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ABSTRAK 

Widya Okta Maryani, 2017 Pengujian the day of the week effect, week four 

effect dan Monday effect terhadap return saham 

perusahaan food and beverage di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2015 

Anomali pasar dapat digambarkan sebagai teknik atau strategi yang tampaknya 

bertentangan dengan pasar yang efisien. Beberapa penelitian tentang fenomena ini 

di Bursa Efek Indonesia memiliki hasil yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menguji kemiripan anomali pasar harian yaitu efek hari minggu, 

efek minggu ke empat, dan efek rogalsky terhadap return saham perusahaan Food 

and Beverage di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2015 Sampel pada penelitian 

ini dipilih dengan menggunakan sampel jenuh. Teknik pengambilan sampel 

penelitian ini adalah 13 saham perusahaan aktif yang listing di perusahaan Food 

and Beverage di Bursa Efek Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data 

sekunder yaitu closing daily stock price selama tahun 2014-2015. Metode statistik 

yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji Kruskall-Wallis dan mann 

whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hari efek minggu ini dan efek hari 

Senin ada di Bursa Efek Indonesia, namun efek minggu keempat tidak ada di 

Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2015. 

Kata Kunci : the day of the week effect, week four effect, Monday effect, stock 

return. 

 



KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Latar Belakang  

Di kalangan praktisi dan akademisi keuangan masih terdapat 

perdebatan yang sangat hangat sampai saat ini mengenai pasar yang efisien. 

Beberapa literatur menyebutkan bahwa pasar modal merupakan perwujudan pasar 

efisien. Ada banyak penelitian yang memberikan bukti empiris dari penelitian-

penelitian terdahulu yang mendukung konsep pasar efisien. Walaupun tetap 

terdapat pelaku pasar yang menolak konsep pasar efisien. Penolakan atau 

penyimpangan terhadap konsep pasar efisien tersebut disebut Anomaly Pasar. 

Pasar efisien merupakan reaksi pasar dengan cepat dan akurat mencapai harga 

keseimbangan baru yang mencerminkan informasi yang tersedia (Jogiyanto, 

2009). 

Anomali Pasar adalah suatu ketidakberaturan di dalam pasar modal 

yang bersifat persisten dan mempunyai dampak yang cukup signifikan sehingga 

dibakukan menjadi anomali pasar. Anomali pasar juga dapat diartikan suatu 

strategi yang menyimpang dari konsep pasar efisien. Anomali pasar merupakan 

suatu hal yang bersifat musiman yang merupakan bentuk menyimpang dari pasar 

modal karena terjadi perubahan pola dari return saham. Di antara anomali yang 

banyak mendapatkan perhatian adalah anomali efek kalender. Anomali ini terjadi 

karena waktu tertentu manghasilkan return yang lebih tinggi secara sistematis dan 

konsisten dibandingkan dengan waktu lainnya. Beberapa di antara anomali pasar 

tersebut adalah, low P/E ratio, January Effect, Size Effect, Weekend Effect, 



Rogalski Effect, Day of Week Effect, Week Four Effect, Monday Effect, dan 

sebagainya. 

Penelitian ini akan menguji tentang The Day of Week Effect, Week Four 

Effect dan Monday Effect yang merupakan bagian dari anomali kalender. The Day 

Of The Week terjadi apabila terdapat perbedaan return pada hari Senin dibanding 

hari lainnya, di mana biasanya return negatif terjadi pada hari Senin dan return 

positif pada hari lainya. Dalam teori pasar efisien dinyatakan bahwa setiap hari 

memiliki return yang tidak berbeda dalam setiap hari perdagangan. Namun, The 

Day Of The Week Effect menyatakan bahwa setiap hari dalam satu minggu 

memiliki return yang berbeda dan hari Senin adalah hari yang menghasilkan 

return negatif. 

Monday Effect merupakan bagian dari The Day Of The Week Effect.  

Pada Monday Effect peristiwa return saham secara signifikan negatif pada hari 

Senin sedangkan positif pada hari lainnya. Monday effect adalah return saham 

secara signifikan negatif pada hari Senin. Cahyaningdyah dan Witiastuti (dalam 

Roseliani & Khairunnisa, 2014) menjelaskan adanya bad news pada hari Jumat 

sore menjadi faktor bagi investor menjual saham nya untuk mengurangi terjadinya 

kepanikan pada investor, yang direaksi negatif oleh pasar sehingga 

mengakibatkan menurunya harga saham pada hari Senin. 

Dan, Week Four Effect ialah dimana Monday Effect yang terjadi hanya 

terkonsentrasi pada minggu keempat dan kelima setiap bulannya. Sedangkan 

return hari Senin pada minggu pertama sampai minggu ketiga dianggap tidak 

signifikan negatif atau sama dengan nol. Hal ini berarti return hari Senin memiliki 



return negatif yang terbesar pada Minggu ke empat (Roseliani & Khairunnisa, 

2014). 

