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ABSTRACT 

 

The research aims to understand the form of market efficiency, day of the week 

effect, month effect and Rogalski effect to stock return in Indonesia syari’ah stock 

market. The research uses data of opening and closing daily stock price from 

Indonesia Capital Market Reference Centre. Method of the research is judgement 

sampling, from 30 stocks listed every period, there are nine stocks of research 

company that are chosen which are consistent as a member of Jakarta Islamic Index 

from January 2006-December 2008. The research uses two statistic methods, that 

are parametric with serial correlation test, oneway anova test and independent t-test 

two sample and non-parametric test with run test, Kruskal-Wallis test and Mann-

Whitney test with level significant is 5% to each tests. The results of the research 

suggest that the form of Indonesia syari’ah stock market efficiency still in the weak 

form efficiency and there aren’t consistency of Indonesia syari’ah stock market 

anomalies. 

 

Keywords : market efficiency, day of the week effect, month effect, Rogalski effect 

and return. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk efisiensi pasar modal, 

pengaruh hari perdagangan, pengaruh bulan perdagangan, serta pengaruh Rogalski 

terhadap imbal hasil saham di pasar modal syari’ah Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan data harga pembukaan dan penutupan saham harian yang didapat dari 
Pusat Referensi Pasar Modal Indonesia. Metode penelitian ini adalah judgement 

sampling, dari 30 saham anggota di setiap periodenya, terpilih sembilan saham 
sampel penelitian yang konsisten masuk sebagai anggota Jakarta Islamic Index 

mulai dari periode Januari 2006 sampai Desember 2008. Penelitian ini menggunakan 
dua metode statistik, yaitu metode statistik parametrik dengan menggunakan uji 

korelasi berseri, uji analisis varians dan uji beda dua sampel bebas dan non-
parametrik dengan menggunakan uji larian, uji Kruskal-Wallis dan uji Mann-

Whitney dengan masing-masing menggunakan tingkat signifikansi 5%. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk efisiensi pasar modal syari’ah di 

Indonesia masih dalam bentuk lemah dan tidak terdapatnya konsistensi keberadaan 

anomali pasar modal syari’ah Indonesia. 

 

Kata kunci : efisiensi pasar, pengaruh hari perdagangan, pengaruh bulan 

perdagangan, pengaruh Rogalski dan imbal hasil. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pasar modal adalah salah satu dari financial market yang merupakan suatu 
wadah perdagangan instrumen investasi dan modal yang mempunyai kegiatan 

sebagai fasilisator untuk mempertemukan pihak yang memiliki dana (investor) 
dengan pihak  yang membutuhkan modal (issuer) untuk tujuan investasi. 

Menurut Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasar modal 
adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan 

efek, perusahaan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 
diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 

Pasar modal Indonesia, dalam hal ini Bursa Efek Indonesia (BEI), dapat 

dikategorikan sebagai salah satu bursa yang sedang berkembang (emerging 

market), hal ini sesuai dengan posisi negara Indonesia yang masih dalam tahap 

berkembang yang dimana akan mengalami pasang surut perkembangan 

perekonomian. Oleh karena itu keberadaan pasar modal merupakan salah satu 

faktor dan menjadi tolak ukur perekonomian nasional. 

Tantangan globalisasi saat ini, secara tidak langsung juga mempengaruhi 

keduanya, baik itu pembangunan perekonomian nasional yang baik maupun 

menciptakan pasar modal Indonesia yang mempunyai perkembangan yang baik, 

stabil dan mampu bersaing dalam kompetensi global. 

Hal positif yang dapat di ambil dari kompetensi pasar modal global salah 

satunya adalah terciptanya banyak inovasi dan pengembangan-pengembangan, 

baik itu dari segi fasilitasi maupun instrumen pasar modal itu sendiri. Salah satu 
instrumen yang saat ini gencar dikembangkan adalah instrumen pasar modal 

dengan berlandaskan prinsip-prinsip syari’ah Islam yang dalam penerapannya 
dan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu inovasi dan 

pengembangan instrumen investasi dalam kegiatan pasar modal di Indonesia. 
Perkembangan pesat perekonomian negara-negara Islam di dunia, khususnya 

di Indonesia saat ini menjadi daya tarik tersendiri dan sangat menggembirakan. 
Hal ini dikarenakan akan berdampak pada meningkatnya aktivitas pasar modal 

dengan memberi wadah, instrumen dan mekanisme transaksi pasar modal yang 

sesuai dengan syari’ah bagi para investor muslim. 

Prinsip agama Islam sebagai penyempurna dan agama yang rahmatan lil 

‘alamin, menjadikan hukum dan syariat Islam bukan milik muslim semata 

melainkan juga milik seluruh umat yang ada di bumi ini. Maka tidak 

mengherankan apabila investor non-muslim pun melirik investasi syari’ah 

sebagai salah satu alternatif investasi yang sangat menjanjikan di masa yang akan 

datang. 

Hal ini dibuktikan oleh Achsien (2000) dalam Huda dan Mustafa (2007), 

menurutnya pengembang pertama indeks syari’ah dan equity fund seperti Reksa 

Dana adalah Amerika Serikat, setelah The Amana Fund diluncurkan The North 

American Islamic Trust sebagai equity fund pertama di dunia tahun 1986, tiga 
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tahun kemudian Dow Jones Index meluncurkan Dow Jones Islamic Market Index 

(DJIM) yang di awasi oleh Shariah Survevisory Board (SSB). 

Hal yang menjadi perbedaan utama antara pasar modal konvensional dengan 

pasar modal syari’ah dapat dibedakan dari instrumen serta mekanisme transaksi. 

Shariah Survevisory Board (SSB) dari Dow Jones Islamic Market Index (DJIM) 

melakukan filterisasi terhadap saham-saham halal berdasarkan aktivitas bisnis. 

SSB secara spesifik langsung mengeluarkan perusahaan-perusahaan yang 
memiliki bidang usaha pembuatan dan distribusi alkohol, rokok, daging babi, jasa 

keuangan konvensional, jasa hiburan serta yang melanggar syari’at Islam. 
Mekanisme pasar modal syari’ah juga melarang terjadinya praktik forward 

contract, short selling, option, insider trading dan “penggorengan saham”. 

(Huda dan Mustafa, 2007:46) 

Perkembangan pasar modal syari’ah di Indonesia sendiri dimulai dengan 
diluncurkannya indeks saham yang berbasis syari’ah Islam oleh Bursa Efek 

Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) bekerja sama dengan PT. Danareksa 

Investment management (PT. DIM), yang terdiri dari 30 saham yang sesuai 

dengan prinsip dan syari’ah Islam. Selanjutnya di ikuti pula dengan hadirnya 

instrumen-instrumen keuangan dan investasi lainnya yang berbasis syari’ah 

Islam, seperti Reksa Dana Syari’ah, Obligasi Syari’ah serta Perbankan Syari’ah. 

Perbedaan-perbedaan instrumen dan mekanisme transaksi di pasar modal 

konvensional maupun yang berbasis syari’ah pada dasarnya tidak mengubah 

karakteristik investor secara keseluruhan pada kedua pasar modal tersebut. 

Karakteristik investor yang tidak terdapat perbedaan itu adalah cara pandang 

investor dalam melihat return dan risiko yang dihadapi, yaitu bagaimana cara 

mendapatkan return yang maksimal dengan risiko yang minimum. 

Setiap orang yang terlibat dalam pasar modal, khususnya Investor, selalu 

berusaha dan mengharapkan untuk mendapatkan return dari semua kegiatan 
perdagangan dan transaksi yang dilakukan. Banyak hal, alat serta cara yang dapat 

digunakan untuk mencapai return yang optimal di pasar modal. Salah satunya 
bisa di dapat dari analisis pasar modal yang menggunakan pendekatan analisis 

teknikal maupun analisis fundamental. Hal tersebut dapat dilakukan oleh investor 
sendiri maupun dengan mendengar saran-saran yang diberikan oleh analis pasar 

modal, seperti broker, dealer dan manajer investasi untuk menganalisa perilaku 
perdagangan saham. 

Perdagangan di pasar modal yang sangat sensitif dan banyaknya pihak yang 

terlibat serta banyak faktor teknis maupun non-teknis yang memungkinkan 

timbulnya penyimpangan (anomali) pada pasar modal efisien. Anomali adalah 

hasil empiris yang tidak dapat dijelaskan oleh teori yang fenomenanya 

mengindikasikan bentuk pasar yang tidak efisien. (Setyawardhana, 2005) 

Pasar modal efisien dapat didefinisikan sebagai suatu pasar modal yang 

dimana harga sahamnya telah secara penuh merefleksikan semua informasi yang 

relevan dan dapat diketahui secara cepat. Relevansi, kecepatan serta pemerataan 

informasi menjadi bagian penting dari pasar modal yang efisien. Karena, semakin 

cepat dan relevan informasi yang di dapat investor di pasar modal, maka semakin 

efisien pasar modal tersebut. 

Banyak penelitian terdahulu serta literatur mengenai pembuktian pasar modal 

efisien serta pendeteksian keberadaan anomali pasar modal efisien memberikan 
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hasil yang beragam. Rodoni (2005) menguji efisiensi pasar modal Indonesia 

tahun 1998 sampai 2002 pada semua sektor yang terdapat pada Bursa Efek 

Jakarta. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa harga saham di Bursa Efek 

Jakarta yang dicerminkan oleh sembilan sektor tidak terdistribusi normal yang 

berarti bahwa pasar saham Bursa Efek Jakarta masih tidak efisien walau pada 

tahap atau bentuk keefisienan pasar bentuk lemah. 

Pengujian efisiensi pasar modal bentuk lemah juga dilakukan oleh Yong 
pada 30 saham yang dipilih secara acak dari Indeks Industri Bursa Saham Kuala 

Lumpur (BSKL) dan New Strait Times periode Januari 1977 sampai Mei 1985. 
Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa hanya 12 perusahaan yang 

menunjukkan korelasi yang jelas antara harga waktu yang lalu dengan harga yang 
akan datang. Hasilnya juga menunjukkan bahwa 10% dari pada saham sampel 

mempunyai standar deviasi yang sesuai dengan hipotesis pasar efisien bentuk 
lemah pada tingkat signifikan 1 persen. 

Rr. Iramani dan Mahdi (2006) melakukan penelitian terhadap pengaruh hari 

perdagangan terhadap return saham Bursa Efek Jakarta. Penelitian ini 

menggunakan sampel 38 perusahaan yang masuk kedalam kelompok indeks 

LQ45 periode Januari 2005-Desember 2005. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan terdapat pengaruh hari perdagangan (day of the week effect) dan 

pengaruh minggu keempat (week four effect) di Bursa Efek Jakarta, sedangkan 

pengaruh Rogalski (Rogalski effect) tidak dapat dibuktikan di Bursa Efek Jakarta. 

Hasil pengaruh hari perdagangan (day of the week effect) dari penelitian tersebut 

menyatakan bahwa rata-rata return hari Jum’at bernilai positif dan mempunyai 

rata-rata return tertinggi. 

Penelitian terhadap bulan perdagangan (month effect) dilakukan oleh 

Setyawardhana (2005) dengan menggunakan indeks tiga saham utama di Asia, 

yakni HIS Hong Kong, N225 Jepang dan KS200 Korea. Periode penelitian 
tersebut adalah di mulai dari Januari 1990 sampai dengan Desember 2005. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa terjadi efek bulan perdagangan (month effect) pada 
tiga indeks saham utama di Asia. 

Rodoni (2003) melakukan penelitian terhadap January Effect di JSE 
Indonesia, SET Thailand, STI Singapore serta KLSE Malaysia yang 

menghasilkan kesimpulan bahwa January Effect tidak terdeteksi karena di setiap 
bulan perdagangan memberikan hasil yang hampir sama. Hal tersebut 

mendukung hipotesis pasar efisien yang dikemukakan oleh Fama (1970) dan 

menyatakan bahwa pasar modal Indonesia masuk kedalam bentuk pasar modal 

efisien yang lemah (weak form efficiency). 

Cahyaningdyah (2005) mengungkapkan terjadinya pengaruh Rogalski 

(Rogalski effect) pada periode penelitian 2001-2003 pada Bursa Efek Jakarta. 

Cahyaningdyah (2005) menyatakan bahwa rata-rata return Senin bulan April 

lebih tinggi dari rata-rata return bulan lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya 

sistem pelaporan keuangan perusahaan yang ada di Bursa Efek Jakarta, dimana  

perusahaan publik wajib melaporkan Laporan Keuangan perusahaan maksimal 

120 hari setelah tanggal tutup buku yang jatuh pada bulan April. 

Banyak penelitian yang mengungkapkan pasar modal Indonesia masih tidak 

efisien walau pada bentuk efisiensi pasar bentuk lemah seperti yang di ungkapkan 

oleh Rodoni (2003). Pengaruh terdapatnya efisiensi pasar bentuk lemah di Bursa 
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Efek Indonesia menimbulkan berbagai penyimpangan (anomali) seperti pengaruh 

hari perdagangan (day of the week effect) yang ditemukan oleh Rr. Iramani dan 

Mahdi (2006) pada Bursa Efek Indonesia, Setyawardhana (2005) yang 

menemukan pengaruh bulan perdagangan pada tiga indeks saham Asia serta 

Cahyaningdyah (2005) yang mengemukakan terdapat pengaruh Rogalski 

(Rogalski Effect) di Bursa Efek Indonesia.  

Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap efisiensi 
pasar modal Indonesia serta penyimpangan (anomali) pasar efisien pada 

perusahaan yang masuk kedalam kelompok Jakarta Islamic Index di Bursa Efek 
Indonesia dengan menggunakan periode waktu mulai dari Januari 2006 sampai 

dengan Desember 2008, dimana pada periode tersebut peneliti menilai pasar 
modal Indonesia dalam keadaan yang relatif stabil sehingga diharapkan hasil 

penelitian bisa menggambarkan keadaan yang relevan dengan kondisi pasar yang 
sesungguhnya dan menghindari terjadinya bias penelitian. Lebih lanjut, pemilihan 

saham-saham yang tergabung dalam kelompok Jakata Islamic Index (JII) dalam 

penelitian ini bertujuan untuk dijadikan interpretasi hasil yang mewakilki 

keseluruhan pasar modal Indonesia, dalam hal ini Bursa Efek Indonesia, karena 

peneliti menilai konsistensi tingkat return yang diberikan saham-saham yang 

termasuk kelompok Jakarta Islamic Index (JII). Dalam perkembangannya, Jakarta 

Islamic Index (JII) mampu memberikan tingkat return yang stabil dan bersaing 

dengan saham-saham bluechip kelompok LQ45.  

Hal ini dapat dibuktikan dengan kinerja pertumbuhan yang tercatat, yaitu 

perkembangan produk pasar modal  yang berbasis syari’ah hingga akhir 

Desember 2007. Kinerja saham-saham yang termasuk ke dalam Jakarta Islamic 

Index menunjukkan tren yang naik, hal ini terlihat dari pertumbuhan indeks 

sebesar 63,4 persen yaitu dari 307,62 pada akhir 2006 menjadi 502,78 pada 10 

Desember 2007. Sementara itu indeks LQ45 hanya mengalami kenaikan sebesar 
58,77 persen dari 388,29 pada akhir Desember 2006 menjadi 616,47 pada 10 

Desember 2007 dan IHSG naik sebesar 54,54 persen pada periode yang sama dari 
1.805,52 menjadi 2.790,26. (AntaraNews : 2007) 
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Harga penutupan harian JII (2004-2007) 
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Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini  menambah variabel 

penelitian. Penelitian ini lebih dulu menguji tingkat efisiensi pasar modal 

Indonesia, setelah itu baru dilakukan pengujian akan keberadaan penyimpangan 

(anomali) pasar modal efisien. Penelitian ini juga menggunakan dua uji statistik, 

yaitu uji statistik parametrik dan uji statistik non-parametrik. Data penelitian yang 

digunakan juga menggunakan historical price saham-saham kelompok Jakarta 

Islamic Index, bukan nilai indeks dari keseluruhan saham-saham gabungan 
kelompok Jakarta Islamic Index. Selain itu penambahan periode waktu dan waktu 

penelitian terbaru bertujuan memberikan hasil yang terbaru. Dengan demikian 
penelitian ini berjudul “Analisis Anomali Pasar Efisien Pada Bursa Efek 

Indonesia (Studi Kasus Saham-Saham Jakarta Islamic Index)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Orientasi tingkat return yang diharapkan oleh hampir seluruh investor 

harusnya didasarkan keputusan investasi yang tepat dalam memasuki 

perdagangan dan transaksi di pasar modal. Salah satu cara membuat keputusan 

investasi yang tepat adalah dengan pengetahuan tentang pola return saham untuk 

melihat bentuk efisiensi pasar modal serta melihat penyimpangan (anomali) yang 

ditimbulkan, baik itu penyimpangan (anomali) pengaruh hari perdagangan (day of 

the week effect), pengaruh bulan perdagangan (month effect) maupun pengaruh 

Rogalski (Rogalski effect). Karena pada dasarnya karakteristik investor tidak 

berubah pada pasar modal syari’ah. Hal tersebut yang di analisa sebagai salah 

satu penyebab di duga masih terjadinya anomali pasar efisien di pasar modal 

syari’ah, khususnya di Indonesia yakni Jakarta Islamic Index. Dengan 

pengetahuan yang memadai mengenai hal tersebut, maka investor akan membuat 

keputusan yang tepat dalam melakukan kegiatan transaksi investasi di pasar 

modal. 

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 
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1. Apakah efisiensi pasar modal di Jakarta Islamic Index masih dalam efisiensi 

pasar bentuk lemah (weak form efficiency)? 

2. Apakah terdapat pengaruh hari perdagangan (day of the week effect) pada 

saham-saham Jakarta Islamic Index? 

3. Apakah terdapat pengaruh bulan perdagangan (month effect) pada saham-

saham Jakarta Islamic Index? 

4. Apakah terdapat pengaruh Rogalski (Rogalski effect) pada saham-saham 

Jakarta Islamic Index? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

       Merujuk pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis bentuk efisiensi pasar modal di Jakarta Islamic 

Index (JII). 

2. Untuk menganalisis pengaruh hari perdagangan (day of the week 

effect) pada saham-saham Jakarta Islamic Index. 

