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ABSTRACT

In efficient market concept, market trader will be reacted for new information that causes
changing stock price and stock price will be stable again. Many researchers find weekend
effect phenomenon that are against it’s concept. This research aims to test : (1) the
difference between Friday’s average return and Monday’s average return, (2) the
influence of Wednesday’s return to Friday’s return, (3) the influence of Thursday’s return
to Monday’s returns, and (4) the influence of Friday’s return to Monday’s return. The
data is 667 samples from Monday’s return to Friday’s return at LQ45 index with
observation period January 2004 – September 2006. Independent samples T-test and
Linier Regression are used to analyze the data. Consistent with the hypothesis, this
research shows that Friday’s average return is positive and higher than negative
Monday’s average return. Highest return occurs on Friday and lowest return occurs on
Monday. This research tests influences between trading days to other trading days. The
research shows that Wednesday’s return influences Friday’s return significantly and
Thursday’s return influences Monday’s return significantly. Last analysis discusses any
influence between one day trading to previous day trading. It brings result that Monday’s
return is being influenced by Friday’s return significantly.
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PENDAHULUAN

Stabilitas dan kemajuan ekonomi merupakan suatu yang ingin dicapai oleh setiap Negara,
salah satu indikator untuk mengukur kemajuan dan stabilitas ekonomi adalah pasar
modal, bila pasar modal berkembang dan maju maka kemajuan dan stabilitas ekonomi
dapat tercapai. Pasar modal merupakan salah satu infrastruktur dalam menghimpun dana
baik dari institusi maupun dari masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam sistem perekonomian negara terutama dalam sektor keuangan.
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Pasar modal menjalankan dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan, dalam
melaksanakan fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan
dana dari lenders ke borrowers. Lenders menginvestasi kelebihan dana mereka dengan
harapan akan memperoleh imbalan dari penyerahan dana tersebut, dari sisi borrowers
tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan mereka melakukan investasi tanpa harus
menunggu tersedianya dana dari hasil operasi perusahaan. Fungsi keuangan dilakukan
dengan menyediakan dana yang diperlukan oleh para borrowers dan lenders tanpa harus
terlibat langsung dalam kepemilikan aset riil yang diperlukan untuk investasi tersebut.

Efisiensi pasar merupakan suatu bentuk yang ideal dan menarik dalam pasar modal. Scott
(1997:93) mendefinisi pasar sekuritas efisien sebagai pasar sekuritas yang harga
sekuritasnya diperdagangkan di pasar secara tepat mencerminkan semua informasi publik
mengenai sekuritas tersebut. Dalam kondisi efisiensi pasar, adanya informasi baru akan
segera direaksi oleh para pelaku pasar untuk memutuskan apakah membeli atau menjual,
sehingga menyebabkan terjadinya perubahan harga dan kemudian harga akan kembali
stabil. Dalam kondisi seperti ini, investor tidak akan bisa memperoleh abnormal return
melalui strategi perdagangan.

Kenyataan, teori pasar efisien sangat sulit dan tidak selamanya dapat diaplikasi pada
pasar modal, beberapa peneliti di dunia yang mencoba untuk membuktikan teori pasar
efisien ternyata menemukan adanya anomali-anomali yang menentang konsep tersebut,
salah satu dari anomali tersebut adalah adanya pola return harian baik weekend effect
maupun monday effect yang terjadi pada pasar modal negara maju dan negara
berkembang.

Adanya pola return yang bersifat musiman tidak hanya pola return bulanan tetapi juga
pola return harian, yang terjadi di bursa saham telah banyak memunculkan penelitian-
penelitian untuk mencoba memahami faktor-faktor penyebabnya. Pola return yang teratur
dengan tanda paling mencolok adanya return suatu hari perdagangan di bursa yang
bernilai negatif atau relatif sangat rendah dibandingkan dengan return hari-hari lainnya,
pertama kali diungkap oleh Cross (dalam Wibowo 2004) yang mengamati return indeks
S&P 500 antara tahun 1953 sampai dengan 1970 dengan kesimpulan rata-rata return hari
Jumat jauh lebih besar dari pada return hari Senin.

Senada dengan Cross, Cahyaningdyah (2005) meneliti 73 saham individual yang aktif
diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta selama periode 1 Januari 2001 sampai dengan 31
Desember 2003 yang menyimpulkan return terendah terjadi pada hari Senin (Monday
Effect) dan return tertinggi terjadi pada hari Jumat (Weekend Effect).

Selain itu Wibowo dan Wahyudi (2005) menemukan bahwa rata-rata return IHSG dua
hari sebelum hari libur biasa adalah lebih besar dibandingkan dua hari setelah hari libur
biasa selama periode observasi tahun 1996 sampai dengan 2004. Begitu pula Hsaio dan



48 JAMBSP Vol. 7  No. 1 – Oktober 2010: 46 – 6248

Solt (2004) melakukan pengujian S&P 500 indeks dari 01 Januari 1988 sampai dengan 29
Desember 2000 dengan kesimpulan yaitu rata-rata return Jumat positif dan return Senin
negatif.

