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This study investigates the day of the week effect in Indonesia Stock Exchange by using 56 active stocks during 

January 2008-December 2009. The result indicates that there is a day of the week effect in IDX. The finding 

shows that there are the different stock returns for five trading days. The highest and the lowest return are 

observed on Wednesday and Monday, respectively. Investigation about relationship between Monday’s effect 

and Friday’s return indicates that the negative mean return observed on Monday is the consequence of negative 

return occurring in the earlier trading session. Analysis of week-four effect in IDX does not find the existence of 

this phenomenon in IDX. This paper shows that Monday’s effect occurs not only in the last two weeks (fourth 

and fifth weeks) but also in the first three weeks. Further test shows that Rogalski effect presents in January, 

because the mean return observed on Monday during January is higher than that  of the rest of the month. 

Investors who are aware of the daily return pattern should adjust the timing of their buying and selling to take 

an advantage of the effect 
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Pendahuluan 

 

Informasi yang diperoleh investor dan calon investor mengenai variabilitas harga saham selama 

periode perdagangan di bursa bermanfaat untuk keputusan investasi yang sedang berjalan atau hendak 

dijalankan. Sumiyana (2008) menemukan bahwa harga saham di akhir hari periode perdagangan 

melonjak naik sedangkan di awal hari perdagangan turun kembali.  Fenomena ini menjadi satu 

konsekuensi penting bagi investor untuk menentukan strategi jual-beli saham. Hal ini menyebabkan 

sangat pentingnya harga saham di periode penutupan untuk diteliti.  

 

Di tengah maraknya aliran keuangan berbasis perilaku (behavioral finance), ternyata hipotesis pasar 

yang efisien (efficient market hypothesis) masih menarik untuk didiskusikan. Terbukti masih adanya 

pro dan kontra tentang hipotesis pasar yang efisien di kalangan akademisi dan praktisi di bidang 

keuangan. Pasar yang efisien adalah pasar dimana harga semua saham yang diperdagangkan telah 

mencerminkan semua informasi yang tersedia, baik informasi masa lalu (misalnya laba perusahaan 

tahun lalu), informasi saat ini (misalnya rencana pembagian dividen tahun ini), maupun informasi 

yang bersifat pendapat atau opini rasional yang beredar di pasar yang bisa mempengaruhi perubahan 

harga (Cahyaningdyah 2005).  Beberapa penelitian di Indonesia mengemukakan bukti empiris yang 

mendukung konsep pasar efisien, diantaranya adalah Primawurti (2003) dan Suwarni (2002) yang 

menemukan bahwa pada return pasar IHSG tidak ditemukan adanya fenomena day of the week effect.  

 

Namun di sisi lain muncul sejumlah penelitian yang mengemukakan adanya anomali pasar yang 

merupakan penyimpangan terhadap hipotesis pasar yang efisien, diantaranya adalah Wang, et.al 

(1997), French (1980), Rogalski (1984), Lakonishok dan Maberly (1990), Maberly (1995), Wong dan 

Yuanto (1999),. Anomali pasar tersebut antara lain January effect, size effect, winner loser anomaly 

dan day of the week pattern.  

 

Hasil penelitian mengenai pola perubahan return saham di pasar modal memberikan kesimpulan yang 

beragam. French (1980) mengemukakan adanya return saham yang tidak normal sepanjang akhir 

minggu. Beberapa penelitian yang mendiskusikan fenomena Monday effect atau weekend effect 
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menggunakan berbagai periode waktu dan berbagai indeks return saham yang berbeda. Anomali ini 

tidak hanya terjadi di AS namun juga terjadi di pasar modal negara lain, bahkan anomali ini juga 

terjadi pada berbagai tipe sekuritas.  

 

Menurut Maberly (1995), peneliti yang pertama kali mendokumentasikan tentang adanya Monday 

effect adalah Kelly pada tahun 1931. French (1980) dan Rogalski (1984) menyampaikan temuannya 

tentang fenomena Monday effect di pasar modal AS. Mills dan Coutts (1995) melakukan penelitian di 

luar pasar modal AS. Hasilnya menunjukkan adanya day of the week effect, dimana return saham pada 

hari perdagangan Senin lebih rendah daripada return saham pada hari perdagangan lainnya. Kato 

(1990) menemukan return terendah terjadi pada hari Selasa di Bursa Efek Jepang (Tuesday effect). 

Aly, et. al (2004) menguji tingkat efisiensi pasar di pasar modal yang sedang berkembang, yaitu di 

Mesir yang menggunakan 4 hari bursa dalam seminggu. Hasilnya mengindikasikan bahwa rata-rata 

return pada hari Senin adalah positif dan signifikan, namun tidak ada perbedaan return yang signifikan 

dengan ketiga hari lainnya. Artinya tidak ada indikasi adanya pola return harian di pasar modal Mesir, 

sehingga return pasar konsisten dengan efisiensi pasar bentuk lemah. 

 

Di Indonesia (BEI), penelitian day of the week effect juga menunjukkan hasil yang beragam. 