3. Untuk menganalisis pengaruh bulan perdagangan (month effect) pada 

saham-saham Jakarta Islamic Index. 

4. Untuk menanalisis pengaruh Rogalski (Rogalski effect) pada saham-

saham Jakarta Islamic Index. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

bagi beberapa pihak, diantaranya: 
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1. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi empiris 

tentang bentuk efisiensi pasar modal syari’ah di Indonesia (JII), 

pengaruh hari perdagangan (day of the week effect), pengaruh bulan 

perdagangan (month effect) dan pengaruh Rogalski (Rogalski effect) 

terhadap saham-saham kelompok Jakarta Islamic Index di Bursa Efek 

Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan 

sumbangsih hasil untuk pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah 

sehingga dapat digunakan oleh penelitian-penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Investor atau Perusahaan 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk memperoleh 

gambaran mengenai pola return saham-saham kelompok Jakarta 

Islamic Index pada Bursa Efek Indonesia. Sehingga menjadi bahan 

pertimbangan investor atau perusahaan dalam mengambil keputusan 

investasi serta transaksi perdagangan saham untuk memperoleh laba 

yang optimum. 

3. Bagi PT. Bursa Efek Indonesia 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber motivasi Bursa Efek 

Indonesia untuk lebih baik di masa-masa yang akan datang dalam 

memfasilitasi kegiatan pasar modal khususnya di Bursa Efek 

Indonesia dan sebagai bahan penilaian kinerja investasi saham di 

Indonesia khususnya investasi pada instrument syari’ah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pasar Modal 

Menurut Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 disebutkan 

pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 

perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 

(Nassarudin dan Surya, 2006) 

Efek dalam UUPM Pasal 1 butir 5 dinyatakan sebagai surat berharga, yaitu 

surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham obligasi, tanda bukti 

utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak kegiatan berjangka atas 

efek, dan setiap derivatif efek. (Huda dan Musataf, 2005:55) 

Selanjutnya Suad Husnan (2005:3) mendefinisikan pasar modal sebagai 

pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang 

bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang 

diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. 

Corrado and Jordan (2002:123) “The stock market consist of a primary 

market and a secondary market. In the primary market, or new-issue market, 

shares of stocks are first brought to the market and sold to investors. In the 

secondary market, existing shares are traded among investors.” Yang berarti 

pasar modal berisikan pasar primer dan pasar sekunder. Pada pasar primer, atau 

pasar saham baru, saham pertama kali dijual pada pasar kepada investor. Pada 

pasar sekunder, saham diperjual belikan antar investor. 
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Adapun manfaat dari pasar modal menurut Darmadji dan Fakhruddin 

(2001:2-3) adalah: 

1. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha 

sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. 

2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya 

diversifikasi. 

3. Menyediakan leading indicator bagi trend ekonomi negara. 

4. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. 

5. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan 

iklim berusaha yang sehat. 

6. Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik. 

7. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai 

prospek. 

8. Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang 

bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi 

investasi. 

9. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol 

sosial. 

10. Pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan, mendorong pemanfaatan 

manajemen profesional. 

11. Sumber pembiayaan dana jangka panjang bagi emiten. 

 Alasan dibentuknya pasar modal adalah karena pasar modal menjalankan 

fungsi ekonomi dan keuangan. Dalam melaksanakan fungsi ekonominya, pasar 

modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower. 
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Dengan menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki, lenders 

mengharapkan akan memperoleh imbalan dari penyerahaan dana tersebut. Dari 

sisi borrowers tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan mereka 

melakukan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari hasil operasi 

perusahaan. Dalam proses ini diharapkan akan terjadi peningkatan produksi, 

sehingga akhirnya secara keseluruhan akan terjadi peningkatan kemakmuran. 

(Husnan, 2005:4) 

 Keberhasilan pasar modal dalam menjalankan perannya mempertemukan 

supply dan demand atas investasi jangka panjang sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor-faktor keberhasilan pasar modal, yakni: 

1. Supply sekuritas. 

Faktor ini berarti harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan 

sekuritas di pasar modal. 

2. Demand akan sekuritas. 

Faktor ini berarti bahwa harus terdapat anggota masyarakat yang memiliki 

jumlah dana yang cukup besar untuk dipergunakan membeli sekuritas-

sekuritas yang ditawarkan. Calon-calon pembeli sekuritas tersebut mungkin 

berasal dari individu, perusahaan non-keuangan, maupun lembaga-lembaga 

keuangan. Sehubungan dengan faktor ini, maka income per capital suatu 

negara dan distribusi pendapatan mempengaruhi besar kecilnya demand akan 

sekuritas. 

3. Kondisi politik dan ekonomi. 
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Faktor ini akhirnya akan mempengaruhi supply dan demand akan sekuritas. 

Kondisi politik yang stabil akan ikut membantu pertumbuhan ekonomi yang 

pada akhirnya mempengaruhi supply dan demand akan sekuritas. 

4. Masalah hukum dan peraturan. 

Pembeli sekuritas pada dasarnya mengandalkan diri pada informasi yang 

disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sekuritas. 

Kebenaran informasi, karena itu, menjadi sangat penting, disamping 

kecepatan dan kelengkapan informasi. Peraturan yang melindungi pemodal 

dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan menjadi mutlak diperlukan. 

Justru pada aspek inilah sering negara-negara dunia ketiga lemah. 

5. Keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal 

dan berbagai lembaga yang memungkinkan dilakukan transaksi secara 

efisien. 

Kegiatan di pasar modal pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh pemilik dana dan pihak yang memerlukan dana secara langsung (artinya 

tidak ada perantara keuangan yang mengambil alih risiko investasi). Dengan 

demikian maka peran informasi yang dapat diandalkan kebenarannya dan 

cepat tersedianya menjadi sangat penting. Disamping itu transaksi harus 

dapat dilakukan dengan efisien dan dapat diandalkan. Diperlukan berbagai 

lembaga dan profesi yang menjamin persyaratan-persyaratan tersebut dapat 

dipenuhi. (Husnan, 2005:8-9) 

 

B. Saham 
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Saham adalah surat berharga sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan 

individu atau institusi dalam suatu perusahaan. (Anaroga dan Pakarti, 2006:58) 

 Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik 

kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga 

tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang 

ditanamkan diperusahaan tersebut. (Darmadji dan Fakhruddin, 2001:5) 

 Lebih luas saham dapat diartikan sebagai surat bukti kepemilikan atas sebuah 

perusahaan yang melakukan penawaran umum (go public) dalam nominal 

ataupun persentase tertentu. (Huda dan Mustafa, 2007:59) 

 Beberapa karakteristik yuridis kepemlilikan saham suatu perusahaan, antara 

lain: 

1. Limited risk, artinya pemegang saham hanya bertanggung jawab sampai 

jumlah yang disetorkan ke dalam perusahaan. 

2. Ultimate control, artinya pemegang saham (secara kolektif) akan 

menentukan arah dan tujuan perusahaan. 

3. Residual claim, artinya pemegang saham merupakan pihak terakhir yang 

mendapat pembagian hasil usaha perusahaan (dalam bentuk dividen) dan sisa 

asset dalam proses likuidasi perusahaan. Pemegang saham memiliki posisi 

yunior dibanding pemegang obligasi atau kreditor. (Darmadji dan 

Fakhruddin, 2001:5-6) 

Menurut Huda dan Mustafa (2007) pada dasarnya terdapat dua keuntungan 

yang diperoleh pemodal dengan membeli atau memiliki saham: 

1. Dividen 
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 Yaitu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham 

tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan 

setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika 

pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus 

memegang saham tersebut dalam waktu yang relatif lama yaitu hingga 

kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai 

pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. 

2. Capital Gain 

 Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital 

Gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar 

sekunder. Umumnya pemodal dengan orientasi jangka pendek mengejar 

keuntungan melalui capital gain. 

Disamping dua keuntungan tersebut, maka pemegang saham juga 

dimungkinkan untuk mendapatkan saham bonus (jika ada), yaitu saham yang 

dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham yang di ambil dari agio 

saham. Agio saham adalah selisih antara harga jual terhadap harga nominal 

saham tersebut pada saat perusahaan melakukan penawaran umum di pasar 

perdana. (Darmadji dan Fakhruddin, 2001:8-9) 

Menurut Fikirman (2006), harga saham dapat dipengaruhi oleh lingkungan 

mikro dan makro. Pengaruh lingkungan mikro terhadap harga saham : 

1. Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan. 

2. Pengumuman pendanaan (financing annoucements). 

3. Pengumuman badan direksi manajemen (manajement-board of director 

annoucements). 
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4. Pengumuman penggabungan pengambilalihan diversifikasi. 

5. Pengumuman investasi (investment annoucements). 

6. Pengumuman ketenagakerjaan (labor annoucements). 

7. Pengumuman laporan keuangan perusahaan. 

Sedangkan pengaruh lingkungan makro terhadap harga saham : 

1. Pengumuman dari pemerintah. 

2. Pengumuman hukum (legal announcements). 

3. Pengumuman industri sekuritas (securities announcements). 

4. Gejolak sosial politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar. 

5. Berbagai issue baik dari dalam dan luar negeri. 

Pada umumnya terdapat dua jenis saham yang diterbitkan oleh emiten yang 

go public yaitu saham biasa (common stock) dan saham preferen (preferred 

stock). 

1. Saham Biasa 

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2008:6) saham biasa adalah saham 

yang menempatkan pemiliknya pada posisi paling junior dalam pembagian 

deviden dan hak atas kekayaan perusahaan tersebut, apabila perusahaan 

tersebut dilikuidasi. 

Kane, et.al (2002:44-45),”Common stocks also known as equity 

securities or equities, represent ownership share in corporation. Each share 

of a common stock entitles its owner to one vote on any matters of corporate 

governance that are put to a vote at the corporations annual meeting and to 

a share in the financial benefits of ownership.” Yang berarti saham biasa 

dikenal juga sebagai sekuritas modal atau ekuitas, mewakili kepemilikan 
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saham pada perusahaan. Setiap lembar saham biasa mewakili satu suara 

pemiliknya pada setiap permasalahan perusahaan yang diambil oleh 

perusahaan dalam pertemuan tahunan dan untuk membagikan keuntungan 

kepemilikan saham. 

Selanjutnya dalam arti sempit saham biasa adalah jenis saham yang akan 

menerima laba setelah laba bagian laba saham preferen dibayarkan.        

(Samsul, 2006:45). 

Saham biasa merupakan efek yang paling populer di pasar modal. 

Adapun karakteristik saham biasa adalah: 

1. Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. 

2. Memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham (one share one 

vote). 

3. Memiliki hak terakhir (junior) dalam hal pembagian kekayaan 

perusahaan jika perusahaan tersebut dilikuidasi (dibubarkan) setelah 

semua kewajiban perusahaan dilunasi. 

4. Memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar 

proporsi sahamnya. 

5. Hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya. (Darmadji dan 

Fakhruddin, 2001:8) 

2. Saham Preferen 

Saham preferen (preferred stocks), merupakan saham yang memiliki 

karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa 

menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa 

tidak mendatangkan hasil, seperti yang dikehendaki investor. Saham preferen 
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serupa dengan saham biasa karena dua hal, yaitu: mewakili kepemilikan 

ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas 

lembaran saham tersebut; dan membayar deviden. Sedangkan persamaan 

antara saham preferen dan obligasi terletak pada tiga hal: ada klaim atas laba 

dan aktiva sebelunya; devidennya tetap selama masa berlaku (hidup) dari 

saham; memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (convertible) dengan 

saham biasa. (Darmadji dan Fakhruddin, 2001:6) 

Adapun ciri-ciri saham istimewa menurut Huda dan Mustafa (2007:60) 

adalah sebagai berikut: 

1. Hak utama atas deviden, artinya saham istimewa mempunyai hak 

terlebih dahulu dalam hal menerima deviden. 

2. Hak utama atas aktiva perusahaan, artinya dalam hak likuidasi berhak 

menerima pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham istimewa 

setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. 

3. Penghasilan tetap, artinya pemegang saham istimewa memperoleh 

penghasilan dalam jumlah tetap. 

4. Jangka waktu yang tidak terbatas, saham istimewa yang diterbitkan 

mempunyai jangka waktu yang tidak terbatas akan tetapi dengan syarat 

bahwa perusahaan mempunyai hak untuk membeli kembali saham 

istimewa tersebut dengan harga tertentu. 

5. Tidak memiliki hak suara, artinya pemegang saham istimewa tidak 

mempunyai suara dalam RUPS. 

6. Saham istimewa kumulatif, artinya dividen yang tidak dibayarkan oleh 

perusahaan kepada pemegang saham tetap menjadi hak pemegang saham 
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istimewa tersebut. Jika suatu saat perusahaan tidak membagikan dividen 

maka pada periode yang lain jika perusahaan tersebut membagikan 

deviden, maka perusahaan harus membayarkan dividen tertuang tersebut 

sebelum membagikannya kepada pemegang saham biasa. 

Dengan karakteristik yang ada saham preferen memiliki beberapa 

kelemahan dan kelebihan, yaitu: 

1. Lebih aman daripada saham biasa karena memiliki hak klaim terhadap 

kekayaan perusahaan dan pembagian dividen terlebih dahulu. 

2. Dibandingkan dengan investasi dalam bentuk pinjaman/utang, saham 

preferen kurang aman karena dividen secara hukum bukan kewajiban. 

3. Pembayaran dividen secara tetap sulit dinaikkan. 

4. Tidak memiliki waktu jatuh tempo. 

5. Sulit diperjualbelikan dibandingkan saham biasa karena biasanya jumlah 

saham preferen yang beredar jauh lebih sedikit. 

6. Pada saat perusahaan dilikuidasi yang dibayarkan hanyalah nilai 

nominalnya. (Darmadji dan Fakhruddin, 2001: 8) 

3. Saham Syari’ah 

Sampai tahun 1970, sejumlah besar masyarakat muslim tidak dapat 

terlibat dalam investasi di pasar modal. Hal ini disebabkan karena larangan 

Islam pada aktivitas-aktivitas bisnis tertentu. Untuk memenuhi kepentingan 

pemodal yang ingin mendasarkan kegiatan investasinya berdasarkan kepada 

prinsip-prinsip syari’ah, maka di sejumlah bursa efek dunia telah disusun 

indeks yang secara khusus terdiri dari komponen saham-saham yang 



 xxxvii 

tergolong kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah. 

(Huda dan Mustafa, 2007:45) 

Menurut Kurniawan (2008), untuk menyeleksi suatu saham syari’ah bisa 

dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama bisa dikategorikan 

sebagai pendekatan jual beli. Pendekatan ini dengan asumsi bahwa saham 

adalah asset dan dalam jual beli terdapat pertukaran asset dengan uang. 

Pendekatan kedua adalah pendekatan yang berdasarkan cirri dasar sebuah 

aktivitas keuangan atau produksi. Metode lainnya adalah metode pendapatan 

(income method) dan metode struktur modal (capital structure method). 

Jadi secara prinsip, saham syari’ah dapat didefinisikan suatu instrumen 

pasar modal yang digunakan sebagai alat penyertaan modal kepada suatu 

perusahaan (emiten) yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip syari’ah. 

Aturan dan norma jual beli saham tetap mengacu kepada pedoman jual 

beli barang pada umunya, yaitu terpenuhinya rukun, syarat, aspek ‘an-

taradhin, serta terhindar dari unsur maysir, gharar, riba, haram, dhulm, 

ghisy dan najasy. Praktik forward contract, short selling, option, insider 

trading, “penggorengan” saham merupakan transaksi yang dilarang secara 

syari’ah dalam dunia pasar modal. (Huda dan Mustafa, 2007:65) 

 

C. Investasi 

 Investasi dapat diartikan sebagai suatu komitmen penempatan dana pada 

suatu atau beberapa objek investasi dengan harapan akan mendapatkan 

keuntungan dimasa mendatang. (Darmadji dan Fakhruddin, 2001:110) 
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 Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada 

financial asset dan investasi pada real asset. Investasi pada financial asset 

dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, 

Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan 

di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, warrant, opsi, dan yang 

lainnya. Sedangkan investasi pada real asset dapat dilakukan dengan pembelian 

asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan, dan 

yang lainnya. (Huda dan Mustafa, 2007:8) 

Tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan. 

Menurut Tandelilin (2001) ada beberapa motif tujuan seseorang melakukan 

investasi, antara lain adalah: 

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. 

2. Mengurangi tekanan inflasi. 

3. Sebagai usaha untuk menghemat pajak. 

Pada dasarnya adalah investasi merupakan dua sisi mata uang yang berbeda 

dimana dengan pengaharapan yang ada melalui tujuan-tujuan tersebut, investor 

mengharapkan tingkat return yang positif dari investasi yang dilakukan, tetapi di 

sisi lain investor juga menghadapi tingkat risiko dari investasi yang mereka 

lakukan. Untuk itu diperlukan suatu pertimbangan yang cermat dari investor 

sebelum melakukan investasi. 

Secara umum beberapa hal yang perlu dipertimbangkan seseorang investor 

sebelum berinvestasi di pasar modal, antara lain: 

1. Pertimbangkan tingkat keuntungan dan tingkat risiko yang dapat ditanggung 
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Keputusan investasi merupakan keputusan atau pilihan atas sesuatu skenario 

tingkat keuntungan yang diharapkan (expected return) dan tingkat risiko 

(risk) yang siap ditanggung. Pemodal harus berhitung dengan cermat atas dua 

hal tersebut. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, pemodal harus siap 

menanggung risiko yang besar juga. Sebaliknya, semakin rendah risiko yang 

ditanggung, semakin rendah pula tingkat keuntungan yang di dapat. 

2. Ketahui jangka waktu investasi (time horizon) 

Jangka waktu investasi akan menentukan perilaku investor dalam aktivitas 

investasinya. 

3. Kenali karakter 

Umumnya karakter investor terbagi atas 3 yaitu (1) pengambil risiko (risk 

taker), (2) penghindar risiko (risiko avoider) dan (3) netral. Karakter 

investasi akan berpengaruh terhadap perilaku dalam berinvestasi dan karakter 

tersebut menetukan strategi yang tepat dalam berinvestasi. Pengenalan akan 

karakter juga menjadi penting karena hal tersebut berhubungan erat dengan 

jenis surat berharga yang akan menjadi objek investasi. Pada umumnya 

seorang investor adalah risk averse. Oleh karena itu, mereka lebih melakukan 

diversifikasi dalam portofolio investasinya guna mengurangi sebagian risiko 

yang harus ditanggungnya. Karena risiko tidak sistematis dapat dihilangkan 

dengan diversifikasi, maka risiko sistematis (beta) menjadi lebih relevan bagi 

investor (Huda dan Mustafa ,2007). 