Senada dengan peneliti-peneliti sebelumnya, return Jumat positif terjadi pada Shanghai
Stock Exchange dan Shenzhen Stock Exchange (Zhou:2003), Istambul Stock Exchange
(Demirer dan Karan:2001), serta return pasar dari FT-100 Index (Inggris) dan New York
Stock Exchange Composite Index (NYSE) oleh Kymaz dan Berument (1998).

Selain weekend effect dan Monday effect, terdapat anomali bulanan yaitu January effect
yang menentang konsep pasar efisien. Penelitian Rozeff dan Kinney (dalam Rodoni dan
Yong 2002:95-96) merupakan studi pertama yang menunjukkan bahwa tingkat
keuntungan rata-rata saham pada bulan Januari adalah lebih tinggi daripada bulan-bulan
yang lain.. Dalam jangka waktu 1904 hingga 1974, tingkat keuntungan rata-rata bulan
Januari bagi suatu indeks pasar saham adalah 3.48 persen, sedang tingkat keuntungan
rata-rata untuk bulan-bulan lain ialah 0.68 persen.

Penemuan-penemuan tersebut telah menggoyahkan hipotesis pasar efisien yang
mengasumsi pergerakan saham bersifat random, tak berpola, dan tak dapat terduga
(unpredictable). Penemuan pola return harian memberi keuntungan bagi investor untuk
mendapat abnormal return dengan mengandalkan pola harian masa lalu. Pola return
harian merupakan suatu fenomena atau anomali yang termasuk sebagai anomali
musiman, data menunjukkan return Jumat positif  (Weekend Effect) dan return Senin
negatif (Monday Effect), tetapi banyak pula peneliti menyimpulkan return Jumat positif
dan return Senin negatif sebagai weekend effect.

Penelitian mengenai anomali weekend effect atau pola return harian pada pasar modal
telah banyak dilakukan oleh para peneliti di seluruh dunia. Beberapa peneliti mengambil
topik-topik tersebut yang dikaitkan dengan kondisi-kondisi tertentu, yaitu pasar modal
negara maju dan negara berkembang, investor institusional dan investor individual,
portofolio perusahaan kecil dan besar, saham individual dan indeks pasar, dan peristiwa
ekonomi.

Rumusan masalah penelitian ini adalah mengenai perbedaan return Jumat dengan return
Senin. Selain itu, penelitian ini menguji apakah return Jumat dipengaruhi oleh return
Rabu dan return Senin dipengaruhi oleh return Kamis serta return Senin dipengaruhi oleh
return Jumat pada Indeks Likuiditas 45 dari Januari 2004 sampai dengan September
2006.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbedaan return Jumat dan return Senin pada
indeks likuiditas 45.  Indeks likuiditas 45 atau LQ45 merupakan gabungan dari 45 saham
unggulan yang aktif diperdagangkan dan saham paling likuid transaksinya di Bursa Efek
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Indonesia, sehingga tidak terdapat saham-saham yang dikategori sebagai saham tidur atau
saham-saham yang jarang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia yang membentuk
indeks likuiditas 45 tersebut, maka pergerakan indeks likuiditas 45 mencerminkan
mayoritas pergerakan 45 saham yang membentuk indeks likuiditas 45.

Pola return harian tidak hanya terjadi pada saham individual tetapi terjadi pula pada
indeks pasar serta terjadi pula baik pada bursa saham negara maju maupun bursa saham
negara berkembang, sehingga penelitian mengenai pola return hari Jumat dan return hari
Senin merupakan topik yang menarik untuk dianalisis sampai saat ini.

TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

Pasar Efisien
Fama (dalam Wibowo dan Wahyudi 2005) merupakan peneliti yang pertama kali
mendefinisi efficient market sebagai suatu pasar yang harganya mencerminkan
tersedianya informasi secara penuh. Bentuk pasar modal terdapat tiga bentuk efisiensi
pasar (Husnan, 2001:269-270). Pertama bentuk efisiensi lemah, harga-harga
mencerminkan semua informasi yang ada pada catatan harga di waktu lalu, dalam
keadaan seperti ini pemodal tidak bisa memperoleh abnormal return dengan
menggunakan aturan-aturan yang didasarkan atas informasi harga di waktu lalu. Bentuk
efisiensi kedua adalah keadaan yang harga-harga bukan hanya mencerminkan harga-
harga diwaktu lalu, tetapi semua informasi yang dipublikasi, keadaan ini disebut sebagai
bentuk efisiensi setengah kuat. Bentuk ketiga adalah bentuk efisiensi yang kuat yang
harga tidak hanya mencerminkan semua informasi yang dipublikasi, tetapi juga informasi
yang bisa diperoleh dari analisis fundamental tentang perusahaan dan perekonomian.