Wihandaru (2004) menunjukkan tidak adanya day of the week effect pada return pasar IHSG, namun 

pada indeks LQ-45 ditemukan adanya fenomena tersebut. Sementara Suwarni (2002) dan Primawurti 

(2003) menunjukkan pada return pasar IHSG tidak ditemukan adanya day of the week effect. 

Sementara Wong dan Yuanto (1999) menemukan adanya day of the week effect, yaitu berhasil 

mengidentifikasikan adanya Tuesday effect dan weekend effect. Cahyaningdyah (2005), Iramani dan 

Mahdi (2006), Murtini dan Halomoan (2007), serta Supriyono dan Wibowo (2008) menemukan 

adanya pengaruh hari perdagangan terhadap return saham. Return hari Senin cenderung lebih rendah 

dan negatif dibanding hari-hari lainnya, return menjelang akhir pekan cenderung naik dan hari Jumat 

cenderung lebih tinggi dibanding hari lainnya. 

 

Beberapa peneliti berusaha memecahkan teka-teki adanya return negatif yang persisten pada 

perdagangan hari Senin. Lakonishok dan Maberly (1990) menemukan bahwa investor institusional 

melakukan lebih sedikit transaksi pada hari Senin sementara investor individual melakukan lebih 

banyak transaksi dengan penjualan yang lebih dominan. Sementara Abraham dan Ikenberry (1994) 

menemukan bahwa tekanan jual dari investor individual secara substansial lebih tinggi jika ada 

informasi yang tidak baik (bad news) pada hari Jumat sebelumnya, sebagai proksi untuk return Jumat 

yang negatif. 

 

Wang, et.al (1997) meneliti berbagai indeks return saham (NYSE-AMEX, S&P composite index, 

Nasdaq) dengan periode penelitian 1962-1993. Hasilnya bahwa Monday effect terjadi hanya pada 

Senin minggu keempat dan kelima, sedangkan return Senin pada minggu pertama sampai ketiga 

secara statistik tidak berbeda dengan nol. Sun dan Tong (2002) membuktikan lebih lanjut penelitian 

Wang, et.al (1997) dengan menggunakan CRSP value weighted return dan equal weighted return 

series dan menemukan bahwa return Senin yang negatif terkonsentrasi pada minggu keempat setiap 

bulan, yaitu antara tanggal 18-26. Hal ini berkaitan dengan tuntutan likuiditas investor individu. 

Fenomena ini disebut sebagai week-four effect. Negatif return yang terkonsentrasi antara tanggal 18-

26 dapat dijelaskan secara statistik oleh negatif return yang terjadi pada Jumat sebelumnya.  

 

Pada hari Senin, tekanan jual dari investor individu akan lebih tinggi jika didahului oleh kejadian hari 

Jumat yang memiliki return negatif (bad Friday). Abraham dan Ikenberry (1994) menemukan bahwa 

keseluruhan rata-rata return Senin adalah negatif, hal ini merupakan konsekuensi dari informasi yang 
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diumumkan pada sesi perdagangan sebelumnya. Hasil ini menunjukkan adanya korelasi antara return 

hari Jumat dan rata-rata return pada hari Senin.  

 

Ternyata fenomena day of the week effect dengan January effect menarik perhatian Rogalski (1984) 

untuk menguji keduanya dengan menggunakan data indeks rata-rata sektor industri Dow Jones. 

Rogalski (1984) mengemukakan bahwa rata-rata return Senin dalam bulan Januari adalah positif 

sementara return Senin di bulan lainnya adalah negatif. Ini menunjukkan fenomena Monday effect 

menghilang pada bulan Januari. Fenomena ini selanjutnya dikenal dengan istilah Rogalski effect 

(Lakonishok dan Maberly 1990). 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hari perdagangan terhadap return saham melalui 

empat macam pengujian. Pertama, mengetahui apakah terjadi Monday effect di bursa, selain itu juga 

menguji fenomena-fenomena yang berkaitan dengan day of the week pattern, yaitu menguji apakah 

rata-rata return Senin yang negatif didahului oleh adanya return Jumat yang negatif (bad Friday); 

menguji apakah rata-rata return Senin yang negatif hanya terjadi pada Senin minggu keempat dan 

kelima (week-four effect); serta menguji apakah Monday effect menghilang pada bulan Januari 

(Rogalski effect). 

 

Penelitian ini bermanfaat untuk investor dan calon investor untuk menganalisis terhadap investasi dan 

keputusan investasi yang berjalan atau yang hendak dilakukan. Informasi yang berupa pergerakan 

harga saham selama hari perdagangan di bursa berhubungan dengan kapan (timing) untuk strategi jual-

beli saham bagi investor dan calon investor. 

 

Kajian Literatur dan Pengembangan Hipotesis 

 

Pasar yang efisien adalah pasar yang harga sekuritasnya sudah mencerminkan semua informasi yang 

ada, sehingga tidak akan ada investor yang bisa memanfaatkan informasi tersebut untuk mendapatkan 

abnormal return di pasar. Sedangkan pada pasar yang kurang efisien, harga sekuritas akan kurang bisa 

mencerminkan semua informasi yang ada sehingga terdapat celah bagi investor untuk meraih 

keuntungan karena adanya lag tersebut (Tandelilin 2001). 

