rendahnya aktivitas perdagangan pada 

hari senin dikarenakan investor cenderung memilih untuk 

menunggu daripada melakukan transaksi dengan harapan 

return meningkat di hari perdagangan selanjutnya. 

Bid ask spread memiliki hubungan yang negatif dengan 

frekuensi perdagangan (Bida, 2006). Dimana, meningkatnya 

frekuensi perdagangan saham akan menyebabkan semakin 

kecilnya bid ask spread. Ini karena, frekuensi perdagangan 

menunjukkan intensitas pelaku pasar (market maker) dan 

mampu mempengaruhi penetapan harga yang dibuat oleh 

pelaku pasar. Investor akan cenderung menaikkan harga beli 

(bid price) terhadap harga yang ditawarkan (offer price) apabila 

investor melihat frekuensi perdagangan saham tersebut 

meningkat karna itu membuktikan bahwa saham-saham 

tersebut mudah diperdagangkan (likuid) dan menguntungkan. 

Selain itu, besar kecilnya bid ask spread dapat juga 

disebabkan oleh tinggi rendahnya variance return. Variance 

return berpengaruh positif terhadap bid ask spread (Fitriyah, 

2012). Semakin tinggi variance return menunjukkan semakin 

bervariasi return harian yang diperoleh investor. Hal ini 
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kemudian mencerminkan ketidakpastian (resiko) pasar yang 

tinggi. Maka, variabilitas return saham mewakili resiko yang 

dihadapi broker dan investor. Semakin besar resiko suatu 

saham, maka broker akan menutupinya dengan spread yang 

besar. Ini sebagai bentuk kompensasi atas resiko kerugian 

yang bisa dihadapi. Ini juga dikarenakan volatilitas harga 

saham yang tinggi, berdampak pada investor yang memiliki 

superior informasi atau informasi privat di pasar untuk 

memperoleh keuntungan dibandingkan dengan investor 

lainnya.  

H4: Bid ask spread hari senin tidak sama dengan hari selain 

senin dan lebih lebar di hari senin. 

Pasar modal di Indonesia digolongkan sebagai emerging 

market dan umumnya investor yang melakukan transaksi di 

BEI adalah investor yang berorientasi jangka pendek (short 

term investment), dan investor semacam ini sering 

menggunakan informasi market order untuk memastikan 

terlaksananya transaksi (Bida, 2006). Market order yang biasa 

dipakai dalam pasar antara lain adalah volume perdagangan. 

Sehingga, investor bereaksi berdasarkan data volume di pasar 

karena volume perdagangan mengandung informasi yang 

tidak didapatkan pada harga saham. Jika volume suatu 

saham meningkat di pasar maka, pada umumnya investor 

akan merespons positif dengan ikut melakukan pembelian 

saham bahkan dengan size of order yang besar tetapi, jika 

volume perdagangan saham sedikit akan direspons negatif 



16 

 

oleh investor dengan membentuk persepsi bahwa saham 

perusahaan tersebut tidak likuid dan investor dapat 

mengalami resiko terhadap kepemilikan saham tersebut. Pada 

kondisi ini investor akan cenderung menetapkan harga jual 

(offer price) dan harga beli (bid price).  

Volume perdagangan berpengaruh negatif terhadap bid ask 

spread (Abhyankar et al, 1997). Semakin besar volume 

perdagangan saham maka semakin kecil bid ask spread. 

Draper dan Paudyal (2002) menjelaskan bahwa lebarnya bid 

ask spread di hari perdagangan senin ditunjukkan dengan 

sedikitnya volume perdagangan di hari senin daripada hari 

perdagangan lainnya. Volume yang besar menandakan 

saham-saham aktif diperdagangkan dan likuid sehingga, 

broker tidak perlu menyimpan saham–saham tersebut dalam 

waktu yang lama. Disamping itu, volume perdagangan saham 

juga menggambarkan minat investor dimana semakin 

meningkatnya volume perdagangan berarti minat investor 

meningkat atas kepemilikan saham tersebut dan ini membawa 

pengaruh terhadap naiknya harga saham dan kemudian 

memberi dampak positif pada return investor. Akan tetapi, 

Bida (2006) menemukan bahwa tidak selalu volume 

perdagangan berpengaruh negatif terhadap bid ask spread, 

karena di pasar modal Indonesia volume perdagangan yang 

besar justru menjadikan bid ask spread semakin lebar. 

Kondisi ini menggambarkan investor yang menjual saham 
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ingin mengambil untung dengan memanfaatkan kenaikan 

volume perdagangan saham.  

H5: Volume perdagangan hari senin tidak sama dengan hari 

selain senin dan lebih sedikit di hari senin. 

Dari sejumlah penelitian sebelumnya, masih terdapat teka- 

teki hasil penelitian mengenai aktivitas perdagangan saham di 

hari senin. Terdapat hasil penelitian yang menemukan 

aktivitas jual saham yang dominan pada hari senin 

(Clave,Ibrahim dan Thomas, 1998), sedangkan penelitian yang 

lain menemukan tingginya frekuensi aktivitas beli saham di 

hari senin (Foster dan Viswanathan, 1993; Atkins dan Basu, 

1995). Ini dipengaruhi oleh news yang diperoleh di hari 

perdagangan sebelumnya dan ditengah perdagangan hari 

senin.  

Abraham dan Ikenberry (1994) menemukan bahwa, 

return yang negatif di hari senin disebabkkan oleh bad news 

yang muncul pada perdagangan sebelumnya (jumat) yang 

mengakibatkan rendahnya jumlah investor yang melakukan 

aktivitas perdagangan di hari senin dan juga mempengaruhi 

jumlah pesanan saham di pasar. Investor yang melakukan 

aktivitas perdagangan di hari senin selain memiliki tujuan 

untuk mencapai tingkat likuiditas tetapi juga sebagai respons 

dari informasi yang di dapat yang mengakibatkan investor 

overreaction dan cenderung lebih berminat untuk menjual 

saham daripada membeli saham. Jika tingkat likuiditas suatu 
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saham meningkat maka memberi dampak positif terhadap 

return investor. Tetapi, sebagian besar return di hari senin 

adalah negatif dikarenakan meningkatnya jumlah pesanan 

(sell order) dari jumlah investor yang terbatas yang ada di 

pasar saham pada hari senin yang kemudian berdampak pada 

turunnya harga saham. Maka, hadirnya investor 

diperdagangan hari senin, karena investor tersebut sedang 

mengolah informasi tambahan yang diperoleh dan tidak 

tersedia di pasar saham pada umumnya.  

Atas dasar hasil penelitian diatas Libby, Mathieu, dan 

Robb (2002), Cai, Hudson dan Keasey (2004), Dey dan Kazemi 

(2008) menegaskan bahwa besar kecilnya spread, aktivitas 

perdagangan dan volume perdagangan secara nyata 

dipengaruhi oleh adanya asimetri informasi sebagai komponen 

dari adverse selection yang diperoleh di hari perdagangan 

sebelumnya.   

H6: Minat jual saham investor di hari senin lebih besar dari 

pada minat beli saham investor. 

 