4. Pelajari keuangan anda 

Untuk kebanyakan orang, investasi di reksa dana hanyalah sebagian dari total 

asetnya. Jika investasi lebih banyak pada deposito berjangka, mungkin dapat 
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mengambil risiko lebih besar untuk tingkat keuntungan yang lebih besar pula 

dari investasi pada Reksa Dana. 

5. Evaluasi kinerja investasi 

Data historis membuktikan bahwa reksa dana yang mempunyai kinerja bagus 

pada masa lalu tidak selalu memberikan kinerja sama pada masa yang akan 

datang. 

6. Lakukan diversifikasi 

Diversifikasi adalah sebuah cara untuk mengendalikan risiko karena 

walaupun seorang investor pada beberapa reksa dana berisiko tinggi, bila 

nilai salah satu investasi tersebut menurun, nilai investasinya yang lainnya 

mungkin naik. (Darmadji dan Fakhruddin, 2001:110-112) 

Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah dilakukan 

sebelum investor melakukan investasi, namun hal tersebut tidak menghilangkan 

risiko sepenuhnya. Menurut Tandelilin (2001), dalam analisis tradisional, risiko 

total dari berbagai asset keuangan bersumber dari: 

1. Interest Rate Risk. Risiko yang berasal dari variabilitas return akibat 

perubahan tingkat suku bunga. Perubahan tingkat suku bunga ini 

berpengaruh negatif terhadap harga sekuritas. 

2. Market Risk. Risiko yang berasal dari variabilitas return karena fluktuasi 

dalam keseluruhan pasar sehingga berpengaruh pada semua sekuritas. 

3. Inflation Risk. Suatu faktor yang mempengaruhi semua sekuritas adalah 

purchasing power risks. Jika suku bunga naik, maka inflasi juga meningkat, 

karena lenders membutuhkan tambahan premium inflasi untuk mengganti 

kerugian purchasing power. 
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4. Bussines Risk. Risiko yang ada karena melakukan bisnis pada industri 

tertentu. 

5. Financial Risk. Risiko yang timbul karena penggunaan leverage financial 

oleh perusahaan. 

6. Liquidity Risk. Risiko yang berhubungan dengan pasar sekunder tertentu 

dimana sekuritas diperdagangkan. Suatu investasi jika dapat dibeli dan dijual 

dengan cepat tanpa perubahan harga yang signifikan, maka investasi tersebut 

dikatakan likuid, demikian sebaliknya. 

7. Exchange Rate Risk. Risiko yang berasal dari variabilitas retun sekuritas 

karena fluktuasi kurs currency. 

8. Country Risk. Risiko ini menyangkut politik suatu negara sehingga mengarah 

pada political risk. 

Dengan perkembangan dunia pasar modal global serta di ikutinya tumbuh 

kembangnya pasar modal syari’ah, maka investasi saat ini tidak hanya berbentuk 

investasi konvensional, namun sudah mencangkup investasi syari’ah. Invesatsi 

syari’ah menjadi relevan dengan perkembangan pasar modal untuk saat ini. 

1. Prinsip Investasi Syari’ah 

Islam sebagai din yang komprehensif (syumul) dalam ajaran dan norma 

mengatur seluruh aktivitas manusia di segala bidang. Investasi sebagai salah 

satu bagian dari aktivitas perekonomian tidak dapat mengabaikan aspek 

postulat, konsep, serta diskursus yang menjadi background dalam 

pembentukkan sebuah pengetahuan yang memiliki multidimensi yang 

mendasar dan mendalam. (Huda dan Mustafa, 2007:17) 
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Lebih lanjut Pontjowinoto (2003) dalam Huda dan Mustafa (2007:23) 

menyatakan beberapa prinsip dasar transaksi syari’ah dalam investasi 

keuangan, diantaranya adalah: 

1. Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan 

menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang 

memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil. 

2. Uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan di mana 

fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan 

daya beli suatu barang atau harta. Sedangkan manfaat atau keuntungan 

yang ditimbulkannya berdasrkan atas pemakaian barang atau harta yang 

dibeli dengan uang tersebut. 

3. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau 

unsur penipuan di salah satu pihak baik secara sengaja amupun tidak 

sengaja. 

4. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan 

risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko. 

5. Dalam Islam setiap transakasi yang mengharapkan hasil harus bersedia 

menanggung risiko. 

6. Manajemen yang diterapkan adalah manajemen islami yang tidak 

mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta 

menjaga lestarinya lingkungan hidup. 

Islam sebagai aturan hidup (nidham al hayat) yang mengatur seluruh sisi 

kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara dan kiat untuk 

menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT. 
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Dalam berinvestasi pun Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan petunjuk 

(dalil) dan rambu-rambu pokok yang seyogyanya diikuti oleh setiap muslim 

yang beriman. (Huda dan Mustafa, 2007:24) 

Menurut Satrio (2005) dalam Huda dan Mustafa (2007:24), rambu-

rambu tersebut adalah : 

1. Terbebas dari unsur riba 

Riba secara etimologi berarti tumbuh dan bertambah, dan dalam 

terminologi syari’ah para ulama banyak memberikan definisi. Seperti 

Imam badrudin Al ‘Aini dalam kitabnya ‘Umdatu al-Qari 

mendefinisikan riba sebagai ”Riba adalah penambahan atas harta 

pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.” 

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, masing-masing 

adalah riba utang piutang (riba qardh dan riba jahiliyah) dan riba jual 

beli (riba fadhl dan riba nasi’ah). 

2. Terhindar dari unsur gharar 

Gharar secara etimologi bermakna kekhawatiran atau risiko, dan gharar 

berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan/atau 

kebinasaan. Dan thagrir adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang 

gharar. Dikatakan gharar binafsihi wa maalihi taghriran, berarti 

‘aradhahuma lilhalakah min ghairi an ya’rif (jika seseorang melibatkan 

diri dan hartanya dalam kancah gharar, maka itu berarti keduanya telah 

dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya). 

Gharar juga dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat tidak pasti 

(uncertainty). Jual beli gharar berarti sebuah jual beli yang mengandung 
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unsur ketidakpastian atau ketidaktahuan (jahalah) antara kedua pihak 

yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu yang objek akad tidak diyakini 

dapat diserahkan. 

3. Terhindar dari unsur judi (maysir) 

Maysir secara etimologi bermakna mudah. Maysir merupakan bentuk 

objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. 

Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya 

menempuh jalan yang susah payah akan tetapi mencari jalan pintas 

dengan harapan dapat mencapai apa yang dikenhandaki, walaupun jalan 

pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syari’ah. 

4. Terhindar dari unsur haram 

Investasi yang dilakukan oleh seorang investor muslim diharuskan 

terhindar dari unsur haram. Sesuatu yang haram merupakan segala 

sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Dan Rasul-Nya SAW. Dalam 

Al-Qur’an dan Hadis-Nya. Kata haram secara etimologi bermakna 

melarang. Sesuatu yang haram berarti yang dilarang untuk 

melakukannya. 

5. Terhindar dari unsur syubhat 

Kata syubhat berasal berarti mirip, serupa, semisal, dan bercampur. 

Dalam terminologi syari’ah syubhat diartikan sebagai “sesuatu perkara 

yang tercampur (antara halal dan haram), akan tetapi tidak diketahui 

secara pasti apakah ia sesuatu yang halal atau haram, dan apakah ia 

hak ataukah batil.” Seorang investor muslim disarankan menjauhi 

aktivitas investasi yang beraroma syubhat karena jika hal tersebut tetap 
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dilakukan maka pada hakikatnya telah terjerumus pada sesuatu yang 

haram. 

Jadi, secara prinsip muamalah serta syari’at Islam yang telah ditetapkan 

oleh Allah SWT. Maka hal tersebut yang harus menjadi acuan pertama 

semua pelaku investasi syari’ah dalam melakukan kegiatan transaksi di pasar 

modal syari’ah. Adapun hal yang diatur dalam syari’at Islam dalam 

melakukan kegitan transaksi meliputi: 

1. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun 

cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang 

haram. 

2. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. 

3. Keadilan pendistribusian kemakmuran. 

4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha. 

5. Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian/spekulasi), dan gharar 

(ketidakjelasan/samar-samar). 

Dapat disimpulkan lebih lanjut, kegiatan pasar modal yang berdasarkan 

syari’ah akan mengacu sepenuhnya kepada hukum syari’at Islam yang 

berlaku. Perputaran modal pada kegiatan pasar modal syari’ah tidak boleh 

disalurkan kepada jenis industri yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

diharamkan.  

2. Konsep Dasar Investasi Syari’ah 

Prinsip dasar investasi syari’ah yang bersumber pada nilai-nilai syari’ah 

yang diterapkan disemua sektor kehidupan, salah satunya transaksi ekonomi 
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dan investasinya. Hal tersebut juga telah disebutkan oleh ayat-ayat Al-Qur’an 

dan Hadist. 

Menurut Huda dan Mustafa (2007) konsep investasi dalam ajaran Islam 

yang diwujudkan dalam bentuk nonfinansial yang berimplikasi terhadap 

kehidupan ekonomi yang kuat juga tertuang dalam Al-Qur’an surat an-Nisa 

ayat 9 yang berarti “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang 

mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, 

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang jujur” 

Ayat tersebut menganjurkan untuk berinvestasi dengan mempersiapkan 

generasi yang kuat, baik aspek intelektualitas, fisik, maupun aspek keimanan 

sehingga terbentuklah sebuah kepribadian yang utuh dengan kapasitas : 

1. Memiliki akidah yang benar. 

2. Ibadah dengan cara yang benar. 

3. Memiliki akhlak yang mulia. 

4. Intelektualitas yang memadai. 

5. Mampu untuk bekerja / mandiri. 

6. Disiplin atas waktu. 

7. Bermanfaat bagi orang lain. 

Dengan 7 (tujuh) bekal tersebut diharapkan sebuah generasi sebagai 

hasil investasi jangka panjang para orang tua dapat menjalani kehidupan 

dengan baik, sejahtera, serta tentram. 
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Selain itu, larangan Allah SWT. Bagi seluruh hamba untuk memakan 

harta sesama secara batil dan perintah untuk melakukan aktivitas perniagaan 

yang didasari dengan rasa saling ridha di antara para pihak yang terlibat, 

sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 29, yakni 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepada-

mu”. 

Ayat ini juga merupakan landasan dasar tentang tata cara berinvestasi 

yang sehat dan benar. Perihal ini juga diperkuat dengan sebuah Sabda Nabi 

Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari 

Ibnu Umar sebagai berikut: “Kunci-kunci gaib ada 5 (lima) yang tidak 

seorang pun mengetahui kecuali Allah SWT. semata : 

1. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok 

kecuali Allah 

2. Tidak ada yang dapat mengetahui kapan terjadi hari kiamat kecuali 

Allah 

3. Tidak ada yang dapat mengetahui apa yang terjadi atau yang ada dalam 

kandungan rahim kecuali Allah 

4. Tidak ada yang dapat mengetahui kapan turunnya hujan kecuali Allah 

5. Tidak ada yang dapat mengetahui di bumi mana seseorang akan wafat. 

Butir pertama, bermakna investasi dunia akhirat, di mana usaha atau 

pekerjaan sebagai bekal kehidupan dunia sekaligus usaha sebagai bekal 
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akhirat tidak diketahui oleh seluruh makhluk. Pesan kedua, sebagai informasi 

bagi sekalian manusia untuk berinvestasi akhirat sebagai bekal yang 

memadai, karena tidak seorang pun mengetahui kapan terjadi hari kiamat 

yang pada hari itu telah ditutup pintu taubat serta amalan manusia. 

Ketiga, sebagai pesan untuk memiliki generasi yang berkualitas sebagai 

investasi jangka panjang bagi para orang tua, di mana tidak seorang pun 

mengetahui seberapa besar kualitas kandungan yang ada dalam rahim 

seseorang. Keempat, pesan investasi dunia, dengan melakukan saving akhirat 

sebagai motivasi untuk berjaga-jaga di masa depan (precautionary 

motivation), karena turunnya air hujan dari langit disimbolkan sebagai 

sumber rezeki (wealth) sebagaimana Firman-Nya dalam beberapa ayat. Dan 

pesan kelima, merupakan anjuran untuk melakukan investasi akhirat sedini 

mungkin, karena tidak seseorang pun yang mengetahui kapan dipanggil ke 

ribaan Allah SWT. (Huda dan Mustafa, 2007:19-20) 

Syari’at Islam yang telah ditetapkan di Al-Qur’an yang mengatur hal 

perekonomian hanya mencegah dan melarang adanya hal-hal yang 

bertentangan dengan syari’at Islam. Hal itu sesuai dengan ayat 275 surat Al-

Baqarah yang berarti “…Sesungguhnya jual beli sama dengan riba, padahal 

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” 

 

D. Jakarta Islamic Index (JII) 

Menurut Hanafi (2006) Jakarta Islamic Index (JII) adalah indeks saham yang 

terdapat pada Bursa Efek Indonesia yang berbasis syari’ah Islam dan terdiri dari 

30 saham terpilih yang sesuai dengan kriteria syari’ah Islam. Jakarta Islamic 
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Index merupakan indeks yang dikembangkan oleh Bursa Efek Jakarta (sekarang 

Bursa Efek Indonesia) bekerja sama dengan PT. Danareksa Investment 

Management. 

Menurut Dewan Syari’ah Nasional (DSN) kriteria-kriteria yang dipergunakan 

oleh Jakarta Islamic Index (JII) adalah sebagai berikut : 

a. Emiten 

1) Usaha emiten bukan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau 

perdagangan yang dilarang.  

2) Bukan merupakan lembaga keuangan ribawi termasuk bank dan asuransi 

konvensional. 

3) Bukan termasuk usaha yang memproduksi, mendistribusikan serta 

memperdagangkan makanan dan minuman yang haram. 

4) Bukan termasuk usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan atau 

menyediakan barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat 

mudarat. 

b. Indeks 

1) Kapitalisasi pasar JII menggunakan kapitalisasi pasar harian rata-rata 

selama satu tahun. 

2) Perdagangan pasar di bursa, JII menggunakan rata-rata harian perdagangan 

regular saham di bursa selama satu tahun. 

c. Persayaratan masuk Indeks Jakarta Islamic Index (JII) 

1) Listing di JII selama 3 bulan berturut-turut, kecuali yang termasuk 10 besar 

kapitalisasi. 

2) Saham dipilih dengan jumlah kapitalisasi tertinggi sejumlah 60 saham. 



 l 

3) Saham dipilih dengan nilai transaksi rata-rata tertinggi harian sejumlah 

30 saham. 

4) Memilih saham berdasar laporan keuangan tahunan dengan rasio kewajiban 

terhadap aktiva maksimal 90%. 

Fakhrudin dan Darmadji (2001:96-97) mendefinisikan Jakarta Islamic Index 

sebagai indeks yang mengakomodasi syari’at investasi dalam Islam atau indeks 

yang berdasarkan syari’ah Islam. Dengan kata lain, dalam indeks ini dimasukan 

saham-saham yang memenuhi kriteria investasi dalam syari’at Islam. Saham-

saham yang masuk dalam indeks syari’ah adalah emiten yang kegiatan usahanya 

tidak bertentangan dengan syari’ah seperti : 

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang 

dilarang. 

2. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan 

asuransi konvensional. 

3. Usaha yang memproduksi serta memperdagangkan makanan dan minuman 

yang tergolong haram. 

4. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan atau menyediakan barang-

barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. 

Pembentukan Jakarta Islamic Index yang masuk kedalam instrumen syari’ah 

ini adalah dalam rangka untuk mendukung pembentukkan Pasar Modal Syari’ah 

yang telah diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 di Jakarta. Jakarta Islamic 

Index menggunakan hari dasar tanggal 1 Januari 1995 dengan nilai dasar 100. 

Adapun tujuan pembentukkan Jakarta Islamic Index adalah : 
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1. Untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi yang 

berbasis syari’ah. 

2. Untuk memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syari’ah Islam 

untuk melakukan investasi di bursa efek. 

3. Diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham 

berbasis syari’ah di Indonesia. 

4. Untuk menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya 

secara syari’ah tanpa takut bercampur dengan dana ribawi. 

5. Untuk menjadi tolak ukur kinerja (benchmark) dalam memilih portofolio 

saham yang halal. 

 Pemilihan dan filterisasi dengan kriteria tertentu dalam memilih 30 saham 

yang masuk kedalam kelompok Jakarta Islamic Index melibatkan Dewan 

Pengawas Syari’ah dari PT. Danareksa Investment Management. Filterisasi 

terhadap saham-saham yang akan masuk Jakarta Islamic Index melaui dua tahap. 

Tahap pertama adalah filter syari’ah yang terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi, 

yaitu : 

1. Emiten tidak menjalankan usaha perjudian perjudian dan permainan yang 

tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. 

2. Bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, 

termasuk perbankan dan asuransi konvensional. 

3. Usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan, dan 

memperdagangkan makanan atau minuman yang haram. 

4. Tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan, dan menyediakan 

barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat. 
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Tahap filterisasi yang kedua adalah terhadap saham yang listing. Menurut 

Tjiptono dan Darmadji (2001:97) tahapan atau seleksi tersebut meliputi 4 syarat, 

yaitu : 

1. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syari’ah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali 

termasuk dalam 10 besar dalam hal kapitalisasi) 

2. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun 

terakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 

90%. 

3. Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata 

kapitalisasi pasar terbesar selama 1 tahun terakhir. 

4. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata 

nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir. 

Untuk menjaga komposisi 30 saham terbaik, Jakarta Islamic Index akan 

melakukan filterisasi yang berkelanjutan untuk setiap saham-saham Jakarta 

Islamic Index, baik yang telah masuk maupun yang baru akan masuk kedalam 

kelompok saham Jakarta Islamic Index. 