 

Fama pada tahun 1970 mengungkapkan bahwa pengujian terhadap hipotesis pasar efisien dapat dibagi 

ke dalam 3 bentuk.  Penelitian ini memfokuskan pada pengujian hipotesis pasar efisien dalam bentuk 

lemah, yaitu melalui pengujian prediktabilitas return. Pengujian ini meliputi pengujian pola return 

harian, mingguan dan bulanan. 

 

Anomali pasar dapat diartikan sebagai penyimpangan dari efisiensi pasar (Harris 2003). Beberapa 

anomali yang sering didiskusikan adalah PER, Market to book ratio, dan ukuran perusahaan (size). 

Anomali pasar tersebut kemudian berkembang dengan adanya temuan efek hari (day of the week 

effect), efek mingguan (weekend effect) dan efek Januari (January effect). Pengaruh hari perdagangan 

terhadap return saham menyebabkan return saham setiap harinya mengalami perubahan, dan tidak 

akan sama untuk semua hari perdagangan (Cahyaningdyah 2005). Hal ini disebabkan adanya 

perbedaan hasrat para investor untuk menjual atau membeli saham di hari-hari tertentu. Sehingga 

tingkat penjualan atau pembelian akan berubah setiap harinya. Adanya perubahan tingkat penjualan 

atau pembelian ini menyebabkan harga saham juga akan mengalami penurunan atau kenaikan yang 

pada akhirnya mempengaruhi return saham. 

 

Sejumlah penelitian telah menunjukkan adanya suatu pola dalam return saham. Pola tersebut 

menunjukkan adanya tingkat return yang lebih tinggi atau lebih rendah pada saat tertentu baik dalam 



Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. XV No.2 September 2009: 121-134 

124 

 

periode harian, mingguan ataupun bulanan. Menurut fenomena the day of the week effect, rata-rata 

return harian tidak sama untuk semua hari dalam satu minggu. Penelitian-penelitian sebelumnya 

French (1980), Rogalski (1984), Mills dan Coutts (1995), Wong dan Yuanto (1999), Cahyaningdyah 

(2005), Iramani dan Mahdi (2006), Murtini dan Halomoan (2007), serta Supriyono dan Wibowo 

(2008)) menunjukkan adanya day of the week effect, yaitu Monday effect dan Friday effect. 

 

Beberapa peneliti berupaya mengungkapkan penjelasan-penjelasan yang mungkin untuk fenomena 

Monday effect.  Banyak analisis percaya bahwa psikologi investor dapat memainkan peran penting 

dalam menyebabkan munculnya anomali efek hari terhadap return saham. Kondisi investor yang 

merasa pesimis pada hari Senin dan optimis pada hari Jumat akan mempengaruhi aktivitas 

perdagangan. Psikologis investor yang cenderung untuk tidak menyukai hari Senin sebagai awal hari 

kerja sehingga menganggap hari Senin merupakan hari yang membosankan dan menganggap hari 

Jumat adalah hari terbaik karena merupakan hari kerja terakhir. Adanya perasaan pesimis di hari Senin 

dan optimis di hari Jumat diduga dapat mempengaruhi kegiatan di bursa. Harga saham akan jatuh pada 

hari Senin berkaitan dengan peningkatan supply dan harga meningkat pada hari Jumat berkaitan 

dengan peningkatan demand (Supriyono dan Wibowo 2008). Aktivitas perdagangan saham berubah 

dari hari ke hari. Perubahan ini disebabkan oleh perubahan perilaku investor dalam melakukan 

aktivitas perdagangan di bursa. Berdasarkan argumen tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

 

H1: Terjadi perbedaan return harian rata-rata dalam satu minggu (day of the-week effect) di BEI. 

  

Abraham dan Ikenberry (1994) menemukan bahwa secara keseluruhan rata-rata return Senin adalah 

negatif, dan secara substansial merupakan konsekuensi dari informasi yang diumumkan pada sesi 

perdagangan sebelumnya. Jika return Jumat negatif, hampir 80 persen return Senin berikutnya adalah 

negatif. Jika return Jumat positif maka lebih dari 50 persen return Senin berikutnya adalah positif. 

Hasil temuan Abraham dan Ikenberry (1994) menunjukkan adanya korelasi antara return Jumat dan 

Senin. Menurutnya Monday effect digerakkan oleh return negatif yang terjadi pada Jumat sebelumnya 

(bad Friday). Untuk menguji hubungan antara return Jumat dan return Senin minggu berikutnya, 

maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

 

H2: Rata-rata return negatif yang terjadi pada hari Senin didahului oleh adanya return negatif pada 

hari Jumat minggu sebelumnya.  

 

Investor institusional melakukan aktivitas perdagangan lebih sedikit pada hari Senin, sementara 

investor individual melakukan aktivitas perdagangan lebih banyak tetapi dengan order penjualan lebih 

mendominasi aktivitas perdagangan mereka (Lakonishok dan Maberly 1990). Sementara Wang, et.al 

(1997) mengungkapkan bahwa Monday effect secara aktual muncul hanya pada hari Senin minggu 

keempat dan kelima, sedangkan return Senin minggu pertama sampai ketiga secara statistik tidak 

menunjukkan perbedaan. Hal ini berkaitan dengan tuntutan likuiditas investor individu yang jatuh 

pada setiap bulan. Individu melakukan pembayaran bulanan mereka pada akhir bulan, dan individu 

cenderung membeli saham pada pergantian bulan dan melikuidasinya pada saat mendekati akhir bulan. 

