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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Untuk melengkapi teori-teori yang melatarbelakangi penelitian ini, maka 

dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang  juga berkaitan dengan struktur 

modal. Dengan tujuan untuk memperkuat konsep tentang struktur modal itu 

sendiri.  

Jurnal berjudul “Studi Tentang Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap 

Return Saham pada BEJ” oleh Iramani dan Mahdi (2006), dikatakan bahwa hari 

perdagangan berpengaruh signifikan terhadap return saham harian pada Bursa 

Efek Jakarta tahun 2005. Hal ini membuktikan bahwa terjadi fenomena day of 

week effect di Bursa Efek Jakarta, dimana return terendah terjadi pada hari Senin 

dan return tertinggi terjadi pada hari Selasa. Hasil empiris ini juga memberikan 

bukti bahwa terjadi Monday Effect pada Bursa Efek Jakarta pada tahun 2005. 

Fenomena week four effect juga berhasil ditemukan pada Bursa Efek Jakarta pada 

tahun 2005, dimana return negatif signifikan terjadi pada hari Senin minggu 

keempat dan kelima setiap akhir bulan. Namun penelitian ini tidak berhasil 

menemukan bukti terjadinya adanya Rogalski Effect pada bulan April di Bursa 

Efek Jakarta pada tahun 2005.  

Jurnal dengan judul “Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham” 

oleh Maria Rio Rita (2009), dikatakan bahwa Hari perdagangan memiliki 

pengaruh terhadap return saham harian. Ditemukan juga adanya Monday effect, 

yaitu rata-rata return hari Senin negatif dan paling rendah dibandingkan hari 

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

Skripsi Octavianus Pandiangan (2009) berjudul “Analisis Anomali Pasr 

Hari Perdagangan Terhadap Return Saham di Bursa Efek Indonesia”, 

mendapatkan bahwa tidak terjadi the day of the week effect, week four effect, dan 

rogalsky effect di LQ-45 BEI pada periode 2008. Dia mengatakan bahwa dampak 

eksternal pasar modal sangat berpengaruh tehadap terjadinya atau tidaknya 

fenomena tersebut. 

Jurnal dengan judul “Pengujian Week-Four, Monday, Friday Dan Earnings 

Management Effect Terhadap Return Saham” oleh Sri Ambarwati (2009) 

memperoleh hasil bahwa keberadaan the day of the week effect, dan week four 

effect berhasil di identifikasikan keberadannya di BEI periode 2006. Sedangkan 

earning management yang berkaitan dengan terjadi rogalsky effect tidak berhasil 

dia identifikasikan pada BEI periode 2006. 

Dalam penilitian yang dilakukan oleh Pratiwi Arieyani (2012) dengan judul  

“Efek Anomali Pasar Terhadap Return Saham Perusahaan LQ - 45 Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek Indonesia”, tidak membuktikan terjadinya the day the week effect 

pada return saham perusahaan LQ – 45 selama periode Juni 2008 – Juni 2011. 

Namun, peneliti membuktikan terjadinya week – four effect pada return saham 

perusahaan LQ – 45 selama periode Juni 2008 – Juni 2011. Peneliti juga tidak 
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dapat membuktikan terjadinya Rogalski effect pada return saham perusahaan LQ – 

45 selama periode Juni 2008 – Juni 2011. 

 

2.2 Pasar Modal 

2.2.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal dapat dikatakan pasar abstrak, dimana yang diperjualbelikan 

adalah dana-dana jangka panjang, yaitu dana yang keterikatannya dalam investasi 

lebih dari satu tahun. Pengertian Pasar Modal menurut Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 13 yaitu “Pasar Modal adalah 

kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, 

Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga 

dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. 

Menurut Tendelilin (2010:26), Pasar Modal adalah pertemuan antara pihak 

yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara 

memperjualbelikan sekuritas. Sedangkan menurut Irham Fahmi (2012:55), Pasar 

modal adalah tempat dimana berbagai pihak khususnya perusahaan menjual 

saham (stock) dan obligasi (bond) dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut 

nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat 

modal perusahaan.  