Menurut Jogiyanto (2000:375) pasar efisien dapat terjadi karena empat asumsi berikut:
Pertama, investor adalah penerima harga (price takers) yang berarti bahwa sebagai pelaku
pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Kedua,
informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan
harga untuk memperoleh informasi tersebut murah, umumnya pelaku pasar menerima
informasi lewat radio, koran, dan media massa lainnya sehingga informasi tersebut
diperoleh pada saat yang bersamaan. Ketiga, informasi dihasilkan secara acak (random)
dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya.
Informasi dihasilkan secara random mempunyai arti bahwa investor tidak dapat
memprediksi kapan emiten mengumumkan informasi yang baru. Keempat, investor
bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga dari
sekuritas berubah dengan semestinya mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai
keseimbangan yang baru. Kondisi ini dapat terjadi jika pelaku pasar merupakan individu-
individu yang canggih yang mampu memahami dan menginterpretasi informasi dengan
cepat dan baik.
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Pasar dapat menjadi tidak efisien jika kondisi berikut ini terjadi (Jogiyanto, 2000:376):
Pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari
sekuritas. Kedua, harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak
seragam antara pelaku pasar yang satu dengan lainnya terhadap suatu informasi yang
sama. Kondisi ini terjadi jika penyebaran informasi tidak merata sehingga ada sebagian
pelaku pasar yang menerima informasi tepat waktu, sebagian menerima informasi dengan
terlambat dan sisanya mungkin tidak menerima informasi sama sekali, kemungkinan lain
dari kondisi ini adalah pemilik informasi memang berniat menyebarkan informasi untuk
kepentingan mereka sendiri. Ketiga, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan
baik oleh sebagian pelaku pasar. Dan keempat, investor adalah individual yang lugas
(naïve investors), untuk pasar tidak efisien masih banyak investor yang bereaksi terhadap
informasi secara lugas (naïve fashion) karena mereka mempunyai kemampuan yang
terbatas dalam mengartikan dan menginterpretasi informasi yang diterima. Karena
mereka tidak canggih, maka seringkali mereka melakukan keputusan yang salah yang
berakibat sekuritas bersangkutan dinilai tidak tepat.

Anomali-Anomali Pada Pasar Modal
Pasar modal yang efisien merupakan kondisi ideal yang diharapkan, akan tetapi
kenyataannya berbeda. Asumsi-asumsi yang diberlakukan untuk pasar efisien sangat sulit
untuk tercapai, sehingga sangat wajar bila pada pasar sekuritas terdapat anomali-anomali
sebagai bentuk penyimpangan pada pasar efisien. Anomali-anomali tersebut dapat
memberi keuntungan kepada beberapa pihak dan salah satunya adalah investor.

Pergerakan harga saham tidak selamanya sesuai dengan bentuk pasar modal dan teori
portofolio, akan tetapi terdapat anomali-anomali yang dapat dimanfaatkan oleh investor
dalam mencapai keuntungan maksimal. Wibowo dan Wahyudi (2005) mengemukakan
adanya anomali-anomali di pasar modal, yaitu anomali perusahaan (Firm Anomaly),
anomali musiman (Seasonal Anomaly),  anomali peristiwa (Event Anomaly), dan anomali
akuntansi (Accounting Anomaly). Salah satu dari tersebut diatas adalah anomali musiman
atau bisa juga disebut anomali kalender. Anomali musiman terbagi dalam beberapa
kategori, yaitu January effect, Weekend effect, Time of day effect, Seasonal effect,
Holidays effect, dan End of month effect.

Weekend Effect
Anomali weekend effect merupakan salah satu anomali yang banyak diteliti. Fortune
(1999) dalam penelitiannya mendefinisi weekend effect sebagai anomali yang
menunjukkan adanya suatu perbedaan perilaku return saham hari-hari perdagangan
sebelum dan setelah akhir pekan. Sedang, Hsaio dan Solt (2004) menyimpulkan dari
beberapa peneliti dan merumuskan weekend effect adalah anomali dari return positif pada
hari Jumat dan return negatif pada hari Senin. Berdasarkan rumusan definisi, Fortune
menjelaskan weekend effect secara lebih umum sedangkan Hsaio dan Solt menjelaskan
secara lebih spesifik, akan tetapi peneliti-peneliti tersebut mempunyai kesamaan maksud
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yaitu perbedaan return saham sebelum dan sesudah akhir pekan. Selain itu, dapat
dijelaskan pula bahwa Friday return secara signifikan berbeda dari Monday return.

Penelitian Sebelumnya
Penelitian Wibowo dan Wahyudi (2005) pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
dengan variabel return rata-rata harian dan analisis multiple regression ditemukan bahwa
rata-rata return sebelum hari libur biasa adalah lebih besar dibandingkan setelah hari libur
biasa, hal ini konsisten dengan hipotesis yang berkembang di seluruh dunia, namun
fenomena yang bertentangan ditemukan pada hari libur reguler dalam arti return
menjelang hari libur justru mencapai nilai negatif dan lebih rendah dibandingkan dengan
setelah hari libur reguler.

Zhou (2003) meneliti pasar modal Cina yaitu Shanghai Stock Exchange dan Shenzhen
Stock Exchange yang dibuka pada tahun 1990 dan 1991 dengan variabel return harian
serta teknik analisis standard ordinary least square, dan disimpulkan bahwa return
tertinggi terjadi pada hari observasi Jumat dan sesuai dengan hipotesis yang berkembang
di seluruh dunia. Sedang, return terendah terjadi pada hari observasi Rabu yang
kontradiktif dengan hipotesis yang berkembang di seluruh dunia.