Perumusan Masalah 

Masih menjadi perdebatanya konsep pasar efisien di karenakan adanya 

anomali pasar yang merupakan penyimpangan dari konsep pasar efisien. Dalam 

anomali pasar ditemukan bahwa return saham harian rata-rata tidak sama untuk 

semua hari dalam satu minggu, namun pada konsep pasar efisien return saham 

setiap hari perdagangan tidak akan berbeda. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini saya merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah fenomena The Day Of The Week Effect terjadi pada perusahaan Food 

and Beverage di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2014-2015 ? 

2. Apakah fenomena Week Four Effect terjadi pada perusahaan Food and 

Beverage di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2014-2015 ? 

3. Apakah fenomena Monday Effect terjadi pada perusahaan Food and Beverage 

di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2014-2015 ? 

Pembatasan Masalah 

Agar menghasilkan penelitian yang tidak terlalu luas cakupan 

bahasannya, maka dalam penelitian ini diberikan batasan sebagai berikut : 

1. Pengujian ini melakukan pengujian terhadap return saham pada perusahan 

Food And Beverage di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2015. Penulis 

menggunakan IHSI untuk menghitung return saham. 

2. Data return saham yang diteliti bersumber dari http://www.idx.co.id/. 



Pengertian Investasi 

Investasi merupakan keputusan untuk mengalokasikan sejumlah uang 

dalam jangka waktu tertentu untuk suatu aset tertentu agar mendapatkan 

pengembalian di masa yang akan datang. Simatupang (2010) mendefinisikan 

bahwa “investasi adalah suatu kegiatan menunda konsumsi penggunaan sejumlah 

dana pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa 

yang akan datang” dan Jogiyanto (2009) mendefinisikan investasi adalah 

“penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien 

selama periode waktu yang tertentu.” 

 Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi adalah 

aktifitas menunda konsumsi di masa sekarang berupa dana atau sumber lain dalam 

jumlah tertentu untuk selama periode tertentu kepada satu aset atau lebih dengan 

tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan di masa yang akan datang pada 

tingkat tertentu sesuai dengan yang diharapkan. Pengembalian yang diharapkan 

tentunya merupakan pengembalian yang lebih baik dari pada jika mengkonsumsi 

di masa sekarang. 

Pengertian Saham 

 Ada banyak ahli yang merumuskan pengertian dari saham, beberapa 

diantaranya adalah : 

Saham menurut Simatupang (2010) adalah surat berharga yang menunjukan 

adanya kepemilikan seseorang atau badan hukum terhadap perusahaan penerbit 

saham. 



Misalnya seseorang memiliki saham perusahaan X adalah merupakan bukti bahwa 

orang tersebut turut menyertakan modal terhadap perusahaan X. 

Return Saham 

 Return atau pengembalian adalah keuntungan yang diharapkan oleh 

investor. Karena salah satu hak pemilik saham ialah menikmati keuntungan dan 

kerugian sesuai dengan modal yang disetorkan. 

Pengertian return adalah hasil yang diperoleh dari investasi sedangkan 

saham  merupakan  tanda  bukti  kepemilikan  dalam  suatu  perusahaan  yang 

berbentuk   Perseroan   Terbatas   (PT).   Jadi Return Saham   merupakan 

pembayaran  yang  diterima  karena  hak  kepemilikannya,  ditambah  dengan 

harga  perubahan  pada  harga  pasar,  yang  dibagi  dengan  harga  awal (Van 

Horne & Walker, 2005) 

 Menurut Jogiyanto (2009) return merupakan hasil yang diperoleh dari 

investasi. Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return 

ekspektasi yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi di masa 

mendatang. 

Macam-Macam Return Saham 

 Menurut  Jogiyanto  (2009) return dibagi  menjadi  dua  macam, yaitu: 

1) Return Realisasi (realized return) 

 Return realisasi   (realizedreturn) merupakan return yang  telah 

terjadi. Return realisasi  dihitung  dengan  menggunakan  data  historis. Return 

realisasi penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja  dari  



perusahaan. Return realisasi  atau return historis  ini  juga berguna  sebagai  dasar  

penentuan return ekspektasi  (expected return) dan risiko dimasa datang. 

2) Return Ekspektasi (expected return) 

Return ekspekasi  (expected return) adalah return yang  diharapkan 

akan  diperoleh  investor  dimasa  mendatang.  Berbeda  dengan return realisasi  

yang  sifatnya  sudah  terjadi, return ekspektasi  sifatnya  belum terjadi. 

