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Abstrak 

 
Hypothesis of efficient capital market express that in efficient capital market, 

price of securities is  reflect of entire information which  is made available. But some 
researcher of like Fama ( 1965), Cross ( 1973), Gibbon And Hess ( 1981), Sun and 
Barrel ( 2002) and other show that existence of anomaly market. Some anomaly of 
market that is :  low P/E ratio, January Effect, size effect, and also day of the week 
effect. 

 This research have an eye to test of influence of day of commerce to return of 
share specially return IHSG and also phenomenon  related to day of the week effect, 
namely Monday effect, week four effect and Rogalski effect. Data utilized is return of 
daily share of IHSG of Period of January 1995 up to May 2008, while analysis of data 
utilized by GLM ( General of Linear Model) and to see significancy  between category 
utilized by LSD (Least Square of Difference).. 

 This Research indicate that day of commerce have an effect on significancy to 
return of daily share of IHSG at Effect Exchange of Jakarta of period of January 1995 
up to May 2008. This matter prove that happened by phenomenon of day of week effect 
in Effect Exchange Jakarta, where return lowered became of Monday and highest 
return of Friday day. Result of this empiric also give evidence that happened by 
Monday Effect and week-end effect of  Effect Exchange Jakarta. But this research 
incapable of seeing existence of phenomenon of week four effect and Rogalski Effect 
Kata Kunci : Hari Perdagangan, day of the week effect, yakni Monday effect, week four 
effect, Rogalski effect. 
   

 
Pendahuluan 
 
Satu artikel yang sangat penting di bidang keuangan telah ditulis oleh Fama (1970) 

dengan konsep pasar modal efisien atau Efficient Market Hypothesis (EMH). Efisien 

pada pasar modal, menurut Fama adalah sebagai kecepatan dan kelengkapan suatu 

harga sekuritas dalam merespon informasi yang relevan. Hipotesis ini menyatakan 

bahwa dalam pasar modal yang efisien, harga sekuritas-sekuritasnya merefleksikan 

seluruh informasi yang tersedia.  Perubahan harga saham mengikuti pola random walk 

yaitu perubahan harga bersifat random dan tidak dapat diprediksi.  Implikasinya adalah 

investor tidak dapat menggunakan informasi atau data-data di masa lampau untuk 

memprediksi perubahan harga di masa yang akan datang dengan tujuan untuk 

memperoleh abnormal return yang positif. 
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Hipotesis pasar efisien yang dikemukan oleh Fama tersebut telah mengubah cara 

pandang tentang bagaimana cara kerja pasar modal. Persaingan antar investor yang 

sangat ketat menyebabkan harga saham telah secara akurat merefleksikan seluruh 

informasi yang relevan, sehingga investor dapat mempercayai bahwa harga tersebut 

adalah harga yang fair.  

Namun beberapa bukti menunjukkan bahwa adanya anomali pasar, yang 

merupakan penyimpangan terhadap hipotesis pasar yang efisien. Penelitian pertama 

tentang anomali pasar dilakukan oleh Fama (1965) dalam Riswanti (2007), ia 

mengungkapkan bahwa varian Senin adalah sekitar 20 persen lebih tinggi dari return 

harian yang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Cross (1973) yang mengamati return 

dari index S7P 500 antara tahun 1953 sampai 1970. Rata-rata return hari Jum’at lebih 

besar jika dibandingkan dengan hari Senin. Hasil yang sama diungkapkan oleh French 

(1980) yang mengamati indeks S&P 500 antara 1953 sampai 1977 dimana rata-rata 

return Senin negatif dan berbeda secara signifikan dengan hari-hari lain. Gibbon dan 

Hess (1981) menemukan return negatif pada Senin, untuk saham-saham yang jauh lebih 

lebih aktif diperdagangkan yaitu 30 saham yang termasuk dalam Dow Jones Industrial 

Index (DJIA) demikian pula pada obligasi pemerintah T Bill. Penelitian Haris (1986) 

menunjukkan bahwa di NYSE harga saham-saham meningkat 30 menit sebelum pasar 

ditutup dan 45 menit pertama setelah pasar dibuka untuk hari Senin. Beberapa anomali 

pasar yang mendapat perhatian adalah low P/E ratio, January effect, size effect, serta 

day of the week effect. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sun dan Tong (2002) menemukan adanya 

fenomena bahwa day of the week effect secara signifikan terjadi pada minggu keempat 

saja. Penelitian ini sekaligus menguatkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Wang dan Erickson (1997) menemukan adanya fenomena day of the week effect pada 

minggu keempat. Selanjutnya, Rogalski (1984) menemukan bahwa ada hubungan antara 

day of the week effect dengan January effect. Hasil temuannya menunjukkan bahwa 

rata-rata return Senin dalam bulan Januari adalah positif sementara return Senin pada 

bulan selain Januari adalah negatif. Hal ini memberikan bukti empiris bahwa fenomena 