Pengkajian ulang akan filterisasi akan dilakukan setiap enam bulan sekali 

dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap 

tahunnya. Hal ini akan menyebabkan setiap perubahan pada jenis usaha utama 

emiten akan dimonitor secara terus-menerus berdasarkan data publik yang 

tersedia. Hal ini mengakibatkan terdapat emiten yang keluar dan akan digantikan 

oleh emiten yang lain yang lebih memenuhi syarat, yaitu konsisten dengan 

prinsip syari’ah untuk lini bisnis yang dijalani perusahaan. 
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Prosedur ini bertujuan untuk mengeliminasi saham spekulatif yang cukup 

likuid karena sebagian saham-saham spekulatif memiliki tingkat likuiditas rata-

rata nilai perdagangan reguler yang tinggi dan tingkat kapitalisasi pasar yang 

rendah. 

Perhitungan Jakarta Islamic Index menggunakan metode perhitungan indeks 

yang telah ditetapkan yaitu dengan bobot kapitalisasi pasar (market cap 

weighted). Perhitungan indeks ini juga mencangkup penyesuaian-penyesuaian 

(adjustments) akibat berubahnya data emiten yang disebabkan adanya corporate 

action. 

 

E. Pasar Efisien 

 Pasar efisien atau pasar modal yang efisien didefinisikan sebagai pasar yang 

harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. 

Semakin cepat informasi baru tercermin pada harga sekuritas, semakin efisien 

pasar modal tersebut. (Husnan, 2005:260) 

Corrado and Jordan (2002) mendefinisikan pasar efisien sebagai berikut: 

Market efficiency is relation between stock prices and information available to 

investors indicating wheter it is possible to “beat the market”, if a market is 

efficient, it is not possible, except by luck. Pasar efisien adalah hubungan antara 

harga saham dan informasi yang tersedia untuk investor mengindikasikan jika hal 

itu memungkinkan untuk “mengalahkan pasar”, tetapi jika pasar tersebut efisien, 

hal tersebut tidak mungkin, kecuali dengan keberuntungan. 

Namun, terdapat pihak lain yang menggunakan pengertian yang berbeda, 

seperti West (1975) dalam Husnan (2005:259) membedakan internal dan external 
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efficiency. External efficiency menunjukkan bahwa pasar berada dalam keadaan 

keseimbangan sehingga keputusan perdagangan saham berdasarkan atas 

informasi yang tersedia di pasar tidak bisa memberikan tingkat keuntungan di 

atas tingkat keuntungan keseimbangan. Internal efficiency, sebaliknya, 

menunjukkan bahwa pasar modal tersebut bukan hanya memberikan harga yang 

“benar”, tetapi juga memberikan berbagai jasa yang diperlukan oleh para pembeli 

dan penjual dengan biaya serendah mungkin. 

Rodoni dan Yong (2002:60-61) memberikan syarat-syarat untuk sebuah 

pasar saham menjadi efisien: 

1. Penyingkapan informasi. Informasi adalah tidak tertangguh atau diawasi 

(disekat penyabarannya oleh pihak tertentu), dan dapat diperoleh oleh pihak 

umum dengan percuma, yaitu tiada biaya yang terlibat dalam mendapatkan 

informasi untuk peserta pasaran. 

2. Turun naik harga adalah secara bebas. Harga tidak diawasi oleh pihak 

manapun apakah pembeli ataupun penjual saham. 

3. Pasaran senantiasa dalam keseimbangan. Kalau pasaran senantiasa efisien, 

maka pasaran itu akan senantiasa berada dalam keseimbangan hanya 

informasi baru saja yang akan diserap ke dalam harga dan dapat mengubah 

nilai intrinsik saham. 

Berdasarkan pengertian serta definisi yang tentang pasar modal efisien maka 

dapat di tarik dua unsur pokok yang dapat menjadi ciri pasar efisien, yaitu 

tersedianya informasi yang relevan dan harga yang akan menyesuaikan secara 

cepat dan tepat terhadap informasi baru yang muncul. 
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Hal ini sesuai dengan yang telah diungkapkan oleh Fama (1970) yang 

mengklasifikasi informasi menjadi tiga tipe, yaitu: 

1. Perubahan harga di waktu yang lalu (past price changes) 

2. Informasi yang tersedia kepada publik (public information) 

3. Informasi yang tersedia baik kepada publik maupun tidak (public and private 

information). 

Lebih lanjut, Rodoni dan Yong (2002:61) mencirikan pasar efisien dengan: 

1. Harga-harga saham seharusnya menanggapi secara sekaligus dan tepat 

terhadap informasi baru yang berkenaan. 

2. Perubahan dalam harga-harga saham dari satu jangka waktu ke satu jangka 

waktu yang lain haruslah secara random. 

3. Adalah tidak mungkin untuk membedakan antara investasi yang 

menguntungkan dengan investasi yang tidak menguntungkan untuk masa 

depan berdasarkan maupun ciri investasi waktu yang lalu ataupun saat ini. 

4. Tidak ada perbedaan yang nyata dari segi prestasi investasi investor. 

1. Tingkatan Pasar Efisien 

Dalam teori pasar efisien yang diungkapkan oleh Fama (1970), 

menyatakan bahwa terdapat tiga tingkatan pasar modal yang efisien, yaitu: 

1. Bentuk efisiensi yang lemah (weak form efficiency). 

Keadaan di mana harga-harga mencerminkan semua informasi yang ada 

pada catatan harga di waktu yang lalu. Dalam keadaan seperti ini 

pemodal tidak bisa memperoleh tingkat keuntungan di atas normal 

dengan menggunakan trading rules yang berdasarkan atas informasi 

harga di waktu yang lalu. 
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2. Bentuk efisiensi setengah kuat (semi strong efficiency). 

Keadaan di mana harga-harga bukan hanya mencerminkan harga-harga 

di waktu yang lalu, tetapi semua informasi yang dipublikasikan. Dengan 

kata lain, para pemodal tidak bisa memperoleh tingkat keuntungan di 

atas normal dengan memanfaatkan public information.  

3. Bentuk efisiensi kuat (strong forms). 

Keadaan dimana harga tidak hanya mencerminkan semua informasi 

yang dipublikasikan, tetapi juga informasi yang bisa diperoleh dari 

analisa fundamental tentang perusahaan dan perekonomian. Dalam 

keadaan seperti ini pasar modal akan seperti rumah lelang yang ideal: 

harga selalu wajar dan tidak ada investor yang mampu memperoleh 

perkiraan yang baik tentang harga saham. (Husnan, 2005:265-266). 

 

F. Anomali Pasar Efisien 

Anomali merupakan penyimpangan, anti-tesis serta sebuah fenomena yang 

muncul sebagai penolakan dari teori pasar efisien yang di ungkapkan oleh Fama 

(1970). Perdebatan tentang kebenaran teori pasar efisien maupun yang menentang 

teori tersebut karena munculnya anomali pasar efisien. 

Pada kenyataannya ada berbagai perilaku yang bisa dikenali di dalam pasar 

modal. Penyimpangan ini secara terus-menerus hadir dan telah memberikan 

dampak yang cukup besar yang disebut sebagai market anomalies (anomali 

pasar). Anomali adalah hasil empiris yang tidak dapat dijelaskan oleh teori dan 

fenomena yang mengindikasikan bentuk pasar yang tidak efisien (kesempatan 

profit). Pada anomali terdapat penyimpangan harga pada waktu-waktu tertentu 
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dan hasil yang ditimbulkan oleh anomali akan berlawanan dengan hasil yang 

diharapkan pada posisi pasar modal yang efisien. (Rama, 2005) 

1. Pengaruh Hari Perdagangan (Day of The Week Effect) 

Pengaruh hari perdagangan (day of the week effect) merupakan salah 

satu penyimpangan (anomali) yang termasuk ke dalam calendar effect 

anomalies dari teori pasar efisien. Banyak penelitian yang membuktikan dan 

mengidentifikasi terjadinya penyimpangan (anomali) ini di beberapa pasar 

modal di dunia. 

Day of the week effect merupakan penyimpangan (anomali) yang 

menyebutkan terdapat perbedaan return disetiap hari perdagangan dalam satu 

minggu secara signifikan. Biasanya return yang signifikan negatif terjadi 

pada hari Senin, sedangkan return positif terjadi pada hari-hari lainnya. 

Beberapa literatur mengungkapkan pola return dimana hari Jum’at 

mempunyai rata-rata retutn tertinggi dan tingkat risiko yang lebih rendah dari 

pada hari lainnya. Hal ini bisa disebabkan oleh dominannya para investor 

untuk lebih aktif di perdagangan pada hari Jum’at karena melihat 

kecenderungan nilai negatif yang di dapat hari Senin. Kecenderungan akan 

hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu di antaranya adanya aksi 

proft taking yang dilakukan oleh investor pada hari perdagangan 

sebelumnya, yaitu hari Jum’at. 

2. Pengaruh Bulan Perdagangan (Month Effect) 

Pengaruh bulan perdagangan (month effect) dapat diartikan terdapat 

bulan-bulan tertentu dimana nilai rata-rata return pada bulan tersebut lebih 

tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain pada suatu perdagangan di 
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pasar modal. Salah satu dari pengaruh bulan yang paling umum dan sering di 

ungkap dalam suatu penelitian adalah pengaruh bulan Januari (January 

effect).  

January effect atau kadang disebut juga January fever merupakan istilah 

yang dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa pada bulan Januari setiap 

tahun umumnya menunjukkan tingkat pengembalian yang tinggi 

dibandingkan bulan-bulan lainnya. Pola January effect umumnya terjadi, 

karena pada pertengahan Desember pada fund manager mulai libur berkaitan 

dengan hari Natal dan Tahun Baru. Para fund manager baru masuk lagi pada 

bulan Januari dengan semangat optimisme dan dilengkapi dengan data-data 

yang akurat sehingga biasanya mereka melakukan pembelian besar-besaran 

dan tentu saja harga-harga saham akan terdongkrak naik. (Darmadji dan 

Fakhruddin, 2001:118) 

Namun, beberapa penelitian mengungkapkan pola January effect mulai 

hilang. Hal ini membuktikan bahwa pola ini tidak selalu terjadi. Seperti yang 

diungkapkan bahwa pola ini merupakan salah satu dari penyimpangan pasar 

modal, jadi penyimpangan ini tidak dapat dijelaskan secara teori walaupun 

dibuktikan secara empiris. 

Perubahan pola pengaruh bulan perdagangan January effect juga 

dibuktikan dari beberapa penelitian yang dilakukan di pasar modal 

Indonesia. Cahyaningdyah (2005) menyebutkan return pada bulan April 

lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lainnya atau lebih dikenal dengan 

sebutan April Effect. Cahyaningdyah (2005) menyimpulkan bahwa hal ini 

disebabkan oleh adanya sistem pelaporan keuangan perusahaan sesuai 
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dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM-LK 

No.80/PM/1996, yang menyatakan bahwa laporan tahunan harus disertai 

dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan 

kepada BAPEPAM-LK 120 hari setelah tanggal tahun tutup buku. Dengan 

asumsi dan ketetapan tersebut maka rata-rata return pada bulan April lebih 

tinggi daripada bulan selain April. 

 

 

 

 

3. Pengaruh Rogalski (Rogalski Effect) 

Rogalski Effect merupakan suatu fenomena yang ditemukan oleh 

seorang peneliti bernama Rogalski pada tahun 1984. Penelitiannya 

mengungkapkan adanya hubungan yang menarik antara fenomena Day of the 

week effect dengan January effect, dimana ditemukan bahwa rata-rata return 

negatif pada hari Senin, menghilang pada bulan Januari. Hal ini disebabkan 

adanya January Effect, yaitu adanya kecenderungan return yang lebih tinggi 

pada bulan Januari dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. 

Rogalski Effect bisa diartikan sebagai suatu fenomena dimana return 

negatif yang biasa terjadi pada hari Senin (Monday Effect) menghilang pada 

bulan tertentu. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan yang lebih tinggi 

pada bulan tersebut dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. 

Di Indonesia pengaruh Rogalski (Rogalski effect) di ungkapkan oleh 

penelitian yang dilakukan Cahyaningdyah (2005) pada Bursa Efek Jakarta 
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periode penelitian 2001-2003. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

penyimpangan (anomali) pengaruh Rogalski (Rogalski effect) terdapat di 

Bursa Efek Jakarta. 

  

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Rodoni (2005) yang menguji efisiensi pasar 

modal Indonesia tahun 1998 sampai 2002 pada semua sektor yang terdapat pada 

Bursa Efek Jakarta. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa harga saham di 

Bursa Efek Jakarta yang dicerminkan oleh 9 (Sembilan) sektor tidak terdistribusi 

normal yang berarti bahwa pasar saham Bursa Efek Jakarta masih tidak efisien 

walau pada tahap atau bentuk keefisienan pasar bentuk lemah. 

Penelitian lainnya yang menguji efisiensi pasar adalah Yong pada 30 saham 

yang dipilih secara acak dari Indeks Industri Bursa Saham Kuala Lumpur 

(BSKL) dan New Strait Times periode Januari 1977 sampai Mei 1985. Hasil 

penelitiannya mengungkapkan bahwa hanya 12 perusahaan yang menunjukkan 

korelasi yang jelas antara harga waktu yang lalu dengan harga yang akan datang. 

Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa 10% dari pada saham sampel 

mempunyai standar deviasi yang sesuai dengan hipotesis pasar efisien bentuk 

lemah pada tingkat signifikan 1 persen. 

Rr. Iramani dan Mahdi (2006) melakukan studi terhadap 38 saham yang 

tergabung dalam kelompok LQ45. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji 

pengaruh hari perdagangan dan Monday effect di Bursa Efek Jakarta periode 

Januari sampai Desember 2005. Dalam penelitian ini juga ingin diungkap apakah 

Rogalski effect juga terjadi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa 
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terjadi day of the week effect serta fenomena week four effect, namun penelitian 

tidak berhasil membuktikan adanya Rogalski effect di Bursa Efek Jakarta. 

Setyawardhana (2005) melakukan studi terhadap efek bulan perdagangan 

pada varians harga indeks saham utama Asia. Dalam penelitian tersebut diduga 

terdapat efek bulan perdagangan pada varians tiga indeks saham utama Asia (HIS 

Hongkong, KS200 Korea dan N225 Jepang). Hasil penelitian mengungkapakan 

adanya efek bulan perdagangan pada indeks saham Hang Seng (HIS), Nikkei 

(N225) dan KOSPI (KS200) pada periode penelitian tahun 1990 sampai dengan 

2005 atau dengan sampel 192 bulan. 

Rodoni (2003) melakukan studi terhadap JSE untuk Indonesia, STI untuk 

Singapura, SET untuk Thailand dan KLSE untuk Malaysia. Penelitian yang 

dilakukan pada periode yang dimulai dari Januari 1989 sampai Desember 1999 

bertujuan untuk melihat apakah terdapat January Effect di keempat sampel bursa 

saham di Asia Tenggara. Hasil penelitian mengungkapkan tidak terjadi January 

Effect pada keempat indeks saham tersebut. Penelitian ini mendukung teori 

hipotesis efisiensi pasar dalam bentuk lemah (weak form) yang dikemukakan oleh 

Fama (1970). 

Cahyaningdyah (2005) melakukan penelitian terhadap Bursa Efek Jakarta 

pada periode penelitian 2001-2003 yang bertujuan untuk menguji pengaruh 

Rogalski (Rogalski effect). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengaruh 

Rogalski (Rogalski effect) terdeteksi pada saham-saham yang listing di Bursa 

Efek Jakarta. 

Keragaman pendapat serta hasil penelitian mengenai pengujian efisiensi 

pasar modal Indonesia maupun penyimpangan (anomali) pasar efisien, terutama 



 lxii 

literatur mengenai anomali pasar efisien di pasar modal syari’ah dan yang 

menggunakan sampel saham syari’ah masih kurang, baik itu penelitian yang 

dilakukan di luar negeri atau di Bursa Efek Indonesia menjadikan fenomena ini 

menarik untuk diteliti. 

H. Kerangka Pemikiran 

 Penelitian ini dilakukan terhadap Sembilan saham konsisten dalam kelompok 

Jakarta Islamic Index periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2008, yang 

bertujuan untuk menguji efisiensi pasar modal syari’ah di Indonesia dan 

mendeteksi keberadaan penyimpangan (anomali) pasar modal pada saham-saham 

syari’ah. Dari 30 anggota saham Jakarta Islamic Index akan dilakukan sampling 

data menggunakan teknik judgement sampling, yang dilakukan dengan cara 

filterisasi saham perusahaan yang dikategorikan kedalam saham-saham yang 

konsisten selama periode penelitian. 

Berdasarkan literatur dan penelitian terdahulu, penelitian ini mengasumsikan 

hipotesis bahwa pasar modal Indonesia masih dalam bentuk efisiensi lemah 

(weak form efficiency) serta terjadi anomali pasar efisien, yaitu pengaruh hari 

perdagangan (day of the week effect), pengaruh bulan perdagangan (month effect) 

serta pengaruh Rogalski (Rogalski effect) pada saham-saham kelompok Jakarta 

Islamic Index periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2008. Data yang 

digunakan adalah historical price saham harian Indeks Harga Saham Individual. 

Data Historical Price dari Sembilan (9) saham perusahaan selanjutnya dilakukan 

uji hipotesis dengan menggunakan software SPSS 16.0 dan menggunakan uji 

non-parametrik dengan metode uji larian (Run test), uji Kruskal-wallis serta uji 

Mann-whitney. Untuk uji parametrik penelitian ini menggunakan uji korelasi 
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berseri (serial correlation), uji anova satu arah (Oneway Anova) serta t-test dua 

sampel bebas (Independen t-test two sample), yang hasilnya akan digunakan 

sebagai interpretasi hasil penelitian. Untuk lebih memudahkan dalam memahami 

penelitian ini, maka diagram alur dibuat untuk memberikan gambaran tentang 

arah penelitian ini. Diagram tersebut seperti terlihat pada Gambar 2.1 

Day of the

week effect

(Rr. iramani

dan Mahdi,

2006)

Month effect

(Rodoni, 2003)

dan

(Setyawardhana,

2005)

Rogalski effect

(Cahyaningdyah,

2005)

Month effect
Rogalski

effect

Day of the

week effect

Pengujian anomali pasar

efisien

Uji efisiensi pasar

bentuk lemah

Serial correlation

Uji efisiensi pasar

bentuk lemah

Run test

(Yong, 1985) dan

(Rodoni ,2005)

Oneway

Anova

Independent t-test 2

sample
Mann-Whitney

Kruskal-

Wallis

Interpretasi Hasil Penelitian

Parametric test Non-parametric test

Sembilan saham konsisten

periode 2006-2008

Jakarta Islamic Index

 

Gambar 2. 1 

Kerangka Pemikiran 
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I. Perumusan Hipotesis 

Berangkat dari kerangka pemikiran, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

H1 : Bentuk efisiensi pasar modal Indonesia masih dalam efisiensi bentuk 

lemah (weak form efficiency) 

H2 :  Terdapat pengaruh hari perdagangan terhadap saham-saham kelompok 

Jakarta Islamic Index, dimana rata-rata return hari Jum’at lebih besar dari 

hari selain Jum’at. 