Pengertian Harga Saham 

 Menurut Sunariyah (2011) harga saham adalah harga selembar saham 

yang berlaku dalam pasar saat ini di bursa efek. Menurut Jogiyanto (2009) harga 

saham adalah harga yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan 

oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang 

bersangkutan di pasar modal. 

 Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2004) harga saham 

merupakan nilai sekarang (present value) dari penghasilanpenghasilan yang akan 

diterima oleh pemodal dimasa yang akan datang. Dapat disimpulkan harga saham 

adalah harga selembar saham yang terjadi pada saat tertentu yang ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran di pasar modal. 

Pengertian Indeks Harga Saham 

Bentuk informasi historis yang dipandang sangat tepat untuk 

menggambarkan pergerakan harga saham di masa lalu adalah suatu indeks harga 

saham yang memberikan deskripsi harga-harga saham pada suatu saat tertentu 

maupun dalam periodisasi tertentu pula. Indeks Harga Saham tersebut merupakan 



catatan terhadap perubahan-perubahan maupun pergerakan harga saham sejak 

mulai pertama kali beredar sampai pada suatu saat tertentu (Sunariyah, 2011). 

Indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukan 

pergerakan harga saham. Indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar, artinya 

pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar 

sedang aktif atau lesu (Martalena & Malinda, 2011). 

Pasar Efisien 

Fama (dalam Jogiyanto, 2009) mendefinisikan bahwa “suatu pasar 

dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas “mencerminkan secara penuh” 

informasi yang tersedia. Informasi yang diketahui bukan saja mengacu kepada 

informasi yang lalu, tetapi juga informasi saat ini yang diterima oleh orang 

umum” selanjutnya Martalena dan Malinda (2011) mendefinisikan “pasar efisien 

sebagai pasar modal dengan harga sekuritas telah mencerminkan semua informasi 

yang relevan. Semakin cepat informasi baru tercermin pada harga sekuritas, 

semakin efisien pasar modal tersebut.” 

Anomali Pasar 

Anomali adalah kejadian atau peristiwa yang tidak diantisipasi dan 

yang menawarkan investor peluang untuk memperoleh abnormal return. Anomali 

muncul pada semua bentuk efisiensi pasar, baik bentuk lemah, semi kuat, maupun 

bentuk kuat. Tetapi banyak bukti yang mengkaitkan antara anomali dengan pasar 

efisien bentuk semi kuat. Dan perlu diketahui bahwa anomali dapat dieksploitasi 

untuk menghasilkan abnormal return. 



Jones (2010) mendefinisikan anomali pasar sebagai bentuk strategi atau 

tehnik dikarenakan hasil yang ditimbulkan oleh anomali pasar ini memungkinkan 

para investor untuk mendapatkan kesempatan memperoleh keuntungan yang 

abnormal dengan mengandalkan berbagai peristiwa (event) yang terjadi dipasar 

modal. 

Efek Hari Perdagangan 

 The day of the week effect adalah anomali di mana perbedaan hari 

perdagangan berpengaruh terhadap pola return saham dalam satu minggu (Alteza, 

2006). Biasanya return yang signifikan negatif terjadi pada hari Senin, sedangkan 

return positif terjadi pada hari-hari lainnya.  

Efek Minggu Keempat 

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. Week four effect 

bertujuan untuk menguji apakah return Senin yang negatif hanya boleh terjadi 

pada minggu keempat dan kelima  (Werastuti, 2012). 

Efek Hari Senin 

Monday effect adalah return saham secara signifikan negatif pada hari 

Senin. Adany bad news pada hari Jumat sore menjadi faktor bagi investor menjual 

saham nya untuk mengurangi terjadinya kepanikan pada investor, yang direaksi 

negatif oleh pasar sehingga mengakibatkan menurunnya harga saham pada hari 

Senin (Cahyaningdyah & Witiastuti, 2010). 



Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harga closing saham perusahaan food and beverage BEI periode 2014-2015 

Penentuan hipotesis penelitian : 

Hipotesis 1 : The day of the week efect 

Hipotesis 2 : week four effect 

Hipotesis 3 : Monday effect 

Penghitungan Return saham harian perusahaan food and 

beverage BEI periode 2014-2015 

Uji Kolgomorov-smirnov 

Distribusi data normal : 

Hipotesis 1 : uji ANOVA 

Hipotesis 2 : uji one sample 

Hipotesis 3 : uji ANOVA 

Distribusi data tidak normal : 

Hipotesis 1 : uji kruskal willing 

Hipotesis 2 : uji  mann whitney U 

test 

Hipotesis 3 : uji kruskal willing 



 

 

Hipotesis 

 Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan 

secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk 

pernyataan yang dapat diuji. Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan 

jaringan asosiasi yang diterapkan dalam kerangka teoritis yang dirumuskan untuk 

studi penelitian. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan perkiraan hubungan, 

diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang di 

hadapi (Sekaran, 2007).    