Dengan demikian, pasar modal bisa diartikan sebagai pasar untuk 

memperjualbelikan sekuritas yang umumnya mempunyai umur lebih dari satu 

tahun , seperti saham dan obligasi. Sedangkan tempat di mana terjadinya jual-beli 

sekuritas disebut dengan bursa efek. Oleh karena itu, bursa efek merupakan arti 

dari pasar modal secara fisik.  
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Pasar modal juga dapat berfungsi sebagai lembaga perantara 

(intermediaries). Fungsi ini menunjukan peran penting pasar modal dalam 

menunjang perekonomian karena pasar modal dapat menghubungkan antara pihak 

yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Di samping itu, 

pasar modal mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, karena dengan 

adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan dana (investor) memilih alternatif 

investasi yang memberikan return yang paling optimal. Asumsinya, investasi yang 

memberikan return relatif besar adalah sektor-sektor yang paling produktif yang 

ada di pasar. Dengan demikian, dana yang berasal dari investor dapat digunakan 

secara produktif oleh perusahaan-perusahaan tersebut. 

Produk yang diperdagangkan di Pasar Modal (Fahmi 2012:57), antara lain : 

1. Saham 

2. Surat pengakuan hutang  

3. Surat berharga komersial (Commercial papper) 

4. Obligasi 

5. Tanda bukti hutang 

6. Unit penyertaan kontrak investasi kolektif 

7. Kontrak berjangka atas efek 

8. Setiap Derivatif dari Efek, seperti Bukti Right, Warrant, dan Opsi. 

9. Efek Beragun Aset 

10. Sertifikat penitipan Efek Indonesia  

2.2.2 Jenis Pasar Modal 

Pasar modal dibedakan menjadi 2 yaitu perdana dan pasar sekunder : 

1. Pasar Perdana (Primary Market) 
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Pasar Perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten 

kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit 

(issuer) sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. 

Biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Harga saham 

di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go 

public berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. 

Dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan. 

Perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi untuk mengembangkan dan 

memperluas barang modal untuk memproduksi barang dan jasa. Selain itu 

dapat juga digunakan untuk melunasi hutang dan memperbaiki struktur 

permodalan usaha. Harga saham pasar perdana tetap, pihak yang berwenang 

adalah penjamin emisi dan pialang, tidak dikenakan komisi dengan 

pemesanan yang dilakukan melalui agen penjualan. 

2. Pasar sekunder 

Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual-beli saham 

diantara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana, 

dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah ijin emisi diberikan maka 

efek tersebut harus dicatatkan di bursa. Dengan adanya pasar sekunder para 

investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Sedangkan manfaat bagi 

perusahan, pasar sekunder berguna sebagai tempat untuk menghimpun 

investor lembaga dan perseorangan . Harga saham pasar sekunder 

berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar, pihak yang berwenang adalah 

pialang, adanya beban komisi untuk penjualan dan pembelian, pemesanannya 



12 

 

dilakukan melalui anggota bursa, jangka waktunya tidak terbatas. Tempat 

terjadinya pasar sekunder di dua tempat, yaitu : 

a. Bursa Reguler. Bursa Reguler adalah Bursa Efek Resmi seperti Bursa 

Efek Indonesia yang ada di Jakarta. 

b. Bursa Paralel. Bursa Paralel atau over the counter adalah suatu system 

perdagangan efek yang terorganisir di luar bursa efek resmi, dengan 

bentuk pasar sekunder yang diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan 

Perdagangan Uang dan efek-efek (PPUE), diawasi dan dibina oleh 

Bapepam. Disebut Over the counter karena pertemuan antara penjual dan 

pembeli tidak dilakukan di suatu tempat tertentu tetapi tersebar dianta 

kant or para broker atau dealer. 

 

2.3 Saham 

2.3.1 Pengertian saham 

Saham dapat didefinisikan sebagai surat berharga sebagai bukti penyertaan 

atau pemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan (Anoraga 

2006:58). Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik 

kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi 

kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di 

perusahaan tersebut. 

Saham yang diperdagangkan di bursa ada dua jenis, yaitu saham biasa 

(common stock) dan saham preferen (preferred stock) (Anoraga, 2006:54). Saham 

biasa (common stock) adalah saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi 

yang paling junior dalam pembagian dividend dan hak atas harta kekayaan 
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perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Sedangkan, saham preferen 

(preferd stock) adalah saham yang memiliki karakteristik gabungan antara 

obligasi dan saham biasa, karena bias menghasilkan pendapatan yang tetap, tetapi 

juga bias tidak mendatangkan hasil yang dikehendaki investor (Darmadji, 2006:7). 