H3 :  Terdapat pengaruh bulan perdagangan terhadap saham-saham kelompok 

Jakarta Islamic Index, dimana rata-rata return bulan April lebih besar dari 

bulan selain April. 

H4  :  Terdapat pengaruh Rogalski terhadap saham-saham Jakarta Islamic Index, 

dimana rata-rata return hari Senin bulan April lebih besar dari hari Senin 

selain bulan April. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah saham-saham yang masuk ke dalam 

kelompok Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia periode Januari 2006 

sampai Desember 2008. 

Pemilihan saham-saham yang tergabung dalam kelompok Jakarta Islamic 

Index adalah karena peneliti ingin menguji efisiensi pasar modal syari’ah di 

Indonesia serta menguji keberadaan anomali pasar modal syari’ah Indonesia yang 

di akibatkan oleh pasar modal yang tidak efisien pada Bursa Efek Indonesia. 

Alasan peneliti menggunakan sampel dari saham perusahaan-perusahaan 

yang tergabung pada Jakarta Islamic Index karena peneliti menilai bahwa return 

saham-saham yang tergabung pada kelompok Jakarta Islamic Index memberikan 

tingkat return yang baik dan mempunyai indeks yang relatif stabil. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan harian historical 

price Sembilan perusahaan yang konsisten masuk ke dalam kelompok Jakarta 

Islamic Index selama periode penelitian, yakni antara Januari 2006 sampai 

dengan Desember 2008. 

 

 

Tabel 3. 1 

Daftar Sembilan Perusahaan sampel penelitian 

 

Nama Perusahaan Kode Listing 

Perusaaan 

Sektor Industri Perusahaan 

Aneka Tambang, Tbk ANTM Pertambangan 

(Logam Mineral) 

Bumi Resources, Tbk BUMI Pertambangan (Batubara) 
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Indocement Tunggal 
Prakasa, Tbk 

INTP Industri Dasar Kimia (Semen) 

International Nickel 
Indonesia, Tbk 

INCO Pertambangan 
(Logam Mineral) 

Kalbe Farma, Tbk KLBF Industri Barang Konsumsi 
(Farmasi) 

Tambang Batubara 

Bukit Asam, Tbk 

PTBA Pertambangan (Batubara) 

Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk 

TLKM Infrastuktur (Telekomunikasi) 

Unilever Indonesia, 

Tbk 

UNVR Industri Barang Konsumsi 

(Barang Rumah Tangga) 

United Tractors, Tbk UNTR Perdagangan, Jasa dan Investasi 

(Perdagangan Besar Barang 

Konstruksi) 

 

Data-data yang digunakan untuk keperluan penelitian ini adalah data 

sekunder yang diperoleh dari Pusat Referensi Pasar Modal Bursa Efek Indonesia, 

Yahoo! Finance dan Reuters Finance. Adapun pemilihan periode penelitian dari 

Januari 2006 sampai dengan Desember 2008 dikarenakan kondisi perekonomian 

dan pasar modal cukup stabil. Walaupun pada pertengahan 2008 terdapat krisis 

keuangan global, namun peneliti menilai pada saat itulah peluang terjadinya 

penyimpangan (anomali) pasar modal dengan banyaknya aksi profit taking.  

 

 

B. Metode Penentuan Sampel 

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih 

berdasarkan metode judgment sampling adalah pengumpulan data atas dasar 

strategi kecakapan atau pertimbangan pribadi semata. (Hamid, 2007:29) 

Adapun tahap-tahap penentuan sampel yang dilakukan adalah sebagai 

berikut : 
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1. Menentukan tahun data objek penelitian yaitu mulai Januari 2006 – 

Desember 2008. 

2. Mengumpulkan nama perusahaan serta variabel yang dibutuhkan dari Pusat 

Referensi Pasar Modal Bursa Efek Indonesia dan Yahoo! Finance. 

3. Mensortir sampel penelitian berdasarkan konsistensi saham-saham 

perusahaan yang masuk anggota Jakarta Islamic Index selama periode 

penelitian, yaitu mulai dari Januari 2006 sampai Desember 2008. Screening 

dilakukan terhadap semua saham perusahaan anggota Jakarta Islamic Index 

yang konsisten masuk dalam anggota Jakarta Islamic Index selama periode 

penelitian. Dari tahap ini, menghasilkan sembilan perusahaan yang konsisten 

masuk ke dalam kelompok Jakarta Islamic Index. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan cara observasi kepustakaan (library research) yaitu dengan mencari dan 

mengumpulkan literatur yang terdiri dari buku-buku referensi, artikel, jurnal 

penelitian ilmiah dan media masa sebagai bahan bacaan, pengutipan serta 

referensi penelitian ini. Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Daftar saham-saham kelompok Jakarta Islamic Index periode Januari 2006 

sampai Desember 2008 yang didapat dari Pusat Referensi Pasar Modal Bursa 

Efek Indonesia dan Yahoo! Finance. 
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2. Historical price saham harian sembilan perusahaan sampel penelitian periode 

Januari 2006 sampai Desember 2008 yang didapat dari Yahoo! Finance dan 

Pusat Referensi Pasar Modal Bursa Efek Indonesia. 

 

D. Metode Analisis 

1. Uji Non-parametrik (non-parametric test) 

       Metode statistik non-parametrik adalah uji yang modelnya tidak 

menetapkan adanya syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi yang 

merupakan sumber sampel penelitiannya. (Yamin dan Kurniawan, 2009;239) 

Dajan (1996;342) menyatakan bahwa statistik non-parametrik sering 

juga disebut statistik bebas distribusi (distribution free statistics) karena 

metodenya tidak membutuhkan asumsi tentang pola distribusi populasi. 

Easton dan McColl (2000) menyatakan “Non-parametric tests are often 

used in place of their parametric counterparts when certain assumptions 

about the underlying populations are questionable. Non-parametric test 

maybe, and often are, more powerfull in detecting populations differences 

when certain assumptions are not satisfied.” Yang dapat di artikan uji non-

parametrik biasa digunakan pendamping dari pengujian parametrik ketika 

terdapat asumsi yang masih dipertanyakan, dan uji non-parametrik sering 

kali lebih kuat dalam mendeteksi perbedaan populasi ketika terdapat asumsi-

asumsi yang tidak memuaskan.  

Dalam uji statistik non-parametrik setidaknya terdapat dua asumsi yang 

dibutuhkan yakni observasi sampel harus independen dan random serta 

variabel harus kontinu. Pengujian statistik non-parametrik juga mempunyai 
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beberapa keuntungan, diantaranya adalah lebih mudah dihitung dan 

dimengerti. Hal ini dikarenakan data dapat berupa urutan (order) maupun 

peringkat (rank). Keuntungan yang lain adalah, pengujian statistik non-

parametrik dapat menggunakan sampel-sampel dalam jumlah yang kecil. 

a. Uji Larian (run test) 

Run test atau uji Run merupakan uji yang bertujuan untuk 

memeriksa apakah urutan nilai-nilai cut point atau central tendency 

dan selanjutnya menguji ke acakannya. (Teguh Wahyono, 2009:173) 

Lebih lanjut Trihendradi (2009:239) mengungkapkan bahwa 

analisis Run mengklasifikasikan setiap nilai variabel apakah berada di 

atas atau di bawah suatu variabel yang terkumpul adalah random 

dengan membandingkan banyak grup dengan nilai berurutan yang 

ditentukan dari urutan random. Jadi dapat disimpulkan tujuan 

menggunakan uji Run adalah untuk menguji keacakan pergerakan 

harga atau return saham. 

Adapun bentuk uji statistiknya menurut Nachrowi (2006:193) 

adalah sebagai berikut: 

        2 N1 N2 

Mean : E(Run) =    + 1                  3.1 

       N   

      

 

 

                   2 N1 N2 (2N1 N2 – N) 

Varian : σ2
RUN =     3.2 

      N
2 (N – 1) 
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dimana :  N = Jumlah Observasi Return 

  N1 = Jumlah Return + 

  N2 = Jumlah Return – 

  R = Jumlah larian 

dengan hipotesis:  H0 = residual random 

   H1 = residual tidak random   

b. Uji Kruskal-Wallis 

Uji Kruskal-Wallis (Kruskal-Wallis test) merupakan suatu uji 

yang termasuk ke dalam kategori uji statistik non-parametrik. Uji 

Kruskal-Wallis biasa disebut juga sebagai uji Anova berdasarkan 

peringkat (Anova by ranks) atau Uji H. 

Menurut Uyanto (2009;331), uji Kruskal-Wallis berguna untuk 

membandingkan k-sampel yang independen yang berasal dari 

populasi yang berbeda dengan skala ordinal atau skala intervalnya di 

asumsikan tidak terdistribusi normal. 

Adapun bentuk rumus uji Kruskal-Wallis (Uji H) dengan 

pendekatan distribusi chi square (χ2
) adalah sebagai berikut (Uyanto, 

2009;337) : 

 

12           k               R
2
j 

H=     Σ                        - 3 (n-1)            3.3 

         n(n + 1)     
j=1             

n j 

 

 

 

 

dengan derajat kebebasan (df) = (k - 1) 
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n = n1 + n2 + . . . + nk 

nj = besar sampel ke-j 

Rj = jumlah peringkat (rank) sampel ke-j 

1) Pengujian pengaruh hari perdagangan (day of the week 

effect) 

Pengujian pengaruh hari perdagangan (day of the week 

effect) yang menggunakan uji statistik non-parametrik 

menggunakan uji Kruskal-Wallis. Adapun bentuk hipotesisnya 

sebagai berikut: 

H0 : ηsen = ηsel = ηrab = ηkam = ηjum 

H1 : tidak semua median ηi, i = 1. . . ,k sama besar 

 

 

dimana: 

ηsen = Median return hari Senin 

ηsel = Median return hari Selasa 

ηrab = Median return hari Rabu 

ηkam = Median return hari Kamis 

ηjum = Median return hari Jum’at 

 

Dalam pengujian hipotesis ini akan menggunakan selang 

kepercayaan 95% (95% confedence interval) dengan tingkat α 

sebesar 5%. 
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Dasar pengambilan keputusan hasil penelitian berdasarkan 

oleh nilai Sig. dari output dengan kriteria jika nilai Sig lebih 

besar daripada nilai α, maka H0 ditolak. Namun sebaliknya jika 

nilai Sig. sama dengan atau lebih besar dari α maka H0 tidak 

dapat ditolak. 

c. Uji Mann-Whitney 

       Uji Mann-Whitney (Mann-Whitney test) merupakan uji yang juga 

termasuk ke dalam kategori uji statistik non-parametrik. Uji Mann-

Whitney merupakan suatu uji alternatif dari uji-t dua sampel 

independen. 

Uji Mann-Whitney digunakan untuk membandingkan dua sampel 

independen dengan skala ordinal atau skala interval tetapi di 

asumsikan tidak terdistribusi normal. (Uyanto, 2009:321) 

Adapun bentuk rumus uji Mann-Whitney dengan pendekatan 

distribusi normal adalah sebagai berikut (Uyanto, 2009:328): 

 

         U – E(U) 

     zH =      3.4 

        σ 

dengan: 

n1n2 +  n1(n1 +1) 

U =                                    - R1  3.5 

                         2 

 

 

 n1(n1 + n2) + 1 

          E(U) =      3.6 

2 
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      √ n1n2 (n1 + n2 – 1) 

σ =      3.7 

         12 

 
dimana: 

R1 = jumlah peringkat sampel pertama 

n1 = jumlah sampel 1 

n2 = jumlah sampel 2 

1) Pengujian pengaruh bulan perdagangan (month effect) 

Pengujian pengaruh bulan perdagangan (month effect) yang 

menggunakan uji statistik non-parametrik menggunakan uji 

Mann-Whitney. Adapun bentuk hipotesis yang digunakan adalah 

bentuk uji hipotesis dua sisi (two sided atau two-tailed test) yang 

dapat ditulis sebagai berikut: 

H0 : η1 = η2 

H1 : η1 ≠ η2 

dimana: 

η1 = Median return bulan April 

η2 = Median return bulan selain April 

 

Dalam pengujian hipotesis ini akan menggunakan selang 

kepercayaan 95% (95% confedence interval) dengan tingkat α 

sebesar 5%. 

Dasar pengambilan keputusan hasil penelitian berdasarkan 

oleh nilai Sig. dari output dengan kriteria jika nilai Sig lebih 



 lxxiv 

besar daripada nilai α, maka H0 ditolak. Namun sebaliknya jika 

nilai Sig. sama dengan atau lebih besar dari α maka H0 tidak 

dapat ditolak. 

2) Pengujian pengaruh Rogalski (Rogalski effect) 

Pengujian pengaruh Rogalski (Rogalski effect) yang 

menggunakan uji statistik non-parametrik menggunakan uji 

Mann-Whitney. Adapun bentuk hipotesis yang digunakan adalah 

bentuk uji hipotesis dua sisi (two sided atau two-tailed test) yang 

dapat ditulis sebagai berikut: 

H0 : η1 = η2 

H1 : η1 ≠ η2 

 

dimana: 

η1 = Median return hari Senin bulan April 

η2 = Median return hari Senin selain bulan  April 

 

Dalam pengujian hipotesis ini akan menggunakan selang 

kepercayaan 95% (95% confedence interval) dengan tingkat α 

sebesar 5%. 

Dasar pengambilan keputusan hasil penelitian berdasarkan 

oleh nilai Sig. dari output dengan kriteria jika nilai Sig lebih 

besar daripada nilai α, maka H0 ditolak. Namun sebaliknya jika 

nilai Sig. sama dengan atau lebih besar dari α maka H0 tidak 

dapat ditolak. 
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2. Uji Parametrik (parametric test) 

a. Uji Asumsi Dasar 

       Uji asumsi dasar digunakan untuk menguji apakah data 

mempunyai asumsi kedua variance yang sama besar terpenuhi atau 

tidak terpenuhi sebagai prasyarat untuk analisis independent t-test  

maupun uji Oneway Anova. 

Adapun pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan software statistik SPSS 16.00, dengan mengasumsikan 

beberapa uji asumsi dasar yang harus dipenuhi, yaitu : 

 

1) Uji Levene (Levene’s test) 

       Menurut Uyanto (2009:161) Uji Levene’s (Levene’s test) 

atau lengkapnya Uji Levene Untuk Kesamaan Ragam (Levene 

Test for Equality of Variances) digunakan untuk menguji apakah 

sampel sebanyak k memiliki variance yang sama. 

Dalam pengujian hipotesis penelitian ini, yakni 

menggunakan uji-t dua sampel independen dan Oneway Anova, 

SPSS akan melakukan uji hipotesis Levene’s Test, yang bertujuan 

untuk melihat apakah asumsi kedua variance sama besar 

terpenuhi atau tidak terpenuhi. Semakin kecil angka dari statistik 

Levene’s maka semakin besar homogenitas sampel tersebut. 

Adapun bentuk hipotesis untuk uji Levene’s adalah sebagai 

berikut: 
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H0 : σ1
2
 = σ 2

2
 = σ3

2
 = . . . = σk

2
 

H1 : minimal ada dua nilai variance yang berbeda 

b. Uji korelasi berseri (serial corelation) 

Uji korelasi berseri (serial correlation) uji yang bertujuan untuk 

melihat apakah suatu seri perubahan harga itu bebas (tidak 

bergantung) antara satu sama lainnya. (Rodoni dan Yong, 2002:67). 

Menurut Tintner dalam Gujarati (1999:202) serial korelasi dapat 

didefinisikan sebagai korelasi untuk “korelasi ketinggalan dalam 

waktu (lag corelation) antara dua seri yang berbeda.” 

Adapun secara formal rumus serial korelasi adalah sebagai 

berikut (Husnan, 2005:267): 

 

             1      T-j 

                     ∑  (Xt –  X)(Xt-j –  X) 
         ( T - j ) t=1 

r =        3.8 

σ2 

 

 

dengan: 

            r √ n – 2 

    t =      3.9 

               √1 – r
2 

 

dimana: 

Xt   = Perubahan harga saham pada hari t 

X    = Perubahan harga saham rata-rata 

Xt-j = Perubahan harga saham pada hari sebelumnya 

σ2 
   = Variance 
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1) Pengujian efisiensi pasar bentuk lemah (weak form market 

efficiency) 

Pengujian efisiensi pasar bentuk lemah (weak form market 

efficiency) yang menggunakan uji statistik parametrik 

menggunakan uji korelasi serial (serial correlation). Adapun 

bentuk hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

H0 : ρ = 0 

H1 : ρ ≠ 0 

dimana: 

ρ = Koefisien korelasi 

 

Dalam pengujian hipotesis ini akan menggunakan selang 

kepercayaan 95% (95% confedence interval) dengan tingkat α 

sebesar 5%.  

Adapun dasar pengambilan keputusan hasil penelitian 

berdasarkan oleh nilai Sig. dari output dengan kriteria jika nilai 

Sig. lebih besar daripada nilai α, maka H0 ditolak. Namun 

sebaliknya jika nilai Sig. sama dengan atau lebih besar dari α 

maka H0 tidak dapat ditolak. 

c. Uji Anova satu arah (Oneway Anova) 

       Uji analisis ragam satu arah atau lebih dikenal Oneway Anova 

digunakan untuk membandingkan mean lebih dari dua sampel. 

Pengujian lebih dari dua sampel ini bertujuan untuk mengetahui 
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apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hitung dari dua 

kelompok atau lebih. 