Penulis merumuskan penelitian sebagai berikut : 

H1: Terjadi the day of the week effect pada BEI yang menyebabkan 

perbedaan return harian rata-rata yang didapat dalam seminggu 

H2: Terjadi week four effect pada BEI yang menyebabkan return negatif 

 pada hari Senin, terkonsentrasi pada hari Senin di minggu keempat dan 

kelima setiap bulannya. 

H3: Terjadi Monday effect pada BEI yang menyebabkan return negatif 

setiap hari Senin pada setiap minggunya. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Objek Dan Ruang Lingkup Penelitian 

 Adapun yang akan menjadi objek pada penelitian ini adalah meguji 

apakah terjadi Anomali kalender yaitu The Day of The Week Effect, Week Four 

Effect dan Monday Effect pada return saham di Bursa Efek Indonesia. 



 Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada perusahaan Food and 

Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang konsisten sejak tahun 2014 

hingga 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga penutupan 

harian yang konsisten selama tahun 2014-2015. Yang bersumber dari 

http://www.idx.co.id/. 

 Alasan penelitian ini menggunakan sampel dari saham-saham yang 

tergabung dalam sub sektor Food and Beverage adalah karena perusahaan Food 

and Beverage termasuk perusahaan yang stabil yang menjanjikan keuntungan, 

walaupun pada masa krisis masyarakat tetap membutuhkan produk makanan dan 

minuman. 

Metode Penelitian 

 Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data 

kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka 

(Kuncoro, 2009). 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

 Variabel dependen merupakan variabel utama yang menjadi perhatian 

utama penelitian (Sekaran, 2007). 

Variabel Dependen 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return saham, return 

saham yang digunakan adalah return realisasi (actual realisasi) yang merupakan 

capital gain/loss yaitu selisih antara harga saham periode saat ini dengan harga 



saham periode sebelumnya. Menurut Jogiyanto (2009) rumus untuk menghitung 

return saham adalah sebagai berikut : 

        
       

    
 

Dimana : 

Rt : return indeks saham harian pada hari ke t 

Pt :  harga saham harian pada hari ke t 

Pt-1:  harga saham harian pada hari ke t-1 

Variabel Independen 

 Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat dependen baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2007). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah Anomali kalender yaitu efek hari 

perdagangan (the day of the week effect), efek minggu keempat (week four effect), 

dan efek hari Senin (Monday effect). Pemilihan ketiga anomali tersebut 

dikarenakan ketiga anomali tersebut diduga dipengaruhi oleh pola harian 

perdagangan saham. Berikut anomali yang digunakan dalam penelitian ini: 

Efek Hari Perdagangan (The Day Of The Week Effect) 

 Untuk mencari nilai return saham hari perdagangan (the day of the 

week effect) dilakukan dengan cara:  

Langkah pertama: menghitung return saham harian dari sampel perusahaan 

       
                   

         
 

        
                    

         
 



      
                   

          
 

       
                  

        
 

       
                   

         
 

Sumber : (Iramani & Mahdi, 2005) 

Langkah kedua: return yang diperoleh kemudian dirata-ratakan sehingga 

diperoleh nilai return saham harian selama satu tahun. 

Langkah ketiga: return saham harian yang diperoleh kemudian dikelompokan 

berdasarkan harinya untuk kemudian diuji dengan metode analisis data pengujian 

hipotesis yang digunakan yaitu ANOVA. 

Efek Minggu Keempat (Week Four Effect) 

 Untuk mencari nilai return saham minggu keempat (week four effect) 

dilakukan dengan cara:  

Langkah pertama: menghitung return saham hari Senin setiap minggu selama satu 

tahun 

 

                       
                   

         
 

                     
                   

         
 

Sumber : (Iramani & Mahdi, 2005) 



Langkah kedua: return saham hari Senin yang diperoleh kemudian dikelompokan 

menjadi dua kelompok yaitu Senin minggu pertama hingga minggu ketiga kan 

Senin minggu keempat sampai kelima. 

Langkah ketiga: return saham yang telah dikelompokan tersebut diuji berdasarkan 

metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesisnya melalui one 

sample. 

Efek Hari Senin (Monday Effect) 

 Untuk mencari nilai return saham hari Senin (Monday effect) dilakukan 

dengan cara:  

Langkah pertama: menghitung return saham harian dari sampel perusahaan 

       
                   

         
 

        
                    

         
 

      
                   

          
 

       
                  

        
 

       
                   

         
 

Sumber : (Iramani & Mahdi, 2005) 

Langkah kedua: return yang diperoleh kemudian dirata-ratakan sehingga 

diperoleh nilai return saham harian selama satu tahun. 