Dari kedua jenis saham tersebut, saham biasa (common stock) yang paling banyak 

diperdagangkan di pasar modal. 

2.3.2 Harga Saham 

Harga saham di bursa efek akan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan 

penawaran. Pada saat permintaan saham meningkat, maka harga saham tersebut 

akan cenderung meningkat. Sebaliknya, pada saat banya orang menjual saham, 

maka harga saham tersebut cenderung akan mengalami penurunan. 

Market price merupakan harga pada pasar riil dan merupakan harga yang 

paling mudah ditentukan karena merupakan harga dari suatu saham pada pasar 

yang sedang berlangsung atau jika pasar sudah tutup, maka harga pasar adalah 

harga penutupannya (closing price) (Anoraga, 2006:59). 

Harga sebuah saham dapat berubah naik atau turun dalam hitungan yang 

begitu cepat.Harga tersebut dapat berubah dalam hitungan menit, bahkan dalam 

hitungan detik. Hal tersebut dimungkinkan karena banyaknya pesanan yang 

dimasukkan ke system JATS (Jakarta Autamated Trading System). Pada lantai 

perdagangan Bursa Efek Indonesia terdapat lebih dari 400 terminal computer di 

mana para floor trader dapat memasukkan pesanan yang diterimanya dari 

nasabah.dalam jual beli saham terdapat beberapa istilah tentang harga saham yaitu 

(Darmadji, 2006:131) 

 Previous Price menunjukkan harga pada penutupan hari sebelumnya. 
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 Open atau Opening Price menunjukkan harga pertama kali pada saat 

pembukaan sesi I perdagangan,yaitu jam 09.30 pagi. 

 High atau Highest Price menunjukkan harga tertinggi atas suatu saham yang 

terjadi sepanjang perdagangan pada hari tersebut. 

 Low atau Lowest Price menunjukkan harga terendah atas suatu saham yang 

terjadi sepanjang perdagangan pada hari tersebut. 

 Last Price menunjukkan harga terakhir yang tejadi atas suatu saham. 

 Change menunjukkan selisih antara harga pembukaan dengan harga terakhir 

yang terjadi 

 Close atau Closing price menunjukkan harga penutupan suatu saham pada saat 

akhir sesi II yaitu pukul 16.00 sore. 

2.3.3 Indeks Harga Saham 

Indeks harga saham merupakan indikator utama yang menggambarkan pergerakan 

harga saham. Indeks harga saham merupakan salah satu leading indicator bagi 

perekonomian. Dipasar modal sebuah indeks diharpkan memiliki lima fungsi 

(Fakhruddin, 2001 : 201) :  

1. Sebagai indikator trend pasar 

2. Sebagai indikator tingkat keuntungan 

3. Sebagai Tolak ukur (benchmark) kinerja suatu portofolio 

4. Memfasilitasi pembentukan portofolio dengan strategi pasif 

5. Memfasilitasi berkembangnya produk derivatif  

Berikut merupakan Indeks Saham yang terdapat dalam Pasar Modal : 

 Indeks Harga Saham Individu (IHSI) 
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Indeks Harga Saham Individu (IHSI) menunjukkan perubahan dari suatu harga 

saham perusahaan. Indeks ini tidak bisa untuk mengukur harga dari suatu saham 

tertentu apakah mengalami perubahan, kenaikan, atau penurunan. 

 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) atau composite stock index menggunakan 

seluruh saham tercatat sebagai komponen penghitungan indeks. IHSG akan 

menunjukkan pergerakan saham secara umum yang tercatat di bursa efek. 

 Indeks LQ45 

Indeks LQ45 terdiri dari 45 saham di BEI dengan likuiditas yang tinggi 

kapitalisasi pasar yang besar serta lolos seleksi menurut beberapa kriteria 

pemilihan. Kriteria pemilihan tersebut yaitu : 

1. Masuk dalam urutan 60 terbesar dari total transaksi saham dipasar regular 

(rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir) 

2. Urutan berdasarkan kapitalisasi pasar (rata-rata nilai kapitalisasi pasar selama 

12 bulan terakhir) 

3. Telah tercatat di BEI selama paling sedikit 3 bulan. 

4. Kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan, frekuensi  dan 

jumlah hari transaksi di pasar regular. 