Alasan inilah yang menjelaskan terjadinya return pasar yang cenderung lebih rendah pada periode 

minggu keempat dan kelima.  

 

Sun dan Tong (2002) mengkonfirmasi penelitian Wang, et.al (1997) tentang fenomena Monday effect 

yang disebabkan oleh efek minggu keempat dan minggu kelima. Temuan mereka menyebutkan bahwa 

return Senin yang negatif muncul terutama pada minggu keempat setiap bulan.  
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Berdasarkan uraian di atas serta didukung hasil penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

 

H3: Return hari Senin minggu keempat dan kelima adalah negatif dan signifikan (week- four effect). 

 

Fenomena abnormal return di bulan Januari pertama kali diungkapkan oleh Rozeff dan Kinney pada 

tahun 1976 (Ulansari 2002). Fama (1991) menemukan bahwa pada periode 1982-1991, return di bulan 

Januari lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan lainnya, namun perbedaan return tersebut untuk small 

stock dan larger stock tidak terlalu besar Tandelilin (2001). Kato dan Shalheim (1985) menemukan 

bahwa tidak ada hubungan antara return saham dengan ukuran saham. Haug dan Hirschey (2005) 

menemukan bahwa January effect jelas terjadi pada saham dengan kapitalisasi pasar yang kecil. 

 

Keim (1989) dalam Tandelilin (2002) menjelaskan January effect dengan mikrostruktur. Pencatatan 

return umumnya menggunakan harga penutupan setiap bulan atau dengan rata-rata harga penawaran 

dan permintaan jika saham tidak aktif diperdagangkan. Keim (1989) menemukan bahwa perdagangan 

terakhir di bulan Januari umumnya berada pada harga penawaran, sehingga return di hari-hari Januari 

akan tinggi. Keim (1984) juga menemukan adanya tendensi bahwa saham yang berada pada harga 

penawaran di akhir perdagangan bulan Desember, terlihat lebih jelas pada saham-saham yang kecil. 

 

Penjelasan lain tentang January effect adalah tax-selling hypothesis (Ulansari 2002). Pada akhir tahun 

banyak penasehat investasi yang menyarankan investor untuk menjual sekuritas yang mengalami 

kerugian (kategori saham loser) sebelum akhir tahun untuk mengindari kerugian yang lebih besar. 

Tindakan menjual di akhir Desember dan membeli di awal bulan Januari inilah yang menyebabkan 

penurunan harga pada akhir Desember dan kenaikan harga di bulan Januari.  

 

Rogalski (1984) menemukan adanya hubungan yang menarik antara day of the week effect dengan 

January effect. Rata-rata return Senin dalam bulan Januari adalah positif sementara return Senin di 

bulan lainnya adalah negatif. Artinya fenomena Monday effect menghilang pada bulan Januari sebagai 

akibat adanya kecenderungan return bulan Januari yang lebih tinggi dibandingkan return bulan 

lainnya.  

 

H4: Return hari Senin pada bulan Januari adalah positif dan signifikan dibandingkan return Senin 

pada bulan lainnya (Rogalski Effect).  

 

Metode Penelitian 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari informasi yang 

tersedia di website www.financeyahoo.co.id. Data yang dikumpulkan berupa data harga saham 

penutupan harian dari 56 saham yang termasuk kategori LQ-45 tahun 2008.  Sampel ini dipilih untuk 

menghindari bias yang kemungkinan ditimbulkan oleh saham yang tidak aktif diperdagangkan (tidur) 

selama periode pengamatan.  

 

Metode Analisis 

 

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah return saham harian, yang dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

                                                                                           

…………………………………..(1) 
1

1

it

itit

it
P

PP
R

http://www.financeyahoo.co.id/
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dimana: 

Rit : Return saham i pada hari ke t 

Pit : Harga penutupan saham i pada hari ke t 

Pit-1 : Harga penutupan saham i pada hari ke t-1 

 

Langkah pertama sebelum menguji hipotesis-hipotesis penelitian yang diajukan, dilakukan uji 

normalitas data dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hipotesis statistiknya dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

Ho : i = 0 (sampel terdistribusi normal) 

Ha : i  0 (sampel tidak terdistribusi normal) 

 

Jika nilai sign > 0,05, maka Ho tidak dapat ditolak, artinya sampel terdistribusi normal. Sebaliknya 

jika nilai sign < 0,05, maka Ho ditolak, artinya sampel tidak terdistribusi normal sehingga pengujian 

selanjutnya dilakukan dengan metode statistika non parametrik. 

 

Pengujian hipotesis 1. Untuk menguji hipotesis pertama yaitu bahwa terdapat perbedaan rata-rata 

return harian saham, digunakan uji Kruskal-Wallis test terhadap k-sampel yang independen. Tes ini 

bertujuan untuk menguji apakah nilai variabel tertentu berbeda pada dua atau lebih kelompok 

(Trihendradi, 2007: 129). Hipotesis statistiknya sebagai berikut: 

H0 : Sn = Sl = Rb = Km = Jm  

H1 : tidak semua i sama 

 

Dimana i adalah rata-rata return hari ke i (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat). Jika Sign > 0,05, 

maka Ho tidak dapat ditolak.  

