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BAB V 

KESIMPULAN  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan: 

1. Fenomena day of the week effect dan monday effect 

terbukti pada periode tahun 2011 sampai 2012 selain 

disebabkan oleh rendahnya volume perdagangan saham 

hari senin tetapi lebih dari itu dipengaruhi oleh faktor 

psikologis investor. 

2. Monthly effect tidak terbukti selama periode pengujian 

tahun 2011 sampai 2012. 

3. Rogalski effect di bulan januari tidak terbukti.  

4. Minat jual saham-saham indeks LQ45 di hari senin 

terbukti lebih besar daripada minat beli saham-saham 

tersebut di hari senin.  

 

B. Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis penelitian ini berkaitan dengan EMH 

(Efficient Market Hypothesis) yang dipopulerkan oleh fama 

(1970) yang menjelaskan bahwa pasar yang efisien adalah 

pasar dimana harga saham mencerminkan informasi yang 

tersedia di pasar saham (publicly available information) dan 

tidak adanya asymmetry information. Ini berarti bahwa, 

informasi memegang peran penting dalam pengambilan 

keputusan investasi yang akan menentukan besar kecilnya 
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return, lebar sempitnya bid ask spread dan tinggi rendahnya 

volume perdagangan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi 

anomali pasar atau penyimpangan dari efisiensi pasar dan 

investor tidak memperoleh negatif return di hari perdagangan. 

Ini harus didukung dengan dilakukannya analisis 

fundamental dan teknikal serta pengkajian strategi oleh 

investor sebelum melakukan transaksi di pasar saham.  

Implikasi teoritis yang lain dalam penelitian ini adalah 

berkaitan dengan keuangan berbasis perilaku (Behavioral 

finance) yang menjelaskan bahwa dalam mengambil 

keputusan investasi, investor cenderung dipengaruhi oleh 

faktor psikologis (mood dan emosi) yang selalu menganggap 

hari senin sebagai bad day dan menjadikan investor menahan 

diri untuk melakukan transaksi pembelian saham dengan size 

of order yang besar atau relatif sama dengan hari perdagangan 

lainnya. Bahkan, kadangkala investor cenderung pesimis dan 

bersikap risk averse di hari senin yang menurunkan minat 

investor untuk membeli saham-saham blue chip di hari senin.  

Maka, untuk mendapatkan positif return disetiap hari 

perdagangan, investor perlu untuk melakukan pengkajian 

informasi dan strategi serta melakukan analisis teknikal dan 

fundamental terlebih dahulu untuk mendorong investor 

mengambil keputusan yang rasional mengenai jual atau beli 

suatu saham. Di samping itu, investor perlu mengendalikan 

faktor psikologis dalam diri investor untuk menghindari bias 

dalam mengambil keputusan, karena mengingat faktor rasa 

sering mendominasi pola pikir investor. Kemudian, mencoba 
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untuk meningkatkan transaksi saham di hari senin dengan 

meningkatkan  minat beli saham-saham yang likuid dan blue 

chip daripada minat jual saham di hari senin. 

 

C. Implikasi Terapan 

Semua investor baik calon investor, investor pemula 

(beginner), investor yang melakukan transaksi harian (short 

term) dan juga institutional investor atau long term investor 

dalam mengambil keputusan investasi tidak semestinya 

menganggap hari senin sebagai bad day dan tidak harus 

memperpanjang waktu libur sampai hari senin. Artinya, 

semua jenis investor sebaiknya masuk ke pasar saham hari 

senin dengan meningkatkan pesanan beli saham karena pada 

umumnya harga saham hari senin mengalami penurunan 

sehingga merupakan momen yang tepat untuk membeli 

saham dengan harga yang murah kemudian menjual di hari 

perdagangan berikutnya untuk merealisasikan capital gain 

dan untuk profit taking tentunya, didukung dengan 

melakukan analisis teknikal dan fundamental perusahaan 

terlebih dahulu agar tidak overreaction dan dapat menghindari 

bias dalam mengambil keputusan sehingga, memperoleh 

return yang diharapkan. 

Kemudian, dalam penelitian ini membuktikan return 

negatif di hari senin tidak hanya terjadi di akhir bulan tetapi 

juga di awal bulan. Implikasi dari temuan ini adalah calon 

investor dan atau investor yang melakukan transaksi harian 

sebaiknya menahan diri untuk melakukan aksi penjualan 
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saham yang berlebihan di hari senin khususnya di setiap 

senin awal bulan sehingga, aksi penjualan saham di senin 

akhir bulan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.  

Di bulan januari ditemukan rata-rata return hari senin 

adalah negatif dan tidak berbeda dengan rata-rata return hari 

senin di bulan selain januari karena diduga tingginya aksi jual 

saham di setiap hari senin. Maka, individual investor 

khususnya yang melakukan transaksi harian sebaiknya 

memanfaatkan momen january effect dalam mengambil 

keputusan investasi dengan cara melakukan pembelian 

saham pada hari senin di setiap awal tahun untuk mengganti 

portofolio yang dimiliki dengan saham-saham yang baru 

(winner stock) kemudian menahan atau menjual di hari 

lainnya. Demikian juga buat institutional investor (long term 

investor) agar tidak hanya masuk ke pasar di hari selain senin 

pada bulan januari tetapi juga di hari senin sambil melakukan 

aksi pembelian saham. Karena, meningkatnya aksi pembelian 

saham di hari senin selain memberi dampak positif pada 

investor tetapi juga pada perusahaan dimana harga saham 

perusahaan akan bergerak naik (uptrend).  

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa volume 

perdagangan hari senin lebih sedikit daripada hari 

perdagangan lainnya, kemudian ditemukan minat jual saham 

investor lebih besar daripada minat beli saham investor di hari 

senin karena pengaruh news dan faktor psikologis investor. 

Implikasi dari temuan ini adalah para beginner dan atau yang 

melakukan transaksi jangka pendek (harian) agar optimis dan 
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melakukan aktivitas perdagangan di hari senin serta tidak 

overreaction terhadap berita apapun yang ada di pasar 

khususnya yang diperoleh di akhir pekan kemudian, 

meningkatkan minat beli saham-saham yang liquid dan blue 

chip dengan size of order yang besar sambil menurunkan 

minat jual saham-saham blue chip serta perlu meningkatkan 

frekuensi perdagangan di setiap hari senin sehingga, dapat 

meningkatkan volume perdagangan di hari senin dan 

mempersempit bid ask spread. Ini memberi dampak positif 

pada return investor di hari senin. 

 

D. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini adalah ketersediaan data seperti 

data harga penutupan harian indeks sektoral serta data bid 

ask spread dan trading volume harian saham-saham IHSG dan 

indeks KOMPAS100. Untuk itu, penelitian selanjutnya dapat 

melakukan pengujian monday effect pada indeks sektoral juga 

dapat melakukan pengujian bid ask spread dan trading volume 

pada indeks-indeks tersebut untuk pembuktian konsistensi 

terhadap monday effect, monthly effect dan Rogalski effect. 

Selain itu, bisa memperpanjang periode penelitian dan 

melakukan pengujian pada saham-saham yang tercatat pada 

indeks tersebut untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. 