Asumsi yang digunakan dalam pengujian Oneway Anova adalah 

populasi yang akan di uji berdistribusi normal, varians dari populasi 

tersebut adalah sama serta sampel tidak berhubungan satu dengan 

yang lain. Menurut Priyatno (2008:102) uji ini digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata untuk lebih dari 

dua kelompok  sampel yang tidak berhubungan. 

1) Pengujian pengaruh hari perdagangan (day of the week 

effect) 

       Pengujian hipotesis anomali pertama penelitian ini adalah 

pengujian pengaruh hari perdagangan (day of The Week Effect). 

Adapun bentuk uji statistiknya menggunakan Oneway Anova  

dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : µsen = µsel = µrab = µkam = µjum 

H1 :  µsen, µsel, µrab, µkam, µjum ≠ 

dimana: 

µsen  = Mean return hari Senin 

µsel  = Mean return hari Selasa 

µrab  = Mean return hari Rabu 

µkam = Mean return hari Kamis 

µjum = Mean return hari Jum’at 
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Dalam pengujian hipotesis ini menggunakan selang 

kepercayaan 95% (95% confedence interval) dengan tingkat α 

sebesar 5%.  

Adapun langkah-langkah untuk uji Oneway Anova, yang 

pertama akan dilakukan adalah uji hipotesis Levene’s Test untuk 

mengetahui apakah asumsi kedua variance sama besar terpenuhi 

atau tidak terpenuhi dengan menggunakan hipotesis H0 : σsen
2
 = 

σsel
2
 = . . . = σjum

2
 terhadap H1 : σsen

2
 , σsel

2 
,  . . . σjum

2
  ≠ dimana 

σsen
2
 = variance mean return hari Senin dan σsel

2
 = variance 

mean return hari Selasa dan seterusnya. 
Jika hasil Levene’s statistik (sig) lebih besar dari nilai α = 

0,05 maka H0 : σsen
2
 = σsel

2
 = . . . = σjum

2 tidak dapat ditolak, atau 

dengan kata lain asumsi kedua varians sama besar (equal 

variances assumed) terpenuhi. 

Selanjutnya, jika hasil Levene’s Test menyatakan equal 

variances assumed terpenuhi, maka selanjutnya akan melihat 

nilai F dan Sig. dari Output Anova untuk pengujian hipotesis 

apakah H0 = kelima rata-rata populasi hari adalah sama dan H1 = 

kelima rata-rata populasi hari adalah tidak identik. 

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan oleh 

perbandingan nilai F hitung dengan nilai F tabel yakni, jika 

statistik hitung (angka F output) lebih besar dari nilai statistik 

tabel (tabel F), maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika statistik hitung 

(angka F output) lebih kecil dari nilai statistik tabel (tabel F), 

maka H0 diterima. 

d. Uji Independen t-tes dua sampel (Independent t-test two sample) 

       Uji-t dua sampel independen (Independent-Samples t Test) 

digunakan untuk membandingkan selisih dua purata (mean) dari dua 

sampel yang independen dengan asumsi data terdistribusi normal. 

(Uyanto, 2009:137). Tujuan Analisis Independent Sample t-test juga 
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dapat digunakan untuk menguji dua rata-rata dari dua sampel yang 

saling independen atau tidak berkaitan. (Wahyono, 2008:113). 

Pengujian hipotesis penelitian ini seluruhnya menggunakan uji-t 

dua sampel independen dua sisi. Uji ini untuk melihat apakah terdapat 

perbedaan antara dua sampel yang akan di uji. Adapun rumus untuk 

uji-t dua sampel independen adalah sebagai berikut: 

 

                  x – y 

t =      3.10 

Sp√ 1 / nx + 1 / ny 

 

dengan derajat kebebasan: nx + ny – 2 

  √ ( nx – 1) S2
x + ( ny -1) S2

y 

    Sp =       3.11 

nx + ny – 2 

 

 

1) Pengujian pengaruh bulan perdagangan (month effect) 

       Pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah 

pengujian pengaruh bulan perdagangan (month effect). Adapun 

bentuk uji statistiknya menggunakan uji-t dua sampel independen 

dua sisi dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : µ1 = µ2 atau H0 : µ1 - µ2 = 0 

H1 : µ1 ≠ µ2         H1 : µ1 - µ2 ≠ 0 

 

dimana: 

µ1 = Mean return bulan April 
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µ2 = Mean return bulan selain April 

 

Dalam pengujian hipotesis ini menggunakan selang 

kepercayaan 95% (95% confedence interval) dengan tingkat α 
sebesar 5%. Kriteria pengujian menggunakan pemisahan dua 

kelompok yakni kelompok return bulan April dan return bulan 
selain April. 

Adapun langkah-langkah untuk uji-t dua sampel independen 
dua sisi, yang pertama akan dilakukan adalah uji hipotesis 

Levene’s Test untuk mengetahui apakah asumsi kedua variance 
sama besar terpenuhi atau tidak terpenuhi dengan menggunakan 

hipotesis H0 : σ1
2
 = σ2

2
 terhadap H1 : σ1

2
 ≠ σ2

2
 dimana σ1

2
 = 

variance grup mean return bulan April dan σ1
2
 = variance grup 

mean return bulan selain April. 

Jika hasil Levene’s Test (sig) lebih besar dari nilai α = 0,05 

maka H0 : σ1
2
 = σ2

2 
tidak dapat ditolak, atau dengan kata lain 

asumsi kedua varians sama besar (equal variances assumed) 

terpenuhi. 

Selanjutnya, jika hasil Levene’s Test menyatakan equal 

variances assumed terpenuhi, maka peneliti menggunakan uji-t 

dua sampel independen dua sisi dengan asumsi kedua varians 

sama untuk hipotesis H0 : µ1 = µ2 terhadap H1 : µ1 ≠ µ2. Jika 

hasilnya lebih kecil dari α = 0,05 maka H0 : µ1 ≤ µ2 ditolak. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa mean return bulan April dan mean 

return bulan selain April tedapat perbedaan. 

2) Pengujian pengaruh Rogalski (Rogalski effect) 

Pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah 

pengujian pengaruh Rogalski (Rogalski effect). Adapun bentuk 

uji statistiknya menggunakan uji-t dua sampel independen dua 

sisi dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : µ1 = µ2 atau H0 : µ1 - µ2 = 0 
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H1 : µ1 ≠ µ2         H1 : µ1 - µ2 ≠ 0 

dimana: 

µ1 = Mean return hari Senin bulan April 

µ2 = Mean return hari Senin selain bulan April 

 

Dalam pengujian hipotesis ini menggunakan selang 

kepercayaan 95% (95% confedence interval) dengan tingkat α 

sebesar 5%. Kriteria pengujian menggunakan pemisahan dua 

kelompok yakni kelompok return hari Senin bulan April dan 

return hari Senin selain bulan April. 

Adapun langkah-langkah untuk uji-t dua sampel independen 

dua sisi, yang pertama akan dilakukan adalah uji hipotesis 

Levene’s Test untuk mengetahui apakah asumsi kedua variance 

sama besar terpenuhi atau tidak terpenuhi dengan menggunakan 

hipotesis H0 : σ1
2 = σ2

2 terhadap H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 dimana σ1
2 = 

variance grup mean return hari Senin bulan April dan σ1
2 = 

variance grup mean return hari Senin selain bulan April. 

Jika hasil Levene’s Test (sig) lebih besar dari nilai α = 0,05 

maka H0 : σ1
2
 = σ2

2 
tidak dapat ditolak, atau dengan kata lain 

asumsi kedua varians sama besar (equal variances assumed) 

terpenuhi. 

Selanjutnya, jika hasil Levene’s Test menyatakan equal 

variances assumed terpenuhi, maka peneliti menggunakan uji-t 

dua sampel independen dua sisi dengan asumsi kedua varians 

sama untuk hipotesis H0 : µ1 = µ2 terhadap H1 : µ1 ≠ µ2. Jika 

hasilnya lebih kecil dari α = 0,05 maka H0 : µ1 ≤ µ2 ditolak. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa mean return hari Senin bulan April dan 

mean return hari Senin selain bulan April berbeda. 

 

E. Operasional Variabel 
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Pada pengujian efisiensi pasar, pengaruh hari perdagangan (day of the week 

effect), pengaruh bulan perdagangan (month effect) serta pengaruh Rogalski 

(Rogalski effect) terhadap return saham sembilan perusahaan sampel penelitian 

yang masuk ke dalam kelompok Jakarta Islamic Index periode Januari 2006 

sampai Desember 2008 digunakan variabel sebagai berikut: 

1) Variabel Independen 

Variabel Independen adalah variabel yang tidak terikat, bebas 

dan mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan tujuan penelitian 

ini adalah untuk melihat pengaruh hari, bulan dan Rogalski terhadap 

return, maka variabel yang digunakan adalah variabel hari (Senin, 

Selasa, Rabu, Kamis, dan Jum’at) serta variabel bulan (Januari, 

Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 

November dan Desember). 

2) Variabel Dependen 

       Variabel Dependen adalah variabel yang terikat dan dipengaruhi 
oleh variabel Independen. Berdasarkan tujuan penelitian ini adalah 

untuk melihat pengaruh hari, bulan dan Rogalski terhadap return, 

maka variabel yang digunakan adalah nilai return. Adapun rumus 

nilai return yang digunakan adalah sebagai berikut: 
 

Closing price – Opening price 

Return =        3.12 

Opening Price 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

D. Sekilas Gambaran Objek Penelitian 

1. Sejarah Pasar Modal Indonesia 

Pasar modal serta sejarahnya merupakan salah satu fenomena tersendiri 
yang merentang cukup lama dalam catatan sejarah yang hingga kini terus 

berkembang dan mengalami kemajuan. Perkembangan dan kemajuan yang 
sekarang ini dirasakan merupakan hasil dari jatuh bangunnya pasar modal 

meretas sejarah di Indonesia khususnya. 

Menurut Nasarudin dan Surya (2002:53-76) setidaknya perkembangan 

pasar modal dunia dibagi menjadi dua periode, yakni periode sebelum tahun 

1900 dan periode setelah tahun 1900. Dimana sebelum tahun 1900, pasar 

modal berjalan seiring dengan aktivitas ekonomi negara-negara maju yang 

ada sejak abad pertengahan, yang aktivitas perekonomiannya dititikberatkan  

pada sektor pertanian dan perkebunan. Sedangkan, pasar modal di era 

sesudah tahun 1900 lebih berkembang pesat di Amerika Serikat dan negara-

negara Eropa Barat, yang sudah menitikberatkan dalam sektor riil dan 

keuangan. 

Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia sendiri dapat dibagi 

dalam beberapa periode. Pembagian tersebut yang dikarenakan ada hal-hal 

khusus yang terjadi baik dari sisi peraturannya, ekonomi dan juga sisi politik 
dan keamanan. Adapun periode-periode tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Periode Permulaan (1878 – 1912) 

Pada periode ini, kegiatan transaksi saham, obligasi dan efek dimulai. 
Selanjutnya pada tahun 1892 perusahaan perkebunan Cultuur 

Maatschappij Goalpara mengeluarkan prospektus penjualan 400 saham 
dengan harga 500 gulden per saham. 

2. Periode Pembentukan Bursa (1912 – 1925) 

Pada periode ini, kolonial Belanda mendirikan cabang Amsterdamse 

Effectenbeurs di Batavia yang mulai resmi beroperasi pada tanggal 14 

Desember 1912. Selain itu juga pada periode ini Bursa Efek Surabaya 

didirikan pada tanggal 11 Januari 1925 dan Bursa Efek Semarang pada 

tanggal 1 agustus 1925. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendorong 

perekonomian dan menjaring dana investor untuk membiayai industri 

perkebunan milik Belanda.  

3. Periode Awal Kemerdekaan (1925 – 1952) 

Sampai pada periode ini perkembangan perekonomian sangat cepat 

karena terdapat tiga bursa efek. Tetapi setelah Perang Dunia II 
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perekonomian di Indonesia di hadapkan pada resesi pada tahun 1929. 

Hal ini sangat berpengaruh terhadap bursa efek di Indonesia, sehingga 

pada tahun 10 Mei 1940 Bursa Efek Jakarta resmi ditutup yang didahului 

Bursa Efek Surabaya dan Semarang dan baru dibuka kembali pada 

tanggal 23 Desember 1940. 

Keadaan perekonomian yang begitu buruk setelah Indonesia merdeka 

membuat pemerintah melakukan pencarian pinjaman nasional 
berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1946. Pada tahun 1947 

pemerintah berencana membuka kembali Bursa Efek Jakarta. Untuk itu, 
pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Darurat No. 13 

Tahun 1953 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 
tahun 1952 yang mengatur bursa efek dan dilanjutkan dengan 

dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 289737/UU/Tanggal 
1 November 1951.  

4. Periode Kebangkitan (1952 – 1976) 

Tanggal 3 Juni 1952 Bursa Efek Jakarta kembali dibuka secara resmi 

oleh Menteri Keuangan Soemitro Djojohadikusumo. Perdagangan efek 

baru dimulai pada 4 Juni 1952 yang berlokasi di Gedung De Javasche 

Bank (Bank Indonesia). Yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta 

pada saat itu adalah :  

• Obligasi Pemerintah RI, seperti Obligasi RI tahun 1950. 

• Obligasi Kota Praja Bogor. 

• Obligasi dan Efek dari Perusahaan Belanda. 

Selanjutnya, pada tanggal 26 September 1952 merupakan salah satu 

tonggak sejarah pasar modal Indonesia, ditandai dengan dikeluarkannya 

Undang-undang No. 15 Tahun 1952 yang ditetapkan sebagai Undang-

undang Bursa. 

 

5. Periode Pengaktifan Kembali (1977 – 1987) 

Pasar modal tidak menjalankan aktivitasnya sampai tahun 1977. 

Penutupan pasar modal Indonesia tidak lepas dari orientasi politik 

pemerintah Orde Lama yang menolak modal asing dan kebijakan 

nasionalisasi. Sebelum pembukaan kembali pada 1977, pemerintah 

melakukan beberapa upaya dalam pembukaan kembali pasar modal 
seperti : 

• Membentuk lembaga Badan Pembina Pasar Uang dan Modal 

(Bapepum) pada tahun 1972. 

• Mengeluarkan seperangkat peraturan yang isi pokoknya adalah 

peraturan permainan di pasar modal, pemberian keringanan pajak 
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pada perusahaan yang go public dan pembeli saham, dan Keputusan 

Presiden No. 52 Tahun 1976 tentang Pendirian Pasar Modal dan 

Pembentukan BAPEPAM, dan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah No. 25 Tahun 1976 ditetapkan PT. Danareksa BUMN 

pertama yang melakukan go public dengan penyertaan modal 

sebanyak Rp 50 milyar. 

• Mengeluarkan beberapa Keputusan Menteri Keuangan seperti : 

− SK Menkeu No. 1670/1976 Tentang Penyelenggaraan Bursa. 

− SK Menkeu No. 1672/1976 Tentang Tata Cara Menawarkan 

Efek kepada masyarakat melalui Bursa. 

− SK Menkeu No. 1673/1976 tentang Peraturan Perdagangan 

Efek di Bursa. 

− SK Menkeu No. 1674/1976 tentang Perantara Perdagangan 

Efek. 

6. Periode Deregulasi (1987 – 1995) 

Pada tahun 1987 pemerintah meluncurkan sejumlah paket deregulasi dan 
kebijakan penting di pasar modal akibat hambatan yang merintangi 

perkembangan pasar modal.  Deregulasi pada intinya adalah melakukan 
penyederhanaan dan merangsang minat perusahaan untuk masuk bursa. 

Kebijakan tersebut diantaranya : 

• Paket Desember 1987 yang isinya penghapusan persyaratan laba 

mininum 10% dari modal sendiri. 

• Dibukanya izin bagi investor asing untuk membeli saham di bursa 

Indonesia. Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri 

Keuangan No. 1055/KMK.013/1989 tentang Pembelian Saham oleh 

Pemodal Asing.  
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Sejak deregulasi dilancarkan pasar modal Indonesia benar-benar 

booming. Selama tahun 1989 terdapat 37 perusahaan yang go public dan 

sahamnya tercatat di BEJ. Perkembangan ini juga berlanjut dengan 

adanya swastanisasi bursa.  

• 16 Juni 1989 berdirinya PT. Bursa Efek Surabaya (BES). 

• 2 April 1991 berdirinya Bursa Paralel Indonesia (BPI). 

• 13 Juli 1992 berdirinya Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang 

menggantikan peran BAPEPAM. 

• 22 Juli 1995 penggabungan Bursa Paralel dengan PT. Bursa Efek 

Surabaya. 

7. Periode Kepastian Hukum (1995 – sekarang) 

Dampak positif dari kebijakan deregulasi adalah menebalkan 

kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Puncaknya 

ditandai dengan lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang 

Pasar Modal yang Berlaku Efektif sejak tanggal 1 Januari 1996. Undang-

undang ini dilengkapi dengan PP No. 45 tahun 1995 tentang 

Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan PP No. 46 tahun 

1995 tentang Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. 

 

2. Struktur Pasar Modal Indonesia 

Adapun struktur pasar modal di Indonesia dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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MENTERI KEUANGAN RI

LKP

BAPEPAM - LK

PROFESI PENUNJANG PEMODALLEMBAGA PENUNJANGPERUSAHAAN EFEK

� Penjamin Emisi

� Perantara Pedagang

Efek

� Manajer Investasi

� Biro Administrasi

Efek

� Kustodian
� Wali Amanat

� Pemeringkat Efek

� Domestik

� Asing

EMITEN

PERUSAHAAN PUBLIK

REKSADANA

LPPBURSA EFEK

� Akuntan

� Konsultan Hukum

� Penilai

� Notaris

 

Gambar 4. 1 

Struktur Pasar Modal Indonesia 

Sumber: idx.co.id 

3. Visi Misi Bursa Efek Indonesia 

       Dalam menjalankan fungsi serta tugasnya sebagai pasar modal 

Indonesia, maka dari itu Bursa Efek Indonesia harus mempunyai visi dan 

misi yang menjadi acuan dalam menjalan kantugas serta fungsinya untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik sebagai wadah investasi di Indonesia. 