 

Pengujian hipotesis 2. Pengujian hubungan return Jumat yang negatif (bad Friday) terhadap Monday 

effect dilakukan dengan mengkorelasikan rata-rata return Senin dengan return Jumat yang negatif 

pada minggu sebelumnya. Uji yang dilakukan adalah uji Spearman, yaitu untuk mengukur hubungan 

antar variabel berdasarkan rangking dengan tidak memandang distribusi variabel (non parametrik) 

(Trihendradi 2007). Hipotesis statistiknya adalah: 

Ho : i = 0 

H2 : i ≠ 0 

 

Dimana i adalah koefisien korelasi. Jika nilai sign. > 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak. namun jika 

nilai sign. < 0,05 maka Ho ditolak, artinya terdapat hubungan antara return Jumat yang negatif dengan 

rata-rata return Senin yang negatif. 

 

Pengujian hipotesis 3 tentang fenomena week four effect mengacu pendekatan Sun dan Tong (2002) 

yang membagi satu bulan dalam lima (5) minggu. Jika hari pertama perdagangan suatu bulan adalah 

hari Senin, maka hari tersebut merupakan Senin minggu pertama. Jika kondisi ini tidak terjadi maka 

tidak ada Senin minggu pertama, sehingga Senin pertama dalam bulan tersebut merupakan Senin 

minggu kedua. Untuk menguji hipotesis ini, digunakan Wilcoxon test untuk sisi kiri. Perumusan 

hipotesis statistiknya sebagai berikut: 

  

H0 : senin akhir ≥ 0 

 H3 : senin akhir < 0 
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Jika nilai sign./2 > 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak. Sedangkan jika nilai sign./2< 0,05  maka Ho 

ditolak. Artinya rata-rata return Senin pada minggu terakhir (ke 4 dan 5) adalah negatif signifikan. 

 

Pengujian hipotesis 4. Untuk menguji hipotesis yang keempat, yakni apakah terjadi Rogalski effect di 

BEI dilakukan pengujian Wilcoxon test sisi kanan. Uji dilakukan terhadap 2 kelompok sampel yang 

berpasangan (Trihendradi 2007).  Rumusan hipotesis statistiknya sebagai berikut: 

H0 : 1 = 2 

H4 : 1 > 2 

 

Dimana, 1  adalah rata-rata return Senin pada bulan Januari; dan 2 adalah rata-rata return Senin 

selain bulan Januari. Jika nilai sign./2 > 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak, sedangkan jika nilai sign./2 

< 0,05, maka Ho ditolak. Artinya rata-rata return Senin pada bulan Januari lebih tinggi dan signifikan 

dibandingkan rata-rata return Senin di bulan lainnya.  

 

Hasil Analisis 

Deskripsi Return Harian Saham 

 

Saham yang dianalisis sejumlah 56 saham pada periode penelitian Januari 2008 – Desember 2009. 

Selama periode penelitian tersebut diperoleh jumlah observasi sebanyak 27.328 kejadian. Deskripsi 

return saham harian untuk semua saham yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat di tabel 1. 

 
Tabel 1 

Deskripsi Rata-Rata Return Harian Saham 

 
Hari  Mean  STD  Min  Max  Observasi 

Senin  -0,0058 0,0795 -0,9995 0,1806 5.376 

Selasa  0,0019 0,0298 -0,7733 0,2712 5.544 

Rabu  0,0026 0,0307 -0,5988 0,3421 5.768 

Kamis  0,0022 0,0339 -0,9020 0,2700 5.488 

Jumat  0,0024 0,0284 -0,5302 0,2054 5.152 

                     Sumber: Olahan Data 2010 

 

Dari tabel 1 tampak bahwa rata-rata return terendah terjadi pada hari Senin, dimana rata-rata return 

menunjukkan nilai negatif sebesar -0,0058. Setelah itu terjadi kenaikan return yang cukup tajam pada 

hari Selasa, dimana return meningkat menjadi 0,0019 disusul peningkatan return di hari Rabu 

(0,0026). Kemudian terjadi penurunan return pada hari Kamis (0,0022) dan pada akhir pekan tepatnya 

Jumat, rata-rata return kembali naik menjadi sebesar 0,0024.  

 

Nilai standar deviasi terbesar terjadi di hari Senin, yaitu sebesar 0,0795. Hal ini  dapat diartikan bahwa 

hari Senin memiliki risiko tertinggi dibandingkan hari perdagangan lainnya. Standar deviasi terendah 

terjadi pada hari Jumat yaitu sebesar 0,0284, yang menandakan bahwa risiko hari Jumat paling kecil 

jika dibandingkan dengan hari lainnya.  