Monday effect menghilang pada bulan Januari. Fenomena ini selanjutnya disebut 

sebagai Rogalski effect.  
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hari perdagangan terhadap return 

saham serta fenomena-fenomena yang berkaitan dengan day of the week effect, yakni 

Monday effect, week four effect dan Rogalski effect. 

2. Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis 

Jaffe dan Westerfield (1985) mencoba mengamati bursa saham utama dunia 

selain New York Stock Exhange yaitu Tokyo Jepang, London Inggris, Toronto Kanada 

dan ASX Australia. Hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel.1.  Rata-rata Persentase Return Harian pada Indeks Saham di 5 
negara 

 
 Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu 
SP 500 (1962 - 1983) -0.126 0.017 0.107 0.028 0.082  
Nikkei Dow (1970 - 1983) -0.020 -0.090 0.150 0.026 0.063 0.115 
Toronto (1976 - 1983) -0.139 0.022 0.115 0.106 0.139  
London (1950 - 1983) -0.142 0.087 0.079 0.046 0.060  
Australia (1973 - 1983) -0.052 -0.133 0.037 0.166 0.130  
Jaffe dan Westerfield (1985) dalam Wibowo (2004) 

Tabel 2. Uji Signifikansi Statistik Return Harian di Bursa 5 Negara Maju 

Negara 
t test 

F test Senin Selasa Weekend
Amerika Serikat -6.17 -0.37 2.57 13.68 
Jepang -1.75 -4.51 2.62 6.09 
Kanada -4.88 -0.51 2.54 7.27 
Inggris -6.61 2.5 1.43 10.33 
Australia -1.83 4.22 2.74 8.34 

Jaffe dan Westerfield (1985) dalam Wibowo (2004) 

Penelitian yang dilakukan oleh Jaffe dan Westerfield (1985) menunjukkan hasil 

yang menarik yaitu ternyata return saham memiliki pola musiman yang khas untuk 

setiap bursa dan, menurut mereka, hal tersebut terjadi karena adanya factor jauh 

dekatnya jarak (proximity) dengan Amirika Serikat, berangkat dari asumsi investor 

terbesar berada di Amirika Serikat. 

Rata-rata return terburuk terjadi pada hari Senin untuk Bursa New York, Toronto 

dan London. Sementara itu, untuk bursa Tokyo dan Australia hal tersebut terjadi pada 

hari Selasa. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena Monday/weekend effect tidak terjadi 

pada Bursa Jepang dan Australia, yang terjadi jurtru Tuesday Effect. Hal tersebut, 

disebabkan karena perbedaan waktu, dimana waktu Tokyo lebih awal 14 jam 

dibandingkan dengan New York dan Sydney lebih dahulu 15 jam, sementara London 5 

jam dimuka dan Kanada 1 jam lebih lambat. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2004) dengan menggunakan data indeks 

IHSG dan LQ45 harian terhadap Bursa Efek Jakarta (BEJ) selama tahun 1994 sampai 

dengan 2004 memberi hasil sebagai berikut: 

Tabel 3. Rata-rata Return Harian IHSG (%) 

Periode Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at 
1994 - 2004 -0.122 0.023 0.008 0.132 0.135 
2001 - 2004 -0.205 0.075 0.161 0.162 0.255 
1997 - 2000 -0.056 -0.027 -0.147 0.146 0.062 
1994 - 1996 -0.112 0.032 0.034 0.05 0.062 

 

Tabel 4 Rata-rata Return Harian LQ45 (%) 

Periode Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at 
1994 - 2004 -0.354 0.02 -0.003 0.125 0.227 
2001 - 2004 -0.267 0.162 0.215 0.044 0.39 
1997 - 2000 -0.456 -0.093 -0.221 0.245 0.102 

 

Dari Tabel 3 dan Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa rata-rata return negatif pada 

hari Senin, sedangkan return hari Jum’at positif dan tertinggi dibandingkan hari lain. 