Penelitian lainnya mengenai week effect dengan metodologi standard Ordinary Least
Square dan variabel return rata-rata harian yang dilakukan oleh Kiymaz dan Berument
(1998) pada pasar modal negara maju yaitu TSE-Composite Index, DAX Index, Nikkei-
225 Index, FT-100 Index, dan NYSE-Composite Index yang memiliki karakteristik
berbeda dengan negara berkembang. Hasil penelitian menyimpulkan volatilitas tertinggi
terjadi pada hari Senin untuk negara Kanada, Jerman, dan Jepang, sedang volatilitas
tertinggi untuk negara Inggris dan Amerika terjadi pada hari Jumat.

Penelitian pada pasar internasional seperti Standard & Poor 500 Index (S & P 500 Index)
banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Hasil penelitian antara peneliti yang satu
dengan lainnya konsisten dan saling mendukung, tetapi ada pula yang kontradiktif dan
menemukan suatu fenomena yang baru. Al-Rjoub et al. (2003) menemukan hasil
penelitian yang kontradiktif yaitu return rata-rata pada portofolio perusahaan kecil
cenderung untuk menurun selama minggu di bulan Januari, dan return Senin tertinggi dan
return Jumat terendah. Penelitian tersebut menggunakan variabel return harian pada
Standard & Poor500 Index (S & P 500 Index) dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2000
dengan analisis univariate GARCH-M model.

Senada dengan Al-Rjoub, Brusa et al. (2005) menemukan bukti adanya “reverse”
weekend effect atau kebalikan dari tradisional weekend effect pada S & P 500 index,
NASDAQ, dan DJIA index dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1998 dengan
menggunakan variabel return rata hari Senin dan return rata hari Jumat dan teknik
analisis multiple regression, dan return Senin secara signifikan positif dan tertinggi
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dibandingkan hari-hari selain Senin. Dan ditemukan pula bahwa “traditional” weekend
effect dan “reverse” weekend effect berhubungan dengan ukuran perusahaan.
“Traditional” weekend effect cenderung untuk berasosiasi dengan perusahaan kecil
sedang “reverse” weekend effect cenderung untuk berasosiasi dengan perusahaan besar.
Selain itu ditemukan suatu fenomena baru yaitu return Senin untuk perusahaan besar
cenderung untuk mengikuti return Jumat ketika return Jumat positif, tetapi return Senin
tidak mengikuti return Jumat ketika return Jumat negatif.

Berument dan Kiymaz (2001) menyimpulkan bahwa return tertinggi dan terendah terjadi
pada observasi Rabu dan Senin, volatilitas tertinggi dan terendah terjadi pada observasi
Jumat dan Rabu. Volatilitas tertinggi pada Jumat kemungkinan disebabkan oleh beberapa
berita makro ekonomi yang diinformasikan pada Kamis dan Jumat. Penelitian tersebut
menggunakan metode analisis Ordinary Least Square dengan variabel return harian dan
volatilitas harian selama periode observasi Januari 1973 sampai dengan Oktober 1997.

Penelitian January Effect yang dilakukan pada Warsaw Stock Exchange dengan variabel
return saham harian dengan analisis pengujian random effects panel data, hasilnya
menunjukkan bahwa secara signifikan terdapat anomali January Effect pada pasar modal
Polandia yang dipicu oleh perilaku perdagangan investor individual dan meningkatnya
kepemilikan institusional telah menurunkan tingkatan anomali January Effect yang
disebabkan oleh perilaku investor individual (Bohl et al. 2005). Penelitian Bohl et al.
(2005) memberi bukti tambahan yang mendukung anomali Monday Effect (secara
signifikan return Senin lebih rendah dari pada hari perdagangan lain dalam seminggu).
Zitzewitz (2002) meneliti return harian fund pada Europe Stock Fund, Foreign Stock
Fund, Japan Stock Fund, dan Pacific Stock Fund dengan metode analisis multiple
regression yang menemukan bahwa nilai wajar funds secara signifikan lebih rendah pada
Jum’at sore dan perilaku ini terkonsentrasi di antara Japan dan Pacific Stock funds.

Hipotesis Penelitian
Anomali weekend effect atau pola return harian terjadi bukannya tanpa sebab atau alasan
yang ilmiah. Anomali ini disebabkan oleh berbagai macam perilaku investor dalam
merencanakan dan melaksanakan strategi perdagangan. Menurut Pettengill et al. (2005)
anomali weekend effect disebabkan oleh : Pertama, investor individual menggunakan
akhir pekan sebagai waktu pengambilan keputusan dan melakukan aksi jual pada hari
Senin. Kedua, investor cenderung pesimis pada hari Senin, yang membuat mereka lebih
menyukai aksi jual dan mengurangi aksi beli. Ketiga, institusi menarik likuiditas pada
hari Senin, yang memperkenankan aksi jual dan memiliki dampak negatif lebih besar
dibandingkan hari lainnya dalam seminggu.