Langkah ketiga: return saham harian yang diperoleh kemudian dikelompokan 

berdasarkan harinya untuk kemudian diuji dengan metode analisis data pengujian 

hipotesis yang digunakan yaitu ANOVA. 

Metode Analisis 

Analisis Deskriptif 

 Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maximum, 

minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 

2013). 

Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada data yang 

berdestribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan Kolmogorov-

Smirnov Test, dengan membandingkan Asymptotic Significance dengan α = 0.05 

(Ghozali, 2013). Dasar penarikan kesimpulan adalah data dikatakan berdistribusi 

normal apabila nilai Asymptotic Significance-nya > 0.05. Namun, jika nilai 

Asymptotic Significance-nya < 0.05 maka data dinyatakan tidak terdistribusi 

normal. 

Pengujian Hipotesis 1  

 Hipotesis pertama yaitu bahwa terjadi pengaruh the day of the week 

effect terhadap return saham, diuji dengan menggunakan uji Analysis of Variance. 

Analysis of Variance merupakan metode untuk menguji hubungan antara satu 

variabel dependen (skala mentrik) dengan satu atau lebih variabel independen 

(skala nonmetrik atau kategorikal dengan kategori lebih dari dua) (Ghozali, 2013). 



Hipotesis pengujianya adalah sebgai berikut: 

H0: µSn=µS1=µRb=µKm=µjm  

H1: µSn≠µS1≠µRb≠µKm≠µjm 

Keterangan: 

Jika, Sign > 0.05, maka H0 tidak dapat ditolak 

Jika, Sign < 0.05, maka H0 ditolak 

Jika data tidak terdistribusi dengan normal maka pengujian menggunakan kruskal-

wallis. 

Hipotesis pengujian nya adalah sebagai berikut : 

Hipotesis pengujianya adalah sebgai berikut: 

H0: µSn=µS1=µRb=µKm=µjm 

H1: µSn≠µS1≠µRb≠µKm≠µjm 

Keterangan: 

Jika, Sign > 0.05, maka H0 tidak dapat ditolak 

Jika, Sign < 0.05, maka H0 ditolak 

Pengujian Hipotesis 2 

 Hipotesis kedua yaitu bahwa terjadi week four effect terhadap return 

saham, diuji dengan menggunakan uji t satu sampel (One Sample T Test). Tujuan 

pengujian ini adalah ingin mengetahui apakah sebuah nilai tertentu yang diberikan 

sebagai pembanding, berada secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah 

sampel (Santoso, 2014). 

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0: µSenin-akhir ≥ 0 



H1: µSenin-akhir < 0 

Keterangan: 

Jika nilai Sig/2 > 0.05, maka H0 tidak dapat ditolah 

Jika nilai Sig/2 < 0.05, maka H0 ditolak, artinya rata-rata return Senin pada 

minggu terakhir (4 dan 5) adalah negatif signifikan. 

Jika data tidak terdistribusi dengan normal maka pengujian menggunakan mann-

whitney. 

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0: µSenin-akhir ≥ 0 

H1: µSenin-akhir < 0 

Keterangan: 

Jika nilai Sig/2 > 0.05, maka H0 tidak dapat ditolah 

Jika nilai Sig/2 < 0.05, maka H0 ditolak, artinya rata-rata return Senin pada 

minggu terakhir (4 dan 5) adalah negatif signifikan. 

Pengujian Hipotesis 3 

 Hipotesis ketiga yaitu bahwa terjadi pengaruh Monday effect terhadap 

return saham, diuji dengan menggunakan uji Analysis of Variance. Analysis of 

Variance merupakan metode untuk menguji hubungan antara satu variabel 

dependen (skala mentrik) dengan satu atau lebih variabel independen (skala  

nonmetrik atau kategorikal dengan kategori lebih dari dua) (Ghozali, 2013). 

Hipotesis pengujianya adalah sebgai berikut: 

H0: µSn=µS1=µRb=µKm=µjm 

H1: µSn≠µS1≠µRb≠µKm≠µjm 



Keterangan: 

Jika, Sign > 0.05, maka H0 tidak dapat ditolah 

Jika, Sign < 0.05, maka H0 ditolak 

Jika data tidak terdistribusi dengan normal maka pengujian menggunakan kruskal-

wallis. 

Hipotesis pengujianya adalah sebgai berikut: 

H0: µSn=µS1=µRb=µKm=µjm 

H1: µSn≠µS1≠µRb≠µKm≠µjm 

Keterangan: 

Jika, Sign > 0.05, maka H0 tidak dapat ditolak 

Jika, Sign < 0.05, maka H0 ditolak 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Hasil Penelitian 

Deskripsi Return Harian Saham 

 Saham yang di analisis berjumlah 13 saham di perusahaan Foods And 

Beverages yang terdaftar di BEI pada periode penelitian 2014-2015. Selama 

periode penelitian tersebut diperoleh jumlah observasi sebanyak 6.279 kejadian. 