Hal ini terjadi baik pada IHSG maupun LQ 45. Rendahnya return hari Senin terjadi 

lebih menyolok pada LQ45 pada semua periode. 

The Day Of The Week Effect, Monday Effect dan Weekend Effect 

The day of the week effect merupakan perbedaan return antara hari Senin 

dengan hari-hari lainnya dalam seminggu secara signifikan (Damodaran 1996). 

Biasanya return yang signifikan negatif terjadi pada hari Senin, sedangkan return positif 

terjadi pada hari-hari lainnya. Pengaruh hari perdagangan terhadap return saham 

merupakan fenomena yang menarik untuk diperhatikan.  

Monday Effect adalah salah satu bagian dari day of the week effect. Fenomena 

Monday Effect menyatakan bahwa return pada hari Senin cenderung menghasilkan 

return yang negatif, sedangkan return positif terjadi pada hari-hari selain Senin, 

sedangkan weekend effect menunjukkan return tertinggi pada hari Jum’at dibandingkan 

dengan hari lain. Kamaludin menemukan adanya day of the effect pada Bursa Efek 

Jakarta untuk periode 1999-2003, dimana return terrendah terjadi pada hari Senin dan 

return tertinggi terjadi pada hari Jum’at (Kamaludin 2004). Cahyaningdyah (2006) juga 

berhasil menemukan day of the week effect pada Bursa Efek Jakarta untuk periode 

2001-2003, dimana return terendah terjadi pada hari Senin (Monday effect) dan return 

tertinggi terjadi pada hari Jum’at (weekend effect).  
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Pada beberapa pasar modal terdapat kecenderungan return terendah terjadi pada 

hari Senin kemudian return meningkat pada hari-hari lainnya. Bukti empris lain 

membuktikan bahwa terjadi suatu pola aktivitas perdagangan harian di NYSE yang 

dilakukan oleh investor individual, dimana diperoleh hasil bahwa return saham pada 

hari Senin cenderung negatif dibanding hari perdagangan yang lain (Lakonishock dan 

Maberly 1990)..  

Maka hipotesis pertama dalam penelitian iniadalah: 

H1: Diduga terjadi the day of the week effect, Monday effect dan Weekend Effect di 

Bursa Efek Jakarta. 

Week Four Effect 

Week-four Effect merupakan suatu fenomena yang mengungkapkan bahwa Monday 

Effect hanya terjadi pada minggu keempat untuk setiap bulannya. Sedangkan return hari 

Senin pada minggu pertama sampai minggu ketiga dianggap tidak signifikan negatif 

atau sama dengan nol. Sejumlah studi yang menghasilkan bukti empiris telah dilakukan 

untuk mengungkapkan adanya return negatif pada perdagangan hari Senin. Fenomena 

Week-four Effect ini berhasil diungkap oleh Wang,Li dan Erickson. Dalam penelitian 

tersebut ditemukan bahwa Monday Effect signifikan terjadi pada minggu keempat 

dalam setiap bulan, sedangkan return Senin minggu pertama sampai ketiga secara 

statistik tidak berbeda dengan nol (Wang,Li dan Erickson, 1997). Hal ini berarti bahwa 

return hari Senin negatif yang terbesar terjadi pada minggu keempat. Penelitian tersebut 

dilakukan terhadap indeks return saham (NYSE-AMEX, S&P composite indeks, serta 

Nasdaq dengan periode penelitian 1962-1993. Penelitian yang dilakukan oleh Iramani 

(2006) menunjukkan adanya week-four effect. Maka hipotesis kedua dalam penelitian 

ini: 

H2: Diduga terjadi week four effect di Bursa Efek Jakarta 

Rogalski Effect 

Rogalski Effect merupakan suatu fenomena yang ditemukan oleh seorang peneliti 

bernama Rogalski pada tahun 1984. Dalam penelitiannya, Rogalski (1984) menemukan 

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

bulan tertentu. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan return yang lebih tinggi pada 

bulan tersebut dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dipasar modal Amerika 

dikatakan bahwa return pada bulan Januari lebih tinggi daripada return pada bulan 

lainnya, sehingga fenomena tersebut dikatakan sebagai January Effect.  