 

Nilai maksimum dan minimum menginformasikan bahwa return terendah selama periode pengamatan 

terjadi di hari Senin, yaitu -0,9995, sedangkan return tertinggi terjadi di hari Rabu sebesar 0,3421. Hal 

yang menarik dari data tersebut bahwa rata-rata return pada hari Senin adalah negatif, namun untuk 

hari lainnya rata-ratanya bernilai positif. 
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Fluktuasi return selama 5 hari bursa tersebut akan disajikan dalam gambar 1. Berdasarkan gambar 

tersebut terlihat jelas bahwa return terendah terjadi pada hari Senin.  

 

 
Gambar 1 

Pergerakan Rata-Rata Return Harian Saham 

 

Pengujian Normalitas Data 

 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Adapun hasilnya 

sebagai berikut: 

 
Tabel 2 

 Ringkasan Hasil Pengujian Normalitas Sampel 

 
  Return  

N 

Normal Parameters 

 

Most extreme 

 

Differences 

Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp.Sig. (2-tailed) 

 

Mean  

Std.Deviation 

Absolute 

Positive 

negative 

27.328 

0,00069 

0,0449 

0,17 

0,151 

-0,17 

28.184 

0,000 

                                             Sumber: Olahan Data 2010 

 

Ternyata diketahui distribusi data dalam sampel tersebut tidak normal, karena nilai sign.<0,05 

sehingga pengujian selanjutnya dilakukan dengan metode statistika non parametrik. 

 

Pengujian The Day of the Week Effect (H1) 

 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan rata-rata  return harian saham 

selama satu minggu di bursa. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan Kruskal-Wallis 

test. Hasilnya diringkas dalam tabel 3: 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai sign. sebesar 0,000 < 0,05, berarti Ho ditolak. Hal ini membuktikan 

bahwa terdapat perbedaan return saham yang signifikan selama 5 hari perdagangan. Artinya hari 

perdagangan berpengaruh terhadap return saham, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini 
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dapat diterima. Bukti empiris ini mendukung teori anomali pasar efisien yaitu adanya the day of the 

week effect, yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan return saham dalam seminggu.  

 

Tabel 3 

Ringkasan Hasil Pengujian Kruskal-Wallis 

 
Hari N Mean Rank  Return 

Ret Senin 

Ret Selasa 

Ret Rabu 

Ret Kamis  

Ret Jumat  

5.376 

5.544 

5.768 

5.488 

5.152 

13.120,06 

13.621,34 

13.856,13 

13.937,33 

13.773,00 

Chi-Square 

Df 

Asymp.Sig. 

37,265 

4 

0,000 

                                         Sumber: Olahan Data 2010 

 
Berdasarkan deskripsi rata-rata return harian saham (tabel 1), Monday effect dapat dilihat dari rata-rata 

return hari Senin yang paling rendah dibandingkan rata-rata return hari lainnya, bahkan mencapai 

nilai negatif. Hasil ini sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh Cahyaningdyah (2005), Iramani 

dan Mahdi (2006), Murtini (2007) serta Supriyono dan Wibowo (2008).  

 

Terjadinya Monday effect kemungkinan disebabkan karena pada hari Senin (awal hari bursa) banyak 

investor yang cenderung untuk mengkaji berbagai informasi yang relevan dan sedang berusaha 

menentukan strategi dalam bertransaksi berkaitan dengan informasi yang masuk ke pasar, baik 

informasi domestik ataupun dari luar negeri. Sehingga kebanyakan investor menunda melakukan 

transaksi pembelian saham. Fenomena Monday effect ini juga dapat dijelaskan dari sisi psikologis 

investor yang cenderung tidak menyukai hari Senin sebagai awal hari kerja, sehingga mereka merasa 

kurang semangat dan pesimis saat bertransaksi di bursa. Diindikasikan para investor institusional 

melakukan aktivitas perdagangan lebih sedikit pada hari ini, sementara investor individual melakukan 

aktivitas perdagangan lebih banyak tetapi dengan order penjualan lebih mendominasi aktivitas 

perdagangan mereka. Akibatnya kegiatan di bursa juga akan terpengaruh oleh kondisi ini, harga saham 

akan jatuh berkenaan dengan peningkatan supply.  

 

Peningkatan return saham yang terjadi di hari Selasa dan Rabu mungkin disebabkan karena hari 

tersebut investor sudah mulai menerapkan strategi investasinya. Strategi investasi yang digunakan 

adalah membeli saham-saham yang dipilih sehingga memungkinkan investor untuk memperoleh 

return positif.  

  
Pengujian Hubungan Return Jumat yang Negatif (Bad Friday) terhadap Monday Effect (H2) 

 

Hasil analisis terhadap pengujian hipotesis kedua bahwa rata-rata return Senin yang negatif didahului 

oleh adanya return negatif pada hari Jumat minggu sebelumnya dapat dilihat pada tabel 4. 