Deskripsi return saham harian untuk semua saham yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat di tabel 4.1. 

 

 

 

 



Tabel 4.1 

Hasil Analisis Deskriptif Data Sampel 

 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

Senin 1300 -.18182 .21384 -.0029233 .02360397 

Selasa 1261 -.16667 .25000 -.0007881 .02237528 

Rabu 1261 -.16139 .25000 .0003100 .02482234 

Kamis 1209 -1.00000 .20000 .0001775 .03777321 

Jumat 1248 -.19444 .20000 -.0001883 .02241140 

Valid N 

(listwise) 

1209     

Sumber : data di olah di lampiran 

 Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa rata-rata return terendah terjadi pada 

hari Senin, dimana rata-rata return menunjukan nilai negatif sebesar -0,0029233. 

Setelah itu kenaikan return yang cukup tajam terjadi pada hari selasa sebesar -

0,0007881 disusul dengan peningkatan yang cukup tinggi pada hari Rabu sebesar 

0.0003100. Kembali menurun pada hari Kamis sebesar 0.0001775. Di hari Jumat 

return kembali mengalami penurunan dengan nilai -0,0001883. 

 Nilai standart deviasi terbesar terjadi pada hari Kamis sebesar 

0,03777321. Hal ini dapat di artikan bahwa hari Kamis memiliki risiko tertinggi di 

bandingkan hari lain nya. Standart deviasi terendah terjadi pada hari Selasa yaitu 



sebesar 0,02237528 , yang menandakan bahwa resiko hari Selasa paling kecil jika 

dibandingkan dengan hari lain nya. 

 Nilai maksimum dan minimum menginformasikan bahwa return terendah 

selama periode pengamatan terjadi pada hari Kamis yaitu -1.00000, sedangkan 

return tertinggi terjadi pada hari Selasa dan Rabu sebesar 0.25000. Hal yang 

menarik dari data tersebut bahwa return pada hari Kamis adalah negatif terbesar 

jika dibandingkan dengan hari lain nya. Sedangkan hari Selasa dan Rabu memiliki 

nilai rata-rata return positif terbesar yang memiliki selisih yang cukup jauh 

dengan hari lain nya. 

Pengujian Normalitas Data 

 Pengujian dilakukan dengan menggunakan one sample kolmogorov-

smirnov test. Dari hasil pengujian tersebut didapat hasil berikut : 

Tabel 4.2 

Hasil Pengujian Normalitas Data Sampel 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 RETURN 

N 6279 

Normal Parameters
a,b

 

Mean -.0007045 

Std. 

Deviation 

.0267425

8 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .228 

Positive .228 

Negative -.198 

Kolmogorov-Smirnov Z 18.040 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

Sumber : data di olah pada lampiran 



 

 Dari hasil pengujian diatas, di dapat kan bahwa data dalam sampel 

tersebut tidak normal, karena nilai asymptonic sig < 0,05 sehingga pengujian 

selanjutnya dilakukan dengan metode statistika non parametik. 

Hasil Pengujian Efek Hari Perdagangan (The Day Of The Week Effect) 

 Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah bahwa terjadi The Day Of 

The Week Effect pada bursa efek Indonesia yang menyebabkan perbedaan return 

harian rata-rata yang di dapat salam satu minggu. Pengujian hipotesis ini 

dilakukan dengan menggunakan Kruskal-Wallis test karena data sampel tidak 

normal. Hasilnya diringkas dalam Tabel 4.3 : 

Tabel 4.3 

Hasil Pengujian The Day Of The Week Effect 

Ranks 

 
Hari N Mean 

Rank 

RETUR

N 

senin 
130

0 

2991.6

7 

selas

a 

126

1 

3080.0

5 

rabu 
126

1 

3150.8

8 

kami

s 

120

9 

3285.9

4 

jumat 
124

8 

3202.7

2 

Total 
627

9 

 

Sumber : data di olah pada Lampiran 

 

Test Statistics
a,b

 

 RETUR

N 

Chi-

Square 

21.071 

Df 4 

Asymp. 

Sig. 
.000 

 

 



 Tabel  4.3 menunjukan bahwa nilai sign. Sebesar 0,000 < 0,05, berarti H0  

ditolak. Hal ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan return saham yang 

signifikan selama 5 hari perdagangan. Sehingga hipotesis pertama dalam 

penelitian ini dapat diterima. Artinya hari perdagangan berpengaruh terhadap 

return saham di perusahaan Food And Beverage yang terdaftar di BEI tahun 2014-

2015. 