Banyak penelitian yang telah dilakukan di Indonesia untuk menyingkap fenomena 

January Effect, akan tetapi para peneliti tidak menemukan adanya fenomena January 

Effect pada Bursa Efek Jakarta. Di Indonesia banyak peneliti menggunakan bulan April 

(Dwi Cahyaningdyah (2005), Iramani, (2006), Riswati (2007)), hal ini berkaitan dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal No.80/PM/1996, yang 

menyatakan bahwa laporan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan 

pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam 120 hari setelah tanggal tahun 

tutup buku perusahaan. Hal ini berarti bahwa laporan keuangan maksimum disampaikan 

pada bulan April (Hendi dan Darmadji 2001). Maka hipotesis ketiga dalam penelitian 

ini adalah: 

H3: Diduga terjadi Rogalski Effect di Bursa Efek Jakarta 

3. Metode Penelitian 

3.1.  Data dan Sampel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan return harian IHSG sebagai market indeks dari bulan 

Januari 1995 sampai dengan Mei 2008..  

3.2. Variabel Penelitian 

Untuk menghitung Return, penulis menggunakan data closing price IHSG dan 

closing price LQ45 dengan formula sebagai berikut: 

1001Re
1

×⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

−t

t
IHSG IHSG

IHSG
turn  

(Jaffe dan Westerfield, 1985; Wibowo, 2004) 

ReturnIHSG adalah return harian IHSG, IHSGt adalah Indeks IHSG pada hari ke-t 

Return yang dimaksud dalam penelitian ini, menurut Wibowo (2004) adalah actual 

return yang benar-benar terjadi pada kenyataan bukan abnormal return yang tergantung 

dari model ekspektasi yang dipakai untuk menghitung normal expected return.  

Kemudian return harian IHSG tersebut penulis kelompok berdasarkan tahun, bulan dan 

hari.  

3.3. Model Penelitian 
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Untuk menguji Pengujian Hipotesis 1 sampai dengan hipotesi 3 digunakan GLM 

(General Linear Model), dengan GLM tidak hanya dapat  dilihat pengaruh per-variable 

kategorikal namun juga interaksi diantara variable kategorikal. Untuk melihat apakah 

ada pengaruh tahun terhadap return harian, maka tahun (1995 sampai dengan 2008) 

dijadikan variable kategorikal, untuk melihat pengaruh hari terhadap return harian, 

maka hari perdagangan (Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum’at) dijadikan variable 

kategorikal, untuk melihat week-our effect, hari perdagangan Senin minggu ke 1 sampai 

dengan 3 dan Senin minggu ke 4 dijadikan variable categorical. Untuk melihat ada 

tidaknya Rogalski Effect, penulis membuat hari Senin bulan Januari dan Senin selain 

bulan Januari sebagai variable categorical. 

4. Hasil Dan Pembahasan 

4.1. Statistik Deskriptik Variabel Penelitian 

Berdasarkan pengolahan data terhadap return IHSG harian selama periode 

pengamatan 3 Januari 1995 sampai dengan 27 Mei 2008, diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 1 Rata-rata Return IHSG Harian  

  
Count Mean 

Standard 
Deviation 

HARI Jum 641 .193102 1.632871
Kam 649 .115735 1.737558
Rab 674 .034123 1.633074
Sel 669 .038976 1.596326
Sen 648 -.131280 1.776862
Total 3281 .049648 1.678421

   

Tabel 1 menunjukkan bahwa total pengamatan adalah 3281 hari, dengan rata-rata 

0.049648 persen, sedangkan return tertinggi hari Jum’at dengan 0.193102 persen dan 

terendah hari Senin yaitu -0.131280 persen. Hasil ini, sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wibowo (2004) dengan periode pengamatan 1994 - 2004  dan Tatang 

Ary gumanti dan Farid Ma’ruf (2004) yaitu return terendah pada hari Senin dan 

tertinggi hari Jum’at.  

Hasil uji statistik terhadap hipotesis 1 menunjukkan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 2. Hasil Analisis Pengujian Pengaruh Hari, Bulan dan Tahun 
terhadap Return Harian 

Source 
Type III Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 2438.380a 804 3.033 1.104 .040 
Intercept 4.668 1 4.668 1.699 .192 
HARI 41.643 4 10.411 3.790 .004 
BULAN 66.962 11 6.087 2.216 .012 
TAHUN 58.896 13 4.530 1.649 .065 
HARI * BULAN 107.179 44 2.436 .887 .684 
HARI * TAHUN 129.616 52 2.493 .907 .662 
HARI * BULAN * TAHUN 2031.895 680 2.988 1.088 .081 
Error 6801.700 2476 2.747   
Total 9248.167 3281    
Corrected Total 9240.080 3280    
a. R Squared = .264 (Adjusted R Squared = .025)   

Hasil analisis menunjukkan bahwa model tersebut signifikan karena probabilitas 

dari Corrected Model sama dengan 0.040. Pengaruh hari Perdagangan dan Bulan juga 

signifikan pada level 5 persen, sedangkan tahun pada level 10 persen.  Interaksi antara 

hari, bulan dan tahun signifikan pada level 10 persen, sedangkan interaksi antara hari 

dengan bulan maupun hari dengan tahun tidak signifikan. 