Kiymaz dan Berument (1998) menemukan bahwa weekday effect terjadi pada persamaan
return dan volatilitas. Volatilitas tertinggi terjadi pada hari Senin untuk Kanada, Jerman,
dan Jepang sedang hari Jumat untuk Inggris dan Amerika. Volatilitas terendah terjadi
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pada hari Rabu untuk Kanada, Selasa untuk Jerman, Jepang, dan Inggris serta hari senin
untuk Amerika. Volatilitas yang terjadi pada pertengahan minggu (Selasa dan Rabu)
dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, pada hari pertengahan minggu secara umum
menyediakan jumlah hari perdagangan tertinggi sebelum dan sesudah transaksi. Kedua,
investor memiliki sekumpulan informasi dari satu atau dua hari sebelumnya dan
memprediksi dua hari berikutnya serta memiliki cukup waktu untuk mereaksi informasi
tersebut. Menurut Kiymaz dan Berument (1998), informasi yang diterima oleh para
investor akan direaksi satu atau dua hari berikutnya, sehingga terdapat jeda waktu untuk
melakukan analisis apakah informasi tersebut termasuk kabar baik atau kabar buruk.

Abraham dan Ikenberry (dalam Cahyaningdyah 2005) menemukan bahwa keseluruhan
rata-rata return Senin adalah negatif, dan secara substantial merupakan konsekuensi dari
informasi yang diumumkan pada sesi perdagangan sebelumnya. Jika return Jumat negatif,
hampir 80% return Senin berikutnya adalah negatif, dan jika return Jumat positif maka
lebih dari 50% return Senin berikutnya adalah positif. Menurut Abraham dan Ikenberry
(dalam Cahyaningdyah 2005) Monday effect digerakkan oleh return negatif yang terjadi
pada hari Jumat sebelumnya (bad Friday).

Sedang Brusa et al. (2005) menemukan bahwa return hari Senin untuk perusahaan besar
cenderung untuk mengikuti return hari Jumat minggu sebelumnya jika return hari Jumat
tersebut positif tetapi return Senin tidak mengikuti return Jumat minggu sebelumnya jika
return Jumat tersebut negatif. Selama periode 1988 sampai dengan 1998 terdapat 62,19%
return hari Senin positif bila return hari Jumat minggu sebelumnya positif dan 58,10%
return hari Senin positif ketika return hari Jumat minggu sebelumnya adalah negatif pada
DJIA indeks.

Menurut Brusa et al. (2005) pola return ini digerakkan oleh perilaku investor
institusional, dan investor institusional cenderung untuk menahan saham dari perusahaan
besar daripada investor individual. Investor institusional cenderung melakukan aksi beli
pada hari Jumat dan pada hari Senin minggu berikutnya investor institusional tidak
melakukan aksi jual seperti halnya investor individual.

Investor institusional melakukan aksi beli pada hari Senin walaupun tidak sebanyak
transaksi beli hari Jumat, hal ini menyebabkan terjadinya excess demand pada hari Jumat
dan Senin. Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian
yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :
H1   : Terdapat perbedaan rata-rata return Jumat dan rata-rata return Senin.
H2 : Return hari Jumat dipengaruhi oleh return hari Rabu dan return hari Senin

dipengaruhi oleh return hari Kamis minggu sebelumnya.
H3 : Return pada hari Senin dipengaruhi oleh return pada hari Jumat minggu

sebelumnya.
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METODE PENELITIAN

Sampel Penelitian
Penelitian ini menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia dan secara spesifik data yang
diteliti adalah Indeks Likuiditas 45 dari Januari 2004 sampai dengan September 2006.
Data Indeks Likuiditas 45 yang diambil adalah data semua hari perdagangan mulai hari
perdagangan Senin sampai dengan hari perdagangan Jumat. Hal-hal yang menjadi dasar
pemilihan  Indeks Likuiditas 45 karena indeks ini terdiri atas 45 saham unggulan yang
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sehingga sedikit sekali saham yang
diperdagangkan masuk dalam kategori saham tidur atau saham yang jarang
diperjualbelikan.

Definisi Operasional Variabel
Return merupakan motivator dalam melakukan investasi. Bila return suatu investasi
tinggi maka motivasi investor dalam melakukan investasi tinggi dan sebaliknya return
investasi rendah maka motivasi investor dalam berinvestasi rendah pula. Return didefinisi
sebagai suatu imbalan atas usaha dalam investasi (Jones, 2004:140), dalam investasi
saham, imbalan tersebut berupa deviden dan capital gain, oleh karena itu, investasi yang
menghasilkan return tinggi merupakan investasi yang menarik investor.
Pengukuran return pasar didasarkan atas indeks pasar yaitu LQ 45 dan indeks pasar
dihitung berdasarkan harga saham keseluruhan portofolio yang diperdagangkan yang
membentuk indeks pasar tersebut. Penghitungan return LQ 45 menggunakan formula
berikut:

Rh = 100*(LQ45h – LQ45h-1)/LQ45h-1

Keterangan
Rh =Return LQ45 pada hari h
LQ45h =Indeks LQ45 pada hari h
LQ45h-1=Indeks LQ45 pada hari h-1