1.1.1 Hasil Pengujian Efek Hari Keempat (Week Four Effect) 

 Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah bahwa terjadi week four 

effect pada bursa efek Indonesia yang menyebabkan return negatif pada hari Senin 

terkonsentrasi pada hari Senin minggu keempat dan kelima setiap bulan nya. 

 Pengujian hipotesis kedua menggunakan pengujian Wilcoxon test sisi 

kiri. Hasil ringkasan nya dalam tabel 4.4: 

Tabel 4.4 

Hasil Pengujian Week Four Effect 

Ranks 

 
Mingg

u 

N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

RETUR

N 

1 
924 650.5

2 

601083.0

0 

4 
376 650.4

4 

244567.0

0 

Total 
130

0 

  

 

Sumber : data di olah pada lampiran 

 Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat nilai rata-rata return pada Senin 

minggu 1-3 adalah sebesar 650,52 sedangkan pada Senin minggu ke 4-5 sebesar 

Test Statistics
a
 

 RETURN 

Mann-

Whitney U 

173691.0

00 

Wilcoxon W 
244567.0

00 

Z -.004 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 
.997 

 



650,44. Dari hasil tersebut didapatkan bahwa return rata-rata saham hari Senin 

pada minggu 1-3 maupun minggu 4-5 adalah positif. Dengan nilai sig/2 > 0,05 

(0,997 > 0,05) hal ini berarti H0 tidak dapat ditolak atau dengan kata lain hipotesis 

kedua tidak dapat diterima. Artinya return hari Senin minggu 1-3 maupun minggu 

4-5 adalah positif signifikan sehingga week four effect tidak terjadi di perusahaan 

food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015. 

1.1.2 Hasil Pengujian Efek Hari Senin (Monday Effect) 

 Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah bahwa terjadi Monday Effect 

pada bursa effect Indonesia yang menyebabkan return negatif terjadi pada hari 

Senin. 

 Pengujian hipotesis kedua menggunakan pengujian Wilcoxon test sisi 

kiri. Hasilnya diringkas dalam tabel 5 : 

Tabel 4.5 

Hasil Pengujian Monday Effect 

 

Ranks 

 
Hari N Mean 

Rank 

RETURN 

senin 1300 2991.67 

selasa 1261 3080.05 

rabu 1261 3150.88 

kamis 1209 3285.94 

jumat 1248 3202.72 

Total 6279  

Sumber : data di olah di lampiran 

 Tabel  4.5 menunjukan bahwa nilai sign. Sebesar 0,000 < 0,05, berarti 

H0  ditolak. Hal ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan return saham yang 

Test Statistics
a,b

 

 RETUR

N 

Chi-

Square 

21.071 

Df 4 

Asymp. 

Sig. 
.000 

 



signifikan selama 5 hari perdagangan. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian 

ini dapat diterima. Artinya hari perdagangan berpengaruh terhadap return saham 

di perusahaan Food And Beverage yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015.  

 Hasil ini  mengindikasikan untuk keseluruhan periode pengamatan, hari 

semua hari perdagangan mempunyai pengaruh terhadap return saham di 

perusahaan food and beverage tahun 2014-2015. Monday Effect berhasil 

teridentifikasi dimana return Senin adalah return terendah. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembahasan Efek Hari Perdagangan (The Day Of The Week Effect) 

 Fenomena the day of the week merupakan fenomena dimana terjadi 

perbedaan rata-rata return yang signifikan pada hari perdagangan dalam 

seminggu. Efek hari perdagangan atau the day of the week effect merupakan salah 

satu bentuk penyimpangan konsep pasar efisien, yang merumuskan bila 

seharusnya return harian rata-rata yang diperoleh suatu saham adalah sama dan 

tidak berbeda signifikan pada hari perdagangan yang berbeda. Fenomena ini 

merupakan bagian dari pengujian prediktabilitas return menggunakan pola 

musiman yang memperlihatkan adanya return saham yang lebih tinggi atau lebih 

rendah pada periode tertentu (Alteza, 2006) 

 Berdasarkan hasil pengujian didapati bahwa terjadi perbedaan rata-rata 

return yang cukup signifikan terhadap 5 hari perdagangan dalam seminggu, 

dimana hari Senin merupakan hari dengan rata-rata return terendah dan hari 

Selasa dan Rabu merupakan hari dengan rata-rata tertinggi. Hal ini sejalan dengan 

hasil yang didapati oleh Lutfiaji dalam penelitian nya tahun 2014, yang 



menyatakan bahwa Fenomena the day of the week effect terjadi pada indeks LQ-

45 BEI periode 2012. 

Pembahasan Efek Minggu Keempat (Week Four Effect) 

 Efek minggu keempat merupakan suatu fenomena yang mengungkapkan 

bahwa Monday Effect hanya terjadi pada minggu keempat dan kelima untuk setiap 

bulan nya. Sedangkn return hari Senin minggu pertama, kedua, dan ketiga 

dianggap tidak signifikan atau sama dengan nol (Iramani & Mahdi, 2005). 