Untuk melihat lebih jauh apakah rata-rata return antara hari Senin, Selasa, Rabu, 

Kamis dan Jum’at dilakukan pengujian dengan LSD (Least Square Difference), 

ringkasan hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3. Ringkasan Hasil Pengujian Signifikansi Perbedaan Return antara 
Hari Perdagangan dengan Metode LSD 

 

  Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at 
Senin    -0.1702*  -0.165*  -0.247***  -0.324***  

p value   
  

0.09 
  

0.07 
  

0.01 0.000 

Selasa     
  

0.005 
  

(0.08)  -0.154*  

p value     
  

0.96 
  

0.40 
   

0.093  

Rabu       
  

(0.08)  -0.1589*  

p value       
  

0.37 
   

0.082  

Kamis         
           -

0.077 

p value         
   

0.402  
 

Keterangan : *** signifikan pada level 1% 
                      **  signifikan pada level 5% 
                        * signifikan pada level 10% 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa selisih antara rata-rata return hari Senin dengan 

hari lainnya adalah negatif, menunjukkan bahwa rata-rata return IHSG harian periode 3 

Januari sampai dengan 28 Mei 2008 terendah adalah hari Senin. Selain itu, dapat dilihat 

pula bahwa selisih rata-rata return hari Senin berbeda secara statistik dengan hari 

Selasa, Rabu, Kamis dan Jum’at, dengan demikian penelitian ini dapat menunjukkan 

adanya Monday Effect di Bursa Efek Indonesia khususnya return IHSG.  

Rystron dan Benson (1989) dalam Algifari (1999) yang melihat Monday effect 

dari sisi psikologis investor dimana mereka berpendapat bahwa investor dalam 

membuat keputusan investasi tidak hanya melalui pertimbangan rasionalitas ekonomis 

dan data obyektif saja, namun juga turut dipengaruhi oleh beberapa kondisi seperti 

kebiasaan, energi, kondisi psikologis tertentu, serta tak lupa mood masing-masing 

investor karena kenyataan bahwa faktor-faktor psikologis tiap hari berbeda-beda 

sehingga turut mempengaruhi juga derajat optimisme dan pesimisme setiap harinya. 

Sebagai contoh hari Senin merupakan awal dari orang melakukan aktivitas rutin selama 

satu minggu sehingga orang cenderung kurang suka. Akibatnya, pada hari Senin orang 

merasa lebih pesimistis terhadap saham yang mereka perdagangkan dibandingkan hari 

lainnya. 

Menurut Iramani (2006) fenomena ini disebabkan adanya aksi profit taking yang 

dilakukan oleh para investor pada hari Jum’at pada minggu sebelumnya. Aksi profit 

taking oleh para investor inilah uang menjadi penyebab terjadi return negatif pada hari 

Senin. Alasan yang lainnya adalah bahwa pada umumnya perusahaan yang ingin 

menyampaikan informasi buruk (bad news) akan menunggu waktu yang tepat, yakni 

pada akhir pekan. Tujuan emiten menyampaikan informasi buruk (bad news) pada akhir 

pekan adalah agar para investor mempunyai waktu luang selama hari libur bursa (Sabtu 

dan Minggu) untuk mengevaluasi kembali kinerja emiten terhadap informasi yang ada 

tersebut. Harapannya agar reaksi pasar tidak terlalu panik terhadap penyampaian 

informasi buruk tersebut. 

Selisih rata-rata return hari Jum’at jika dibandingkan dengan hari lain, 

menunjukkan hasil yang positif. Secara statistik, selisih antara rata-rata hari Jum’at 

dengan hari Senin, Selasa dan Rabu signifikan pada level 10 persen, sedangkan hari 

Kamis tidak signfikan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk return IHSG terjadi week-

end effect.  
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Hipotesis 2 digunakan untuk melihat ada tidaknya week four effect di Bursa Efek 

Indonesia. Week four effect menunjuk terjadinya bahwa Monday effect hanya terjadi 

pada setiap Senin minggu keempat saja. 