 

Berdasarkan hasil uji Kendall (nonparametric correlation) pada tabel 4 nampak bahwa koefisien 

korelasi sebesar 0,041 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,029 < 0,05. Hasil ini menunjukkan 

bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara return negatif pada hari Senin (Monday effect) dengan 

return negatif hari Jumat minggu sebelumnya (bad Friday). Artinya bahwa munculnya return negatif 

pada hari Senin didahului adanya return hari Jumat sebelumnya. Kondisi seperti ini dalam keuangan 

keperilakuan disebut dengan snake-bite effect. Investor yang sebelumnya telah mengalami kerugian 

secara finansial akan cenderung menghindari risiko (risk averse) dan akan lebih berhati-hati untuk 

bertransaksi lagi (Nofsinger 2005).    
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Tabel 4 

Ringkasan Hasil Korelasi Antara Return Negatif Jumat  

dengan Rata-Rata Return Negatif Senin  

 
   Jum_Negatif Senin 

Kendall’s tau_b Jum_negatif Correlation Coeficient 

Sig. (2-tailed) 

1,000 0,041* 

0,029 

 Senin Correlation Coeficient 

Sig. (2-tailed) 

0,041* 

0,029 

1,000 

                   *Correlation is significantat the 0,05 level (2-tailed) 

                     Sumber: Olahan Data 2010 

 
Temuan ini mengindikasikan bahwa tekanan jual dari investor akan lebih tinggi jika ada informasi 

yang tidak diinginkan (bad news) yang diproksi oleh adanya return yang negatif pada hari Jumat 

sebelumnya (bad Friday). Investor bereaksi terlalu berlebihan (overreaction) dalam menanggapi 

informasi buruk yang masuk ke pasar.  

 

Selain itu aspek psikologis investor yang tidak menyukai hari Senin sebagai hari pertama 

perdagangan, sehingga tekanan jual pada hari ini lebih besar dibanding hari lainnya. Pada hari 

perdagangan Senin, investor cenderung mengkaji ulang terhadap informasi yang diterima sebelumnya, 

serta berupaya menentukan strategi transaksinya. Umumnya perusahaan yang ingin menyampaikan 

informasi buruk akan menunggu waktu yang tepat yakni akhir pekan. Tujuannya agar para investor 

memiliki waktu luang selama hari libur bursa untuk mengevaluasi kembali kinerja emiten terhadap 

informasi tersebut sehingga pasar tidak menjadi terlalu panik saat merespon informasi tersebut 

(Supriyono dan Wibowo 2008). Kemungkinan investor masih menunggu perkembangan informasi 

tersebut sampai hari Selasa. Pada kondisi ini, investor cenderung menunggu (wait and see) serta 

menahan diri untuk bertransaksi. 

 

Pengujian Week-Four Effect (H3) 

 

Pada tabel 5 dapat dilihat frekwensi dan prosentase terjadinya return hari Senin yang negatif (Monday 

effect) pada minggu pertama sampai kelima selama periode pengamatan.   

 

Tabel 5 

Return Senin yang Negatif Berdasarkan Kategorisasi Minggu 
Observasi % Return Negatif 

Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5 Total  Minggu  

1 s/d 3 

Minggu 

4s/d 5 

209 349 328 997 834 1.831 48,39 51,61 

  Sumber: Olahan Data 2010 

 

Berdasarkan kategorisasi minggu, ditemukan bahwa Monday effect ternyata terkonsentrasi menjelang 

akhir bulan (minggu keempat dan kelima) yaitu sebesar 51,61 persen. Temuan ini sejalan dengan yang 

ditemukan oleh Wang, et al (1997) bahwa return Senin yang negatif kerap muncul pada Senin minggu 

keempat dan kelima, sehingga fenomena Monday effect yang terjadi diduga digerakkan oleh rata-rata 

return Senin yang negatif pada minggu keempat dan kelima. 
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Pengujian hipotesis ketiga adalah untuk menguji apakah rata-rata return minggu terakhir (4 dan 5) 

lebih rendah daripada rata-rata return di awal minggu (1 s/d 3) setiap bulannya. Ringkasan hasil 

pengujian week four effect ditampilkan dalam tabel 6.  

 

Tabel 6 

Ringkasan Hasil Pengujian Wilcoxon terhadap Week Four Effect 
 

Keterangan Z Sig. 

(two tailed) 

Senin akhir bulan -25,785 0,000* 

Senin awal bulan -26,533 0,000* 

                                                     *sig pada α=5% 

          Sumber: Olahan Data 2010 

 

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa nilai rata-rata return hari Senin pada akhir bulan adalah negatif 

dan signifikansi (0,000 < 0,05). Namun rata-rata return Senin di awal bulan juga negatif signifikan. 

Jadi pada keseluruhan observasi, week- four effect tidak terjadi di BEI, sebab return negatif dan 

signifikan terjadi pada keseluruhan minggu. Jadi, hipotesis kedua dalam penelitian ini tidak dapat 

diterima.  

 

Menurut Abraham dan Ikenberry (1994), Monday effect berkaitan dengan perilaku perdagangan 

investor individual. Aktivitas perdagangan individu secara signifikan digerakkan oleh alasan 

likuiditas. Individu melakukan pembayaran bulanan mereka di akhir bulan dan individu cenderung 

membeli saham pada pergantian bulan serta melikuidasinya pada saat mendekati akhir bulan. Alasan 

inilah yang menjelaskan terjadinya return pasar yang cenderung lebih rendah pada periode minggu 

keempat dan kelima.  