Adapun visi dan misi Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut: 

VISI  

Menjadi Bursa Yang Kompetitif dengan Kredibilitas Tingkat Dunia  

 

MISI  

• Menjadi pilar perekonomian Indonesia 

• Berorientasi pasar  

• Perusahaan transformasi 

• Institusional 

• Memberikan pelayanan dan produk terbaik 
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E. Analisis Data 

1. Hasil Uji Non-parametrik 

       Dari sampel sembilan return saham perusahaan kelompok Jakarta 

Islamic Index (JII) yang di analisis untuk pengujian efisiensi pasar modal dan 

anomali pasar efisien pada periode penelitian selama tiga tahun dengan 

rentang waktu mulai dari tahun 2006 – 2008, diperoleh jumlah observasi (N) 

sebanyak 6.534 observasi untuk return harian dan bulanan serta 1.247 

observasi untuk return Rogalski. Adapun hasil pengujian hipotesisnya 

sebagai berikut: 

a. Pengujian efisiensi pasar bentuk lemah (weak form market 

efficiency) 

       Pengujian efisiensi pasar bentuk lemah (weak form effect) pada penelitian ini menggunakan uji non-

parametrik, yaitu uji larian (Run test). Uji larian (Run test) merupakan uji statistik yang digunakan untuk 

menentukan apakah terdapat pola atau tren tertentu dalam suatu titik. Sesuai dengan pernyataan Yong dan 

Rodoni (2002:69) yang mengungkapkan bahwa ujian larian digunakan untuk melihat apakah wujud arah 

aliran yang tertentu dalam pergerakan harga. 

Uji larian (Run test) akan menguji apakah harga atau return saham bergerak secara acak (random) 

yang dimana return saham pada hari ini tidak dipengaruhi ataupun tidak terdapat hubungan dengan return 

saham yang lalu atau sebelumnya. 

Pengamatan yang dilakukan terhadap sembilan saham perusahaan yang dijadikan sampel pada 

penelitian ini, diperoleh hasil rata-rata return harian pada periode penelitian Januari 2006 sampai dengan 

Desember 2008, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4. 1 

Ringkasan Deskripsi Statistik Hasil Uji Larian (Run Test) Sembilan (9) 

Perusahaan (keseluruhan) Kelompok Jakarta Islamic Index Periode 2006-2008 

 

Indikator Nilai 

N 

Mean 

Standar Deviasi 

6534 

0,001 

0,031 



 xc 

Minimum 

Maksimum 

-0,243 

0,256 

Sumber: Diolah 

 

Rata-rata return saham-saham perusahaan anggota Jakarta Islamic 

Index sebesar 0,1% dengan jumlah return yang di observasi (N) 

sebanyak 6.534 dari sembilan perusahaan dan periode penelitian tiga 

tahun dengan perincian 2.667 observasi untuk return positif (+), 2.746 
observasi untuk return negatif (-) dan 1.130 observasi untuk  return nol 

(0). 
Hasil observasi juga menunjukkan bahwa nilai return minimum 

sebesar -0,243 dan nilai return maksimum observasi sebesar 0,256 
dengan nilai standar deviasi observasi sebesar 3,1%. 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah pergerakan return 
saham sembilan perusahaan kelompok Jakarta Islamic Index (JII) 

periode Januari 2006 - Desember 2008 bergerak secara acak (random). 
Ringkasan hasil uji larian (Run test) keseluruhan dapat dilihat pada 

Tabel 4.2.  

 
Tabel 4. 2 

Perbandingan nilai observasi dan nilai hitung Uji Larian (Run Test) Sembilan 

Perusahaan kelompok Jakarta Islamic Index Periode 2006-2008 

 

 Hasil 

Observasi 

Hasil 

Hitung 

Jumlah Larian 

Standar Deviasi 

Z 

3.156 

0,031 

-0,161 

3.188,08 

0,1245 

-2,53 
Sumber: Diolah 

 
Dapat diketahui bahwa jumlah larian sebenarnya adalah sebesar 

3.156 dengan standar deviasi sebesar 3,1% dan nilai Z observasi sebesar 

-0,161. Sedangkan, jumlah larian yang diharapkan sebesar 3.188,08 

dengan standar deviasi sebesar 12,45% dan Z hitung sebesar -2,53. Hal 

ini dapat dijelaskan bahwa nilai larian sebenarnya lebih kecil dari pada 

larian yang diharapkan serta nilai Z hitung tidak memenuhi nilai Z tabel, 

sehingga hipotesis nol (H0) di tolak pada tingkat signifikansi 5%. 

Indikasi dari hasil uji hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa 

pergerakan return saham sembilan perusahaan pada periode 2006-2008 

tidak acak (tidak random).  

Secara empiris hal ini membuktian bahwa informasi yang datang 

secara acak (random) tidak dapat diserap dengan cepat oleh return 
saham. Dengan demikian hipotesis pertama penelitian ini ditolak, yaitu 

pergerakan return saham tidak acak (random). Indikasi hasil pegujian ini 
menunjukkan bahwa pada periode tersebut return sembilan saham 
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anggota Jakarta Islamic Index adalah tidak efisien, meskipun pada 

bentuk lemah. 

Dengan menggunakan uji yang sama dilakukan pengujian terhadap 

sembilan saham kelompok Jakarta Islamic Index periode 2006-2008 

secara terpisah seperti yang di sajikan oleh Tabel 4.3.  

 
Tabel 4. 3 

Hasil Uji Harian (Run Test) Sembilan Perusahaan kelompok Jakarta Islamic Index Periode 

2006-2008 

 

Nama Run 

 

 E ( Run)  

 

S ( R ) 

 

Z  

Hitung 

Aneka Tambang, Tbk 
 

345 352,33 13,16 - 0,518 

Bumi Resources, Tbk 
 

349 348,79 12,70 0,022 

Indocement Tunggal 
Prakasa, Tbk 

351 346,80 12,82 0,288 

International Nickel 

Indonesia, Tbk 

332 365,25 13,50 - 2,42 

Kalbe Farma, Tbk 

 

353 354,73 13,11 - 0,093 

Tambang Batubara 

Bukit Asam, Tbk 

358 359,80 13,30 - 0,097 

Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk 

361 353,75 13,08 0,516 

Unilever Indonesia, 

Tbk 

340 347,66 12,85 - 0,557 

United Tractors, 

Tbk 

377 353,90 13,08 1,72 

Sumber: Diolah 

 

Dapat diketahui bahwa ternyata lima dari sembilan perusahaan 

sampel yang di uji menunjukkan nilai larian yang sebenarnya ( R ) lebih 

kecil dari pada nilai larian yang diharapkan E ( R). Tercatat hanya return 

saham dari Bumi Resources, Indocement Tunggal Prakasa, 

Telekomunikasi Indonesia dan United Tractors yang nilai larian 

sebenarnya lebih besar dari pada larian yang diharapkan. 
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Selain itu, hanya nilai Z hitung dari International Nickel Indonesia 

saja yang tidak memenuhi nilai tabel Z pada tingkat signifikansi 5%. 

Sedangkan nilai hitung Z kedelapan saham lainnya memenuhi nilai Z 

tabel, sehingga hipotesis nol tidak dapat ditolak pada tingkat signifikan 

5% karena pada periode tersebut lima dari sembilan perusahaan sampel 

penelitian menunjukkan pergerakan return saham yang acak (random). 

Hal ini dapat di indikasikan bahwa pada periode ini return pasar saham 

Jakarta Islamic Index (JII) efisien, meskipun pada bentuk lemah. 

Hal ini dapat di indikasikan bahwa pada periode penelitian saham-

saham di Jakarta Islamic Index sudah efisien walaupun masih dalam 

bentuk lemah (weak form efficiency) dan mempunyai pola random walk 

(Fama, 1970). Salah satu penyebab dari hal ini adalah pada periode ini 

pasar di Indonesia tidak terlalu banyak gejolak. Selain itu perusahaan-

perusahaan yang dijadikan sampel penelitian adalah perusahaan yang 

konsisten masuk ke dalam kelompok Jakarta Islamic Index dengan nilai 

kapitalisasi yang besar yang menyulitkan untuk melihat pola dalam 

pergerakan saham-sahamnya. 

Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rodoni (2005) yang melakukan penelitian terhadap semua sektor yang 

terdapat pada Bursa Efek Jakarta periode 1998 sampai 2002 yang 

menyebutkan bahwa pasar saham Bursa Efek Jakarta masih tidak efisien. 

Perbedaan ini mungkin disebabkan karena perbedaan sampel dan tahun 

penelitian. 

b. Pengujian pengaruh hari perdagangan (day of the week effect) 
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Pengamatan untuk sembilan return saham sampel penelitian anggota 

Jakarta Islamic Index periode Januari 2006 sampai Desember 2008 

terhadap pengaruh hari perdagangan (day of the week effect) 

menggunakan statistik non-parametrik dengan uji Kruskal – Wallis, 

diperoleh hasil sebagai berikut, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. 4 

Ringkasan Deskripsi Statistik Non-parametrik Uji Kruskal – Wallis 

Sembilan (9) Perusahaan Kelompok Jakarta Islamic Index Periode 2006-2008 

 

Tahun Return N Mean Rank 

 

2 

0 

0 

6 

Senin 

Selasa 

Rabu 

Kamis 

Jum’at 

446 

453 

461 

452 

444 

1117,48 

1114,72 

1148,81 

1080,06 

1181,85 

T o t a l 2256  

 

2 

0 

0 

7 

Senin 

Selasa 

Rabu 

Kamis 

Jum’at 

413 

452 

459 

451 

426 

1131,23 

1112,60 

1081,88 

1081,58 

1095,51 

T o t a l 2201  

 

2 

Senin 

Selasa 

400 

438 

1011,30 

1016,69 



 xciv 

0 

0 

8 

Rabu 

Kamis 

Jum’at 

437 

400 

411 

980,07 

1129 

1082,45 

T o t a l 2086  
Sumber: Diolah 

 

Dapat dilihat bahwa hari Jum’at mempunyai nilai mean tertinggi di 
dua (2) tahun periode penelitian, yakni sebesar 1181,85 di tahun 2006 

dan 1082,45 di tahun 2008. Sedangkan pada periode 2007 nilai mean 
tertinggi terdapat di hari Senin dengan nilai 1131,23. Hal ini 

mengindikasikan pola pengaruh hari perdagangan tidak konsisten pada 

periode 2006 dan 2007. Hanya pada periode 2008 pola penyimpangan 

(anomali) perdagangan terdeteksi secara kuat. 

Hipotesis penelitian ini yang menyatakan bahwa hari perdagangan 

berpengaruh terhadap return saham harian anggota Jakarta Islamic 

Index. Ringkasan hasil uji Kruskal – Wallis return saham harian 

sembilan saham sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 4.5. 
Tabel 4. 5 

Ringkasan Hasil Uji Kruskal – Wallis 

 

Periode Chi-Square Df Sig. 

2006 

2007 

2008 

7,194 

2,295 

20,126 

4 

4 

4 

0,126 

0,628 

0,000 
Sumber: Diolah 

 

Nilai Sig. tahun 2006 sebesar 0,126 dan nilai Sig. tahun 2007 

sebesar 0,628 yang nilainya lebih besar dari nilai α = 0,05 hal ini dapat 

diartikan bahwa untuk tahun tersebut H0 tidak dapat ditolak. Hal ini 

dapat dinyatakan bahwa hari perdagangan tidak berpengaruh terhadap 

return saham. 

Secara empiris hal ini membuktikan bahwa menggunakan metode 

statistik non-parametrik, hasil uji pengaruh hari perdagangan (day of the 

week effect) tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

c. Pengujian pengaruh bulan perdagangan (month effect) 

Pengujian pengaruh bulan perdagangan (month effect) terhadap 

sembilan saham perusahaan anggota Jakarta Islamic Index periode 

Januari 2006 sampai dengan Desember 2008 menggunakan metode 

statistik non-parametrik uji Mann – Whitney. Adapun hasil pengujian 

disajikan pada tabel 4.6. 
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Tabel 4. 6 

Ringkasan Hasil Uji Mann-Whitney untuk pengaruh hari perdagangan (day 

of the week effect) 

 

Z Sig. 

- 0,211 0,4165 
Sumber: Diolah 

Hipotesis penelitian ini yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
bulan perdagangan terhadap return. Dari tabel di atas dapat dilihat 

bahwa nilai Z sebesar -0,211 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,4165. 
Karena nilai Sig. lebih besar dari nilai α=5% maka H0 tidak dapat 

ditolak. 
Secara empiris hal ini membuktikan bahwa menggunakan metode 

statistik non-parametrik, hasil uji pengaruh bulan perdagangan (month 

effect) tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

d. Pengujian pengaruh Rogalski (Rogalski effect) 

Pengujian pengaruh Rogalski (Rogalski effect) terhadap sembilan 

saham perusahaan anggota Jakarta Islamic Index periode Januari 2006 

sampai dengan Desember 2008 menggunakan metode statistik non-

parametrik uji Mann – Whitney. Adapun hasil pengujian disajikan pada 

tabel 4.7. 

 

Tabel 4. 7 

Ringkasan Uji Mann – Whitney untuk pengaruh Rogalski (Rogalski effect) 

 

Z Sig. 

- 1,294 0,098 
Sumber: Diolah 

 

Hipotesis penelitian ini yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

Rogalski terhadap return. Nilai Z sebesar -1,294 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,098. Karena nilai Sig. lebih besar dari nilai α=5% 

maka H0 tidak dapat ditolak. 

Secara empiris hal ini membuktikan bahwa menggunakan metode 

statistik non-parametrik, hasil uji pengaruh Rogalski (Rogalski effect) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

 

2. Hasil Uji Parametrik 
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a. Pengujian efisiensi pasar bentuk lemah (weak form market 

efficiency) 

Pengamatan terhadap sampel penelitian sembilan return saham 

perusahaan anggota Jakarta Islamic Index (JII) periode penelitian tahun 

2006 – 2008 untuk pengujian efisiensi pasar bentuk lemah (weak form 

market efficiency) menggunakan uji statistik parametrik uji korelasi 

serial (serial corelation), diperoleh hasil sebagai berikut, sebagaimana 

disajikan pada Tabel 4.8. 

 

Tabel 4. 8 

Ringkasan Koefisien Korelasi berseri (serial korelasi) 

 

Lat 1 2 3 4 

ANTM 

UNVR 

UNTR 

TLKM 

PTBA 

KLBF 
INTP 

INCO 
BUMI 

Rata-rata 

0,655 

0,567 

0,535 

0,526 

0,908 

0,238 
0,444 

0,246 
0,644 

0,529 

0,014 

0,224 

0,195 

0,478 

0,294 

0,334 
0,074 

-0,04 
0,391 

0,218 

0,076 

0,088 

0,03 

-0,001 

0,04 

0,066 
0,109 

0,07 
0,04 

0,057 

0,066 

0,0106 

-0.008 

0,0026 

-0,008 

0,064 
0,03 

0,104 
-0,04 

0,024 
Sumber: Diolah 

 

Pada Lat 1 hampir semua sampel perusahaan memberikan korelasi 
yang cukup tinggi. Korelasi paling tinggi ditunjukkan oleh Tambang 

Batubara Bukit Asam (PTBA) dengan nilai korelasi sebesar 0,908. Hal 

ini mengindikasikan bahwa perubahan harga PTBA bergantung dengan 

arah aliran waktu yang lalu. Sedangkan untuk delapan (8) perusahaan 

sampel lainnya mengindikasikan perubahan harga tidak bergantung 

dengan arah aliran waktu yang lalu. 
Tabel 4. 9 

Ringkasan Nilai Koefisien Korelasi 

 

 1 Minggu 1 Bulan 

ANTM 

                   t 

                   Sig. 

 

1,59 

0,115 

 

0,062 

0,477 
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BUMI 

                   t 

                   Sig. 

INCO 

                   t 

                   Sig. 

PTBA 

                   t 

                   Sig. 
UNTR 

                   t 
                   Sig. 

KLBF 
                   t 

                   Sig. 
INTP  

                   t 

                   Sig. 

TLKM 

                   t 

                   Sig. 

UNVR 

                   t 

                   Sig. 

 

 

1,45 

0,119 

 

0,439 

0,349 

 

3,76 

0,017 
 

1,09 
0,173 

 
0,508 

0,354 
 

0,85 

0,228 

 

1,07 

0,18 

 

1,19 

0,342 

 

1,9 

0,035 

 

0,178 

0,433 

 

0,918 

0,09 
 

2,84 
0,194 

 
1,58 

0,065 
 

0,33 

0,382 

 

2,44 

0,12 

 

1,027 

0,16 

Sumber: Diolah 
Tabel 4.9 memberikan ringkasan hasil dari nilai Sig. tiap 

perusahaan. Dengan menggunakan time lag satu minggu dan satu bulan, 

hanya Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) yang mempunyai nilai 

Sig. lebih kecil dari nilai α=5%. Oleh karena itu, H0 untuk PTBA ditolak. 
Sedangkan untuk delapan sampel perusahaan lainnya, Hipotesis nol tidak 

dapat ditolak. 
Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Yong pada 30 saham acak yang dipilih dari Indeks Bursa Saham 
Kuala Lumpur (BSKL) dan New Strait Times periode Januari 1977 

sampai Mei 1985 yang menyebutkan bahwa 18 perusahaan menunjukkan 
tidak terdapat hubungan yang jelas antara harga waktu yang lalu dengan 

harga yang akan datang.  

b. Pengujian pengaruh hari perdagangan (day of the week effect) 

       Pengamatan terhadap sampel penelitian sembilan return saham 

perusahaan anggota Jakarta Islamic Index (JII) periode penelitian tahun 

2006 – 2008 untuk pengujian pengaruh hari perdagangan (day of the 

week effect) terhadap return saham, diperoleh hasil rata-rata return 

harian, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.10.  