 

 

Tabel 4 Statistik Deskriptif Kateforikal Week four Effect. 

  RETURN 

  
Mean Count 

Standard 
Deviation 

WEEK4 Non Sen .094175 2633 1.650610 

Sen Awal Bln -.148511 485 1.836947 

Sen Akir -.080009 163 1.588854 

 

Tabel 5 Hasil Pengujian Signifikansi Weekfour Effect dengan Metode LSD 

 

(I) WEEK4 (J) WEEK4 
Mean Difference 

(I-J) Sig. 
Non Sen Sen Awal Bln .24268629* .003 

Sen Akhir .17418427 .194 
Sen Awal Bln Non Sen -.24268629* .003 

Sen Akhir -.06850202 .648 
Sen Akhir Non Sen -.17418427 .194 

Sen Awal Bln .06850202 .648 

 

Tabel 4 menunjukkan statistik deskriptif week four effect, hasilnya menunjukkan 

bahwa rata-rata rata-rata return harian Senin minggu 1 sampai dengan ke 3 (Senin awal 

bulan) sama dengan -.148511 dan Senin akhir bulan  -.080009. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa model tersebut signifikan karena probabilitas dari Corrected 

Model sama dengan 0.015. Tabel 5 merupakan pengujian signifikansi week four effect, 

terlihat bahwa Senin Akhir bulan dengan Senin awal bulan tidak signfikan, karena 

probabilitasnya sama dengan 0.648. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi week four 

effect pada return IHSG selama periode pengamatan 3 Januari 1995 sampai dengan 27 

Mei 2008. 

Hipotesis 3 untuk melihat apakah ada Rogalski effect. Rogalski effect pada 

prinsipnya terjadi perbedaan return harian antara hari Senin pada bulan April dengan 

non April. Hasil pengujian dapat dilihat pada table dibawah ini: 
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Tabel 5 Hasil Pengujian Signifikansi Rogalski dengan Metode LSD                    

(I) ROGALSKI (J) ROGALSKI Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
Non Sen Sen-Apr .17810985 .219725506 .418 

Sen-Non Apr .23010934* .075394865 .002 
Sen-Apr Non Sen -.17810985 .219725506 .418 

Sen-Non Apr .05199949 .227777358 .819 
Sen-Non Apr Non Sen -.23010934* .075394865 .002 

Sen-Apr -.05199949 .227777358 .819 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa rata-rata return harian Senin bulan April 

dibandingkan dengan rata-rata return Senin selain bulan April tidak signifikan, karena 

probabilitasnya 0.819, ini menunjukkan bahwa tidak terdapat  Rogalski effect di Bursa 

Efek Indonesia khususnya untuk return IHSG periode pengamatan 3 Januari 1995 

sampai dengan 28 Mei 2008. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Iramani 

(2006) dan Riswati (2007), sedangkan penelitian Dwi Cahyaningdyah (2005) berhasil 

membuktikan.  

 

Kesimpulan dan Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini menunjukkan bahwa hari perdagangan berpengaruh signifikan terhadap 

return saham harian IHSG pada Bursa Efek Jakarta periode Januari 1995 sampai dengan 

Mei 2008. Hal ini membuktikan bahwa terjadi fenomena day of week effect di Bursa 

Efek Jakarta, dimana return terrendah terjadi pada hari Senin dan return tertinggi terjadi 

pada hari Jum’at. Hasil empiris ini juga memberikan bukti bahwa terjadi Monday Effect 

dan week-end effect pada Bursa Efek Jakarta. Namun penelitian ini tidak mampu untuk 

melihat adanya  fenomena week four effect  dan Rogalski Effect.  

Keterbatasan penelitian ini adalah : periode yang digunakan penulis. Periode 

penelitian yang dipakai 1995 – 2008 dan penulis tidak memisahkan antara periode 

sebelum krisis dengan setelah krisis, padahal beberapa peneliti membuktikan bahwa hal 

tersebut berpengaruh.   

Tidak signifikannya week-four effect dan Rogalski effect mengidentifikasikan 

bahwa variasinya tinggi, untuk mengontrol variasi yang tinggi tersebut dapat 

dimasukkan variable lain seperti : abnormal return, volume perdagangan harian, jumlah 

permintaan dan penawaran ( bid/offer).  
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