Penentuan return saham tidak hanya didasarkan pada salah satu aspek atau variabel tetapi
oleh beberapa variabel baik variabel makro maupun variabel mikro. Variabel-variabel
tersebut (baik makro maupun mikro) merupakan variabel yang menentukan dan
mempengaruhi besar kecilnya return saham baik pada pasar modal negara maju maupun
negara berkembang. Haugen (1993:175) mengemukakan delapan variabel yang
mempengaruhi return saham, yaitu tingkat inflasi, perubahan tingkat pengangguran,
pertumbuhan produksi industri, perubahan defisit perdagangan, perubahan defisit
anggaran negara, perubahan tingkat suku bunga, perubahan pada selisih suku bunga
pinjaman jangka panjang dan jangka pendek, dan perubahan nilai dollar. Sedang, Fogler
dan Kritzman (dalam Haruman et al. 2005) menyimpulkan faktor-faktor yang
mempengaruhi return saham adalah return pasar (IHSG, ILQ45, JII, Nikkei 225, dan lain-
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lain), dividen yield, perubahan earning pershare (EPS),  rasio harga saham terhadap laba,
rasio hutang terhadap ekuitas, dan harga saham.

Teknik Analisis Data
Pengujian hipotesis pertama, yaitu terdapat perbedaan rata-rata return Jumat dan rata-rata
return Senin digunakan Independent Samples T-test pada tingkat signifikansi 5%, untuk
mengetahui nilai rata-rata return pada hari Jumat dan nilai rata-rata return hari Senin.
Hipotesis pertama diterima apabila terdapat perbedaan signikan antara rata-rata return
Jumat dengan rata-rata return Senin pada tingkat signifikansi 5%. Nilai rata-rata return
tersebut akan dianalisis apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata return hari
Jumat bernilai positif dan rata-rata return Senin bernilai negatif yang berarti adanya
anomali weekend  effect.

Pengujian hipotesis kedua, yaitu return hari Jumat dipengaruhi oleh return hari Rabu dan
return hari Senin dipengaruhi oleh return hari Kamis minggu sebelumnya menggunakan
analisis regresi tunggal dengan tingkat signifikansi 5%, untuk menguji pengaruh dan
hubungan return hari Jumat dan Senin dengan return dua hari kerja sebelumnya. Maka
digunakan formula sebagai berikut:

RJ =  + R R +  t (1)
RS =  + R K +  t (2)

Keterangan: RJ merupakan variabel dependen yang menunjukkan return hari Jumat, 
menunjukkan nilai konstanta, RR merupakan variabel independen yang menunjukkan
return pada hari Rabu, dan  menunjukkan tingkat besarnya perubahan yang terjadi pada
setiap perubahan return Rabu dan menunjukkan signifikansi hubungan antara return
Jumat dan return Rabu. Penjelasan yang sama dapat diterapkan pula pada persamaan (2)
untuk menguji pengaruh dan hubungan antara return Senin dan return Kamis.

Untuk menguji hipotesis ketiga yaitu return pada hari Senin dipengaruhi oleh return pada
hari Jumat minggu sebelumnya digunakan analisis regresi tunggal pada tingkat
signifikansi 5%, dengan formula sebagai berikut:

RS =  + RJ +  t (3)
Keterangan: RS merupakan variabel dependen yang menunjukkan return hari Senin, 
menunjukkan nilai konstanta, RJ merupakan variabel independen yang menunjukkan
return pada hari Jumat, dan  menunjukkan tingkat besarnya perubahan yang terjadi pada
setiap perubahan return Jumat dan menunjukkan signifikansi hubungan antara return
Jumat dan return Senin.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengujian asumsi klasik atas semua persamaan regresi menunjukkan hasil tidak ada
multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan data memiliki distribusi normal.
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Pengujian multikolinearitas menunjukkan nilai VIF diantara 0,10 dan 10 sedang
pengujian autokorelasi menunjukkan nilai Durbin Watson mendekati 2 (lihat tabel 3).
Hasil perhitungan statistik deskriptif menunjukkan return LQ45 tertinggi terjadi pada hari
Jumat sebesar 6,596 dan return LQ45 terendah terjadi pada hari Senin sebesar -8,657.
Besaran statistik yang lain adalah deviasi standar yang merupakan ukuran penyebaran
yang dapat digunakan sebagai ukuran risiko. Berdasarkan tabel 1 deviasi standar terbesar
terjadi pada hari Senin sebesar 0,15056 yang berarti bahwa rata-rata return Senin
memiliki risiko tertinggi dibanding hari perdagangan lainnya selama periode observasi
Januari 2004 sampai dengan September 2006. Sedang berdasarkan hasil analisis
Independent Samples T-test, nilai rata-rata return Jumat sebesar 0,351 dan rata-rata return
Senin sebesar -0,238 selama periode observasi Januari 2004 sampai dengan September
2006. Rata-rata return Jumat dan return Senin berbeda secara signifikan yang dilihat pada
tingkat signifikansi sebesar 0,003 (lihat tabel 2). Hasil analisis ini membuktikan bahwa
masih terjadi weekend effect (rata-rata return Jumat positif dan rata-rata return Senin
negatif) pada indeks likuiditas 45 sampai dengan September 2006 dan selaras dengan
beberapa penelitian sebelumnya.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Minimum Maksimum Mean Std. Error