 Dalam penelitian ini diketahui bahwa tidak terjadi week four effect di 

perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015. Dari hasil 

penelitian terlihat bahwa rata-rata return positif diperoleh pada hari Senin di 

minggu awal (minggu 1-3) maupun minggu akhir (minggu 4-5) dalam setiap 

bulan nya. 

 Penelitian ini mendapati bahwa week four effect tidak terjadi di 

perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015. Hal 

tersebut mengimplikasikan bahwa baik Senin minggu 1-3 maupun Senin minggu 

4-5 memiliki nilai yang sama dan tidak mempengaruhi aktifitas jual beli saham 

bagi investor. Sehingga bukan menjadi suatu pertimbangan bagi investor untuk 

membeli atau menjual saham baik pada awal ataupun akhir bulan.    

Pembahasan Penelitian Efek Hari Senin (Monday Effect) 

 The day of the week diartikan sebagai harga saham yang bisa mengalami 

kenaikan dan juga penurunan dari satu hari ke hari yang lain dalam satu minggu 

masa perdagangan saham di pasar modal. Dimana hari Senin akan cendrung 

menghasilkan return yang negatif atau lebih kecil dibandingkan hari perdagangan 



lainnya (Monday effect) sedangan return positif atau lebih tinggi terjadi di hari 

Jumat (weekend effect) (Ramadhani, 2014). 

 Dalam penelitian ini didapati bahwa Monday effect terjadi di saham 

perusahaan food and beverage dikarenakan rata-rata return hari Senin pada tahun 

2014-2015 merupakan rata-rata terendah dan signifikan negatif. 

 Penelitian ini mendapati bahwa Monday Effect terjadi di perusahaan food 

and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015. Hal tersebut 

mengimplikasikan bahwa investor harus menahan diri dalam melakukan 

pembelian saham pada hari Senin, karena dari hasil penelitian ini diketahui return 

negatif dalam satu minggu terkonsentrasi pada hari Senin. Jadi investor dapat 

menentukan pilihan di hari perdagangan mana ia akan membeli atau menjual 

sahamnya sesuai dengan harapan nya. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

sebelumnya maka kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu : 

1. Hasil pengujian the day of the week dengan metode uji kruskal-wallis, 

membuktikan bahwa fenomena the day of the week terjadi pada 

perusahaam food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2014-2015. 

Dimana return terendah terjadi pada hari Senin dan return tertinggu pada 

hari Kamis. 

2. Pengujian week four effect dengan metode uji mann-whitney membuktikan 

bahwa fenomena week four effect tidak terjadi pada perusahaam food and 



beverage yang terdaftar di BEI periode 2014-2015. Dimana tidak terdapat 

perbedaan pada Senin minggu 1-3 maupun Senin minggu 4-5. 

3. Pengujian Monday effect dengan metode pengujian kruskal-willis 

membuktikan bahwa fenomena Monday effect terjadi pada perusahaam 

food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2014-2015. Dimana 

return terendah terjadi pada hari Senin. 

Saran 

 Anomali pasar hari perdagangan yaitu the day of the week effect, week 

four effect dan Monday effect ternyata tidak selamanya terjadi, hal ini terbukti 

dengan perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian – penelitian sebelumnya 

yang memiliki perbedaan periode penelitian. Anomali tersebut ternyata dapat juga 

dipengaruhi oleh kondisi eksternal pasar modal seperti ekonomi dalam dan luar 

negeri. Untuk itu kepada para investor agar lebih jeli dalam melihat kondisi 

eksternal dan internal maupun fenomena yang terjadi di BEI untuk mengambil 

keputusan investasi. Agar memperoleh capital gain yang maksimal dari saham 

yang dijual maupun dibeli. 

 Keterbatasan pada penelitian ini adalah terletak pada periode penelitian 

yang hanya 2 tahun yaitu mulai tahun 2014 sampai tahun 2015. Bagi peneliti 

selanjutnya diharapkan akan lebih baik dengan menambah periode penelitian agar 

pengaruh variasi antar waktunya dapat diamati dengan lebih jelas. Selain itu 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini harus lebih di kembangkan, 

misalnya menguji hari perdagangan terhadap Abnormal return, pengujian antara 



beberapa jenis anomali, volume perdagangan harian dan atau jumlah permintaan 

dan penawaran (bid/offer). 
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