 

Tetapi dalam penelitian ini, fenomena week-four effect tidak terjadi di bursa, sehingga disimpulkan 

bahwa fenomena Monday effect yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh retrun yang negatif pada 

minggu akhir. Diduga tidak ada hubungan antara tuntutan masalah likuiditas dengan investasi di bursa, 

artinya dana yang diinvestasikan di bursa tidak digunakan untuk memenuhi tuntutan likuiditas setiap 

akhir bulan. Kondisi ini berbeda dengan kondisi pasar modal di AS, dimana banyak investor kecil 

yang ikut berinvestasi di pasar modal dan tuntutan likuiditas pada akhir bulan menjadi hal yang 

penting yang menggerakkan aktivitas perdagangan mereka di bursa, sehingga pada waktu itu tekanan 

jual lebih besar (Cahyaningdyah 2005). Hasil ini memberikan implikasi bagi para investor agar 

melakukan pembelian saham pada hari Senin baik pada minggu pertama sampai minggu terakhir untuk 

setiap bulannya, kemudian dapat menahan atau menjualnya pada hari-hari berikutnya. 

 

Pengujian Rogalski Effect (H4) 

 

Ringkasan statistik hasil pengujian Rogalski effect dapat dilihat pada tabel 7.  

 

Tabel 7 

Ringkasan Hasil Pengujian Rogalski Effect 
Keterangan Januari Non Januari Kesimpulan 

Rata-rata return 0,00002 -0,006618 H4 diterima 

Z 3,222  

Asymp. Sig (2-tailed) 0,001*  

                            *sig pada α = 5% Sumber: Olahan Data 2010 
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Rata-rata return hari Senin bulan Januari adalah sebesar 0,00002, sedangkan rata-rata return hari 

Senin di bulan lainnya sebesar -0,006618. Hasil uji Wilcoxon membuktikan bahwa rata-rata return 

Senin di bulan Januari lebih tinggi dan signifikan dibandingkan rata-rata return Senin di bulan lainnya 

(0,001/2 < 0,05). Jadi H4 diterima sebab fenomena Rogalski effect terjadi di BEI pada periode 2008-

2009.  Hasil ini mengindikasikan Rogalski effect yang terjadi di bulan Januari berkaitan dengan 

January effect (kecenderungan return yang lebih tinggi pada bulan Januari dibandingkan dengan 

bulan-bulan lainnya).  

 

Pada bulan Januari, perdagangan saham umumnya berada pada harga penawaran, sehingga return di 

bulan ini akan cenderung tinggi. Investor kemungkinan akan mengganti portofolionya untuk tujuan 

window dressing pada pergantian tahun, setelah sebelumnya menjual saham-saham berkategori loser 

pada akhir tahun sebelumnya untuk menghindari kerugian lebih besar. Kenaikan harga saham di bulan 

Januari diduga karena adanya peningkatan pembelian oleh para investor yang telah melakukan 

penjualan saham pada bulan Desember dalam rangka mengurangi kerugian atau merealisasikan capital 

gain.  

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

Hari perdagangan memiliki pengaruh terhadap return saham harian, yang ditunjukkan dengan adanya 

perbedaan yang signifikan antara rata-rata return selama 5 hari perdagangan di bursa. Ditemukan juga 

adanya Monday effect, yaitu rata-rata return hari Senin negatif dan paling rendah dibandingkan hari 

lainnya. Implikasi dari temuan ini adalah agar investor membeli saham sebelum penutupan pasar pada 

hari Senin dan kemudian dapat menjualnya pada hari lainnya. Kebijakan ini sesuai dengan konsep 

berinvestasi, yaitu investor sebaiknya melakukan pembelian saat harga mengalami penurunan dan 

melakukan penjualan saat harga sedang naik (buy low-sell high).  

 

Return negatif pada hari Jumat (bad Friday) menggerakkan rata-rata return negatif yang muncul pada 

hari Senin. Hal ini ditunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara return negatif  hari Jumat 

dengan return hari Senin. Implikasinya sebaiknya investor agak berhati-hati saat akan memulai 

transaksinya di awal minggu, mengingat adanya kerugian di hari bursa sebelumnya. 

 

Monday effect ternyata tidak hanya terjadi pada minggu keempat dan kelima setiap bulannya, namun 

terjadi juga pada 3 minggu pertama. Sehingga dapat dinyatakan bahwa week-four effect tidak terjadi di 

BEI. Implikasinya, investor sebaiknya menahan diri untuk tidak melakukan pembelian saham di hari 

Senin di setiap minggunya. 

 

Rogalski effect terjadi di BEI, yang ditandai dengan tingginya rata-rata return hari Senin pada bulan 

Januari dibandingkan rata-rata return hari Senin untuk 11 bulan lainnya. Implikasinya, investor dapat 

memulai transaksi pembelian saham pada hari Senin di setiap awal tahun. 

 

Keterbatasan Penelitian dan Saran 

 

Penelitian ini belum memasukkan faktor-faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi pola perubahan 

return saham seperti ukuran perusahaan dan kondisi pasar (up-and-down market). Untuk penelitian 

mendatang disarankan untuk menggunakan tipe pengendalian tersebut sehingga dapat digunakan 

untuk pembuktian konsistensi keberadaan fenomena Monday effect, week-four effect dan Rogalski 

effect.   
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