Return Jumat -2,925 6,596 0,35091 0,12765

Return Senin -8,657 3,545 -0,23841 0,15056

Return Selasa -3,593 5,225 0,27272 0,11677

Return Rabu -3,203 5,349 0,23996 0,11622

Return Kamis -4,483 3,542 -0,00187 0,11655
Sumber: Hasil olah SPSS

Tabel 2
Hasil Uji Beda

Item Nilai
Mean Return Senin -0,2384
Mean Return Jumat 0,3509
F-test 0,003
F-test Sig. 0,003

Sumber: Hasil olah SPSS
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Tabel 3
Hasil Uji Regresi

Item Model Regresi 1 Model Regresi 2 Model Regresi 3
Durbin Watson 1.141 1.121 1.199

VIF 1.000 1.000 1.000

Adjusted R Square 0.985 0.885 0.741

F-test 7966.913 920.492 326.951

F-test Sig. 0.000 0.000 0.000

B 1.008 1.164 1.039

B Sig. 0.000 0.000 0.000

Konstanta 0.147 -0.326 -0.660
Sumber: Hasil olah SPSS

Hasil pengujian pada model persamaan regresi 1 adalah RJ = 0.147 + 1.008R R +  (lihat
tabel 3) yang menunjukkan besarnya adjusted R Square adalah 0,985. Hal ini berarti
98,5% variasi return Jumat dapat dijelaskan oleh variabel independen return Rabu,
sedang sisanya 1,5% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Standart Error of
Estimate (SEE) sebesar 0,1788 yang berarti semakin kecil nilai SEE akan membuat
model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen yaitu return Jumat.

Berdasarkan uji ANOVA atau F test diperoleh F hitung sebesar 7966,913 dengan
probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi
pada persamaan 1 secara signifikan dapat digunakan untuk memprediksi return Jumat
atau dapat dikatakan bahwa return Rabu berpengaruh terhadap return Jumat.

Nilai statistik lainnya adalah B sebesar 1,008 yang berarti setiap penambahan return Rabu
sebesar 1 akan meningkatkan return Jumat sebesar 1,008. Dari variabel independen return
Rabu yang dimasukkan ke dalam model regresi, variabel return Rabu signifikan dengan
probabilitas signifikan 0,00 jauh di bawah 0,05 dan t dihitung sebesar 89,258.

Model persamaan regresi 2 adalah RS = -0.326 + 1.164R K +  dengan hasil perhitungan
statistik pada tabel 2 memperlihatkan besarnya adjusted R square sebesar 0,885 yang
berarti 88,5% variasi return Senin dapat dijelaskan oleh variabel independen return Kamis
dan sisanya sebesar 11,5% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar variabel independen.
Nilai statistik lainnya adalah Standart Error of Estimate (SEE) sebesar 0,5781. Hal itu
berarti semakin kecil SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam
memprediksi variabel dependen return Senin.
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Hasil pengujian ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 920,429 dengan
probabilitas 0,00. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi pada
persamaan 2 secara signifikan dapat digunakan untuk memprediksi return Senin atau
dengan kata lain bahwa return Kamis berpengaruh terhadap return Senin.

Besaran statistik lainnya adalah B sebesar 1,164 yang berarti setiap penambahan return
Kamis sebesar 1 akan meningkatkan return Senin sebesar 1,164. Variabel independen
return Kamis merupakan variabel independen yang signifikan untuk dimasukkan ke
dalam model regresi dengan probabilitas jauh di bawah 0,05 dan t hitung sebesar 30,340.

Hasil analisis hipotesis kedua menunjukkan bahwa return hari Rabu berpengaruh
terhadap return hari Jumat dan return hari Kamis berpengaruh terhadap return hari Senin
pada indeks likuiditas 45 di Bursa Efek Indonesia selama periode observasi Januari 2004
sampai dengan September 2006. Bukti empiris ini memperkuat hasil penelitian Kiymaz
dan Berument (1998) dan informasi yang diterima oleh para investor akan direaksi satu
atau dua hari berikutnya, sehingga terdapat jeda waktu untuk melakukan analisis apakah
informasi tersebut termasuk kabar baik atau kabar buruk.

Hasil perhitungan statistik hipotesis ke tiga pada indeks likuiditas 45 di Bursa Efek
Indonesia selama periode penelitian Januari 2004 sampai dengan September 2006 dengan
model persamaan regresi 3 adalah RS = -0.660 + 1.039RJ + . Tabel 2 menunjukkan
adjusted R square sebesar 0,741 yang berarti 74,1% return Senin dapat dijelaskan oleh
variabel independen return Jumat dan sisanya sebesar 25,9% dapat dijelaskan oleh
penyebab lain di luar model regresi. Semakin kecil nilai SEE akan membuat model
regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen. Standard Error of Estimate
(SEE) sebesar 0,8848 menunjukkan  SEE yang kecil karena masih di bawah nilai 1.