 

 



 xcviii 

 

 

 
Tabel 4. 10 

Ringkasan Deskripsi Statistik Uji Oneway Anova Sembilan Perusahaan Kelompok 

Jakarta Islamic Index Periode 2006-2008 

 

Tahun Return N Mean S.Dev 

 

2 

0 

0 

6 

Senin 
Selasa 

Rabu 
Kamis 

Jum’at 

446 
453 

461 
452 

444 

0,00069 
0,00267 

0,00323 
0,00059 

0,00390 

0,026 
0,021 

0,022 
0,022 

0,020 

T o t a l 2256 0,00222 0,023 

 

2 

0 

0 

7 

Senin 
Selasa 

Rabu 
Kamis 

Jum’at 

413 
452 

459 
451 

426 

0,00300 
0,00194 

0,00239 
0,00141 

0,00287 

0,024 
0,025 

0,032 
0,025 

0,023 

T o t a l 2201 0,00230 0,026 

 

2 

0 

0 

8 

Senin 
Selasa 

Rabu 

Kamis 

Jum’at 

400 
438 

437 

400 

411 

-0,0065 
-0.0003 

-0,0073 

0,00358 

0,00250 

0,043 
0,036 

0,042 

0,040 

0,044 

T o t a l 2086 -0,0017 0,041 
Sumber: Diolah 

 

Rata-rata return tahun 2006 terendah yang terjadi pada hari Kamis 

yakni dengan return 0,059% sedangkan rata-rata return tertinggi 
terdapat pada hari Jum’at (0,39%) dengan level risiko terendah pada 

tingkat 2%. Berikutnya, pada rata-rata return tahun 2007 dan 2008 juga 
tidak terdapat pola day of the week effect. Dimana pada tahun 2007 rata-

rata return terendah masih terjadi pada hari Kamis (0,141%) dengan 
rata-rata return tertinggi pada hari Senin (0,3%). Sedangkan pada tahun 

2008 rata-rata return terendah terdapat di hari Rabu, yakni sebesar -
0,737% dan rata-rata return tertinggi pada hari Kamis (0,358%).  
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Gambar 4.2 

Grafik pergerakan return saham periode Januari 2006-2008 

 

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa penyimpangan (anomali) pengaruh 
hari perdagangan hanya terjadi pada Series 1 (2006), dimana rata-rata 

return tertinggi terjadi pada hari Jum’at. Pada Series 2  dan 3 (2007 dan 
2008) rata-rata tertinggi bukan pada hari Jum’at. 

 

Tabel 4. 11 

Ringkasan Hasil Uji Homogenitas Varians Oneway Anova Return Harian 
 

Return 2006 2007
a
 2008 

Levene’s Statistic 

 

 

df1 

 

 

df2 

 

 

Sig. 

 

 

1,094 

 

 

4 

 

 

2251 

 

 

0,358 

7,956 

(0,305)* 

(0,274)** 

4 

(4)* 

(4)** 

2196 

(1096,228)* 

(2080,815)** 

0,000 

(0,874)* 

(0,895)** 

1,040 

 

 

4 

 

 

2081 

 

 

0,385 

Sumber: Diolah 

* Uji alternatif Oneway Anova, Uji Welch (Robust Tests of Equality of Means) 

** Uji Alternatif Oneway Anova, Uji Brown-Forsythe (Robust Tests of Equality of 

Means) 
a. 

Asymptotically F distributed 

 
Uji asumsi dasar yang digunakan adalah uji Levene (Levene’s test) 

yang bertujuan menguji apakah sampel penelitian mempunyai varians 
yang sama atau tidak. Hipotesis nol (H0) uji asumsi dasar adalah semua 

varians sampel adalah sama pada tingkat α=5%. 
Tingkat signifikansi tahun 2006 sebesar 0,358 dan tahun 2008 

sebesar 0,385 lebih besar dari tingkat α=5%, maka hipotesis kesamaan 
varians tahun 2006 dan 2008 terpenuhi. Hanya pada tahun 2007 saja 

yang asumsi kesamaan varians untuk uji Oneway Anova tidak terpenuhi. 

Maka dari itu penelitian ini menggunakan uji alternatif yakni 

menggunakan uji Brown-Forsythe dan uji Welch dimana di dapat nilai 

signifikansi sebesar 0,895 dan 0,874. 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah bahwa hari perdagangan 

berpengaruh terhadap return saham harian pada anggota sampel 

penelitian. Ringkasan hasil pengujian Oneway Anova return saham 

harian sembilan saham anggota Jakarta Islamic Index (JII). 

 
Tabel 4. 12 



 c 

Ringkasan Hasil Uji Oneway ANOVA 

 

Return F Sig. 

2006 

2007 

2008 

1,937 

0,272* 

6,259 

0,102 

0,896* 

0,000 
* Nilai F Hitung dan Signifikan memakai Uji Alternatif Welch dan Brown-

Forsythe 

Sumber: Diolah 

 
Nilai F hitung tahun 2006 sebesar 1,937 lebih kecil dari nilai F tabel 

yakni sebesar 2,375 dan nilai signifikan sebesar 0,102 lebih besar dari 
0,05, maka hal ini berarti H0 diterima. 

Pada tahun 2007, nilai F hitung yang di dapat sebesar 0,272 yang 
nilai ini lebih kecil dari nilai F tabel yang sebesar 2,376 dan dengan nilai 

signifikan 0,896 yang lebih besar dari nilai α=0,05, maka hal ini berarti 

H0 diterima. 

Sedangkan untuk tahun 2008, nilai hitung F yang di peroleh senilai 

6,259 yang lebih besar dibandingkan dengan nilai F tabel yang senilai 

2,37 dan dengan nilai signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka 

hal ini berarti H0 ditolak. 

Secara empiris hal ini membuktikan bahwa hari perdagangan 

berpengaruh secara signifikan terhadap return saham karena dua dari 

tiga tahun penelitian mengindikasikan terdapatnya day of the week effect 

yang mendukung adanya teori penyimpangan (anomali) pasar efisien. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Rr. Iramani dan Mahdi (2006) pada 38 saham dari kelompok LQ45 

periode Januari sampai Desember 2005 yang menyebutkan bahwa hari 

perdagangan berpengaruh secara signifikan terhadap return saham pada 

Bursa Efek Jakarta. 

 

 

c. Pengujian pengaruh bulan perdagangan (month effect) 

       Pengujian pengaruh bulan perdagangan (day of the week effect) 
terhadap sembilan saham perusahaan yang listing di Jakarta Islamic 

Index (JII) yang di analisis pada periode penelitian tahun 2006 – 2008 



 ci 

menggunakan uji independent t-test dua sampel. Adapun hasil pengujian 

penelitian ini sebagaimana disajikan pada Tabel 4.13.  

 
Tabel 4. 13 

Ringkasan statistik uji Independent t-test dua sampel untuk pengaruh bulan 

perdagangan 

 

Return Bulanan Indikator 

Return April Return selain bulan April 

N 

Mean 
Std. Deviasi 

Std. Error Mean 

539 

0,001 
0,028 

0,001 

6004 

0,0009 
0,031 

0,0004 
Sumber: Diolah 

 

Nilai rata-rata return pada bulan April (0,1%) lebih besar daripada 
rata-rata return bulan selain April (0,09%) dengan banyaknya observasi 

(N) 539 untuk return pada bulan April dan 6.004 untuk jumlah observasi 

return selain bulan April. Diketahui pula bahwa tingkat risiko return 

bulan April lebih rendah yakni senilai 2,8% dibandingkan dengan 

tingkat risiko pada return selain bulan April yang sebesar 3,1%. 

Hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah bahwa terdapat bulan 

perdagangan terhadap return saham sampel penelitian yang di observasi. 

Ringkasan hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.14. 

 
Tabel 4. 14 

Ringkasan Hasil Uji Independent t-test dua sampel untuk Pengaruh Bulan 

Perdagangan 

 

Levene’s test t-test for equality of Means 

F Sig. T df Sig. (2-tailed) 

0,297 0,586 0,063 6.541 0,950 
Sumber: Diolah 

 

Nilai F dari uji asumsi dasar Levene’s test sebesar 0,297 dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,586. Nilai signifikansi kesamaan varians 

sampel yang lebih besar dari nilai α=0,05 (0,586 > 0,05), maka asumsi 
varian sampel sama dipenuhi. 

Pada pengujian t-test diketahui pula bahwa nilai t hitung yang di 
dapat sebesar 0,063 pada tingkat α=0,05 untuk dua (2) sisi dengan nilai 

derajat kebebasan (df) sejumlah 6.541 sedangkan nilai tabel t adalah 

sebesar 2,24. Oleh karena nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel 

(0,063 < 2,24) dan nilai signifikansi (0,950 > 0,05) maka H0 diterima, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata return bulan April dan rata-

rata return selain bulan April tidak ada  perbedaan dengan kata lain 

sama. 
Hal ini dapat di indikasikan bahwa pada periode tersebut tidak 

terdeteksi adanya pengaruh bulan perdagangan (month effect) April, 
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yang menyebutkan dimana rata-rata return bulan April lebih besar 

daripada rata-rata return bulan lainnya. Salah satu penyebab tidak 

terdeteksinya penyimpangan (anomali) pasar efisien pengaruh bulan 

perdagangan (month effect) adalah tingkat kapitalisasi pasar dari 

sembilan sampel perusahaan yang di ambil. Tabel 4.15 menyajikan 

daftar nama perusahaan sampel penelitian dengan jumlah kapitalisasi 

pasarnya. 
 

Tabel 4. 15 

Data Kapitalisasi Pasar Sembilan saham perusahaan penelitian per April 2009 

 

Nama Perusahaan Market Capitalizations 

Aneka Tambang, Tbk Rp. 13.522.710 M 

Bumi Resources, Tbk Rp. 22.528.510 M 

Indocement Tunggal Prakasa, Tbk Rp. 19.510.530 M 

International Nickel Indonesia, Tbk Rp. 32.541.370 M 

Kalbe Farma, Tbk Rp. 6.705.451 M 

Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk Rp. 20.737.190 M 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk Rp. 154.486.704 M 

Unilever Indonesia, Tbk Rp. 61.040.000 M 

United Tractors Rp. 25.949.640 M 
Sumber: Reuters.com, Diolah 

 

Dapat diketahui bahwa Telekomunikasi Indonesia mempunyai 

tingkat kapitalisasi pasar paling tinggi yakni dengan nilai kapitalisasi 

pasar sebesar Rp 154.486.704 Milyar. Sedangkan nilai kapitalisasi pasar 

terendah dimiliki oleh Kalbe Farma dengan nilai kapitalisasi pasar 

sebesar Rp 6.705.451 Milyar. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Rodoni (2003) yang menyebutkan tidak terdapat pengaruh bulan 

perdagangan pada Bursa Efek Jakarta pada periode penelitian 1989-

1999. 

Hasil lain yang mendukung tidak adanya pengaruh bulan 

perdagangan adalah penelitian yang dilakukan oleh Haug dan Hirschey 

(2006) yang melakukan penelitian bulan perdagangan pada indeks 
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saham-saham New York Stock Exchange (NYSE). Penelitian tersebut 

menggungkapkan bahwa tidak terdeteksinya pengaruh bulan 

perdagangan (month effect) pada saham-saham di New York Stock 

Exchane (NYSE). Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan yang 

dijadikan sampel penelitian ini adalah saham-saham perusahaan yang 

mempunyai kapitalisasi pasar (market capitalization) besar. 

Secara empiris hal ini membuktikan bahwa pengaruh bulan 

perdagangan (month effect) tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

saham-saham perusahaan kelompok Jakarta Islamic Index (JII). Hasil 

empiris ini menolak teori penyimpangan (anomali) pasar efisien 

pengaruh bulan perdagangan (month effect). 

d. Pengujian pengaruh Rogalski (Rogalski effect) 

Observasi terhadap sembilan sampel return saham perusahaan 

penelitian ini, diperoleh rata-rata return hari Senin pada periode 2006 

sampai dengan 2008 di return saham-saham perusahaan kelompok 
Jakarta Islamic Index, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.16. 

Tabel 4. 16 

Ringkasan statistik uji independent t-test  dua sampel pengujian pengaruh 

Rogalski 

 

Return Bulanan Indikator 

Return Senin bulan 

April 

Return Senin selain 

bulan April 

N 

 Mean 

Std. Deviasi 

Std. Error Mean 

116 

0,00058 

0,023 

0,002 

1131 

-0,00069 

0,03 

0,0009 
Sumber: Diolah 

 

Diketahui bahwa rata-rata return Senin bulan April sebesar 0,058% 

lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata return Senin selain bulan 

April yang mempunyai nilai sebesar -0,069% dengan jumlah observasi 

sebanyak 116 untuk return Senin pada bulan April dan 1.131 untuk 

return Senin selain bulan April. Setelah itu dapat dilihat juga pada tabel 

di atas, tingkat risiko pada return Senin bulan April lebih rendah 
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daripada tingkat risiko pada return Senin selain bulan April (2,3% < 

3%). 

Hipotesis terakhir dalam penelitian adalah bahwa pengaruh Rogalski 

terindikasikan berpengaruh terhadap return hari Senin pada saham 

perusahaan-perusahaan kelompok Jakarta Islamic Index periode 2006 

sampai dengan 2008. Ringkasan hasil pengujian disajikan pada Tabel 

4.17. 

 
Tabel 4. 17 

Ringkasan hasil uji independent t-test dua sampel pengaruh Rogalski 

 

Levene’s test t-test for equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

3,315 0,069 0,416 1.245 0,678 
Sumber: Diolah 

 

Diketahui bahwa uji kesamaan varians dengan nilai F dari Levene’s 
test sebesar 3,315 dengan nilai signifikansi sebesar 0,069. Nilai 

signifikansi kesamaan varians sampel yang lebih besar dari nilai α=0,05 
(0,069 > 0,05), maka asumsi varian sampel sama terpenuhi. Pada 

pengujian t-test diketahui pula bahwa nilai t hitung yang di dapat sebesar 
0,063 pada tingkat α=0,05 untuk dua (2) sisi dengan nilai derajat 

kebebasan (df) sejumlah 1.245 dengan nilai tabel t adalah sebesar 2,24. 

Oleh karena nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel (0,416 < 2,24) 

dan nilai signifikansi (0,678 > 0,05) maka H0 diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata return Senin bulan April dan rata-rata 

return Senin selain bulan April tidak ada  perbedaan dengan kata lain 

sama. 

Hal ini dapat di indikasikan bahwa pada periode tersebut tidak 

terdeteksi adanya pengaruh Rogalski, yang menyebutkan dimana rata-
rata return Senin bulan April lebih besar daripada rata-rata return Senin 

selain bulan April. 
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rr. 

Iramani dan Mahdi (2006) yang menyebutkan tidak terdapat pengaruh 

Rogalski (Rogalski effect) pada Bursa Efek Jakarta pada periode 

penelitian tahun 2005. Beberapa faktor yang memungkinkan hal ini 

terjadi adalah terdapatnya sentimen negatif pasar modal karena terdapat 

krisis keuangan global dan kenaikan harga minyak dunia. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengujian uji statistik parametrik 

dan uji statistik non-parametrik mengenai pengujian efisiensi pasar bentuk 

lemah (weak form efficiency), pengaruh hari perdagangan (day of the week 

effect), pengaruh bulan perdagangan (month effect) serta pengaruh Rogalski 

(Rogalski effect) periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2008 pada 

Jakarta Islamic Index (JII), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada penggunaan uji statistik parametrik untuk pengujian efisiensi pasar 

bentuk lemah (weak form efficiency) disimpulkan bahwa harga saham 

bergerak secara acak (random). Pada penggunaan uji statistik non-

parametrik juga dapat disimpulkan harga saham bergerak secara acak. 

2. Pengujian pengaruh hari perdagangan menggunakan uji statistik 

parametrik menghasilkan kesimpulan bahwa hari perdagangan 

berpengaruh signifikan terhadap return. Namun, pada penggunan uji 

statistik non-parametrik dapat disimpulkan bahwa hari perdagangan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap retrun. Perbedaan ini disebabkan 

oleh perbedaan metode yang mengakibatkan pada pengujian yang 

menggunakan metode uji non-parametrik data yang digunakan terlalu 

besar. 
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3. Pengujian pengaruh bulan perdagangan menggunakan uji statistik 

parametrik menghasilkan kesimpulan bahwa bulan perdagangan (month 

effect) tidak berpengaruh terhadap return. Pengujian pengaruh bulan 

perdagangan menggunakan uji statistik non- parametrik menghasilkan 

kesimpulan bahwa bulan perdagangan tidak terindikasi mempengaruhi 

secara signifikan terhadap return. 

4. Pengujian pengaruh Rogalski (Rogalski effect) menggunakan uji statistik 

parametrik menghasilkan kesimpulan bahwa pengaruh Rogalski tidak 

teridentifikasi pada return saham-saham anggota sample periode 2006-

2008. Pengujian pengaruh Rogalski menggunakan uji statistik non-

parametrik mengahsilkan kesimpulan bahwa hari perdagangan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, mengenai pengujian 

pasar efisien dan pengaruh anomaly pasar efisien semoga hasil dari penelitian 

ini dapat berguna bagi berbagai pihak yang memiliki minat pada pasar modal: 

1. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi dan 

penyedia informasi, terutama mengenai pasar efisien serta penyimpangan 

pasar efisien, sehingga dalam melakukan perdagangan dan transaksi di 

bursa dapat menjadi pertimbangan sebelum melakukan investasi di pasar 

modal. 

2. Bagi Lingkungan Akademisi 
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Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi 

penelitian selanjutnya di bidang manajemen keuangan, khususnya yang 

bersangkutan dengan pengujian efisiensi pasar dan penyimpangan 

(anomali) pasar efisien di Jakarta Islamic Index. 

3. Bagi Masyarkat 

Penelitian ini bagi masyarakat secara umum diharapkan berguna sebagai 

salah satu pengetahuan mengenai analisis pada pasar modal Indonesia, 

khususnya pasar modal syari’ah di Jakarta Islamic Index. 

 

C. Saran 

Sebagai peneliti penulis menyadari, bahwa dalam melakukan penelitian 

harus selalu dilakukan penyempurnaan secara terus-menerus, karena ilmu 

pengetahuan, khususnya pada bidang manajemen keuangan dan pasar modal di 

Indonesia selalu berkembang dari waktu ke waktu, maka untuk penelitian 

selanjutnya penulis menyarankan sebagai berikut: 

1. Sebaiknya variabel penelitian terhadap penyimpangan (anomali) pasar 

efisien diperbanyak dan tidak terbatas pada pengaruh hari perdagangan 

(day of the week effect), pengaruh bulan perdagangan (month effect) serta 

pengaruh Rogalski (Rogalski effect) 

2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan uji yang lebih 

baik lagi. 

3. Sebaiknya penelitian tentang masalah terkait diperbanyak dan meliputi 

kelompok indeks lainnya yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. 
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