Uji ANOVA atau F test menunjukkan nilai F hitung sebesar 326,951 dengan probabilitas
signifikansi 0,00 jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk
memprediksi return Senin atau dapat dikatakan return Senin dipengaruhi oleh return
Jumat. Besaran statistik lainnya adalah B sebesar 1,039. Hal ini berarti setiap
penambahan return Jumat sebesar 1 akan meningkatkan return Senin sebesar 1,039.
variabel return Jumat secara signifikan dapat digunakan pada model regresi persamaan 3
dengan probabilitas signifikansi 0,00 jauh di bawah 0,05 dengan nilai t hitung sebesar
18,082.

Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi yang linier antara variabel return Jumat dan
return Senin sekaligus menunjukkan kekuatan variabel return Jumat dalam
mempengaruhi variabel return Senin selama periode observasi penelitian. Hasil ini
menambah dan memperkaya bukti empiris pada penelitian di pasar modal Indonesia.
Menurut Abraham dan Ikenberry (dalam Cahyaningdyah 2005) bahwa keseluruhan rata-
rata return Senin adalah negatif dan secara substansial merupakan konsekuensi dari
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informasi yang di umumkan pada sesi perdagangan sebelumnya. Sedang Brusa et al.
(2005) mengemukakan bahwa return hari Senin untuk perusahaan besar cenderung untuk
mengikuti return hari Jumat minggu sebelumnya jika return hari Jumat tersebut positif
tetapi return Senin tidak mengikuti return Jumat minggu sebelumnya jika return Jumat
tersebut negatif. Penelitian ini memberi bukti tambahan atas penelitian Abraham dan
Ikenberry (dalam Cahyaningdyah 2005) dan Brusa et al. (2005) sampai dengan akhir
2006 pada indeks likuiditas 45 di Bursa Efek Indonesia.

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN

Simpulan
Hasil Penelitian ini memberi informasi tentang eksistensi fenomena weekend effect pada
indeks likuiditas 45 di Bursa Efek Indonesia selama periode observasi Januari 2004
sampai dengan September 2006. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan
perbedaan yang signifikan antara rata-rata return Jumat positif dan rata-rata return Senin
negatif. Pengujian statistik regresi pada hipotesis kedua mengarahkan pada satu hari
perdagangan yang dipengaruhi oleh satu hari perdagangan sebelumnya. Temuan-temuan
penelitian ini memberi informasi tambahan dan return hari Rabu berpengaruh secara
signifikan terhadap return hari Jumat dan return hari Kamis berpengaruh secara signifikan
terhadap return hari Senin. Analisis regresi pada persamaan 3 mengarah pada analisis
return hari Senin dipengaruhi oleh return hari Jumat minggu sebelumnya. Analisis ini
menunjukkan suatu pengaruh hari perdagangan terhadap satu hari perdagangan
sebelumnya dengan variasi libur regular pada hari minggu. Hasil analisis menunjukkan
bahwa return hari Jumat berpengaruh secara signifikan terhadap return hari Senin. Semua
hasil pengujian menunjukkan temuan-temuan yang konsisten dengan penelitian
sebelumnya.

Implikasi
Hasil penelitian ini memberi dukungan empiris terhadap literatur manajemen investasi
dan portofolio terutama mengenai topik bahasan fenomena weekend effect dan rata-rata
return Jumat bernilai positif dan lebih besar dibandingkan rata-rata return hari Senin yang
bernilai negatif. Penelitian ini mendukung dan konsisten dengan penelitian-penelitian
yang berkembang di dunia serta menambah kekayaan ilmu pengetahuan yang terkait
dengan pasar modal. Temuan-temuan penelitian ini memberi implikasi penting bagi dunia
pendidikan dan pihak-pihak yang terlibat pada pasar modal. Sejak pertama kali diungkap
oleh Cross (dalam Wibowo 2004) mengenai adanya pola return harian pada pasar modal
dan rata-rata return hari Jumat jauh lebih besar daripada return hari Senin. Hal ini
memberi inspirasi dan motivasi kepada para peneliti lainnya untuk meneliti pola return
harian dan fenomena lainnya yang terjadi pada pasar modal.
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Keterbatasan
Penelitian ini belum memberi argumentasi yang memadai tentang faktor-faktor penyebab
terjadinya fenomena weekend effect pada indeks likuiditas 45, dan belum dapat dijelaskan
apakah perilaku investor individual atau perilaku investor institusional yang memiliki
peranan terbesar sebagai penyebab timbulnya fenomena weekend effect. Misalnya tentang
peranan investor individual yang menurut Abraham dan Ikenberry (dalam
Cahyaningdyah 2005) memberi kontribusi besar terhadap munculnya fenomena Monday
effect di pasar modal Amerika Serikat.

Selain itu penelitian ini belum memberi argumentasi tentang informasi apa saja yang
memberi sentimen positif dan sentimen negatif terhadap pergerakan indeks likuiditas 45
yang dapat memunculkan fenomena weekend effect. Penelitian-penelitian mendatang
diharapkan dapat memberi argumentasi tentang munculnya fenomena weekend effect di
pasar modal Indonesia tidak hanya sebatas mengungkap eksistensi (keberadaan)
fenomena tersebut tetapi dapat pula mengungkapkan peranan investor individual dan
investor institusional serta informasi-informasi penting sebagai faktor-faktor penyebab
timbulnya fenomena tersebut.
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