 Indeks Kompas 100 

Indeks Kompas 100 pada prinsipnya hamper menyerupai indeks LQ45, yakni 

terkait dengan isu likuiditas saham. Dalam hal ini yang dipakai sebagai dasar 

perhitungan indeks adalah 100 saham teraktif. Proses pemilihan ke-100 saham 

tersebut mempertimbangkan frekuensi transaksi, nilai transaksi dan kapitalisasi 

pasar serta kinerja fundamental dari saham-saham tersebut. 
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 Indeks Sektoral 

Indeks sektoral merupakan sub-indeks dari IHSG. Indeks sektoral 

menggunakansemua saham yang termasuk dalam masing-masing sektor. Di Bursa 

Efek Indonesia (BEI), terdapat 10 indeks sektoral  yang diberi nama JASICA 

(Jakarta Stock Exchange Industrial Calssification).  

Ke-10 indeks sektoral tersebut yaitu: 

1. Pertanian (agis) 

2. Pertambangan (mining) 

3. Industri dasar dan Kimia (basic-ind) 

4. Aneka Industri (misc-ind) 

5. Industri barang konsumsi (consumer) 

6. Properti dan estat real (property) 

7. Transportasi dan infrastruktur (infrastruc) 

8. Keungan (Finance) 

9. Perdagangan, Jasa, dan Investasi (trade) 

10. Manufaktur (manufactur) 

 Jakarta Islamic Indeks 

Jakarta Islamic Indeks terdiri dari 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham 

yang sesuai dengan Syariah Islam dan termasuk saham yang liquid. Jakarta 

Islamic Indeks dimaksudkan sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja investasi 

saham berbasis Syariah dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor 

untuk berinvestasi secara syariah. 

 Indeks Papan Utama dan Indeks Papan Pengembangan 
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Indeks Papan utama (MBX) dan indeks papan pengembangan (DBX), merupakan 

dua buah indeks yang dikeluarkan oleh BEJ untk menyediakan  indikator dalam 

memantau perkembangan saham-saham yang masuk dalam masing-masing papan 

pencatatan. 

2.3.4 Return Saham 

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 (Jogiyanto, 2010:109). Return 

realisasi (actual return) merupakan return yang telah terjadi. Return realisasi 

dihitung berdasarkan data histori.  Return realisasi penting karena digunakan 

sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan. Return histori ini juga 

berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi (expected return) dan risiko di 

masa mendatang. 

Return ekspektasi (expected return) adalah return yang diharapkan akan 

diperoleh oleh investor di masa mendatang. Brebeda dengan return realisasi yang 

sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya belum terjadi. Return yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah return realisasi (actual return) yang 

merupakan capital gain/capital loss yaitu selisih antara harga saham individu 

harian saat ini ( ) dengan harga saham individu pada hari sebelumnya  

( ). Secara matematis actual return dapat diformulasikan sebagai berikut 

(Jogiyanto HM, 2010) : 
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Dimana : 

   = return indeks saham harian pada hari ke-t  

    =  

     =  

 

 Apabila harga saham sekarang ( ) lebih tinggi dari harga saham 

periode lalu ( ) maka terjadi keuntungan modal (capital gain), dan 

sebaliknya apabila harga sekarang ( ) lebih rendah dari harga saham periode 

lalu ( ) maka terjadi kerugian modal (capital loss). 

 

2.4 Pasar Efisien 

2.4.1 Pengertian Pasar Efisien 

Fahmi (2012:260) mendefinisikan Pasar Efisien (market efficient) adalah 

suatu kondisi dimana informasi tentang semua harga dapat diperoleh secara 

terbuka dan cepat tanpa ada hambatan yang khusus.  

Adapun Fama (1970) dalam Jogiyanto (2010:503) mendefinisikan bahwa 

suatu pasar dikatakan efisien jika harga-haga 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. 

Menurut Tendelilin (2010:219), Pasar yang efisien adalah pasar dimana 

harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi 

yang tersedia. Dalam hal ini, informasi yang tersedia meliputi informasi masa 
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lalu, masa kini, serta informasi yang bersifat sebagai opini/pendapat rasional yang 

beredar di pasar yang bis amempengaruhi perubahan harga. 

Konsep Pasar Efisien menyiratkan adanya suatu proses penyesuaian harga 

sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru, sebagai respons atas informasi 

baru yang masuk ke pasar. Meskipun proses penyesuaian harga tidak sempurna, 

namun yang dipentingkan adalah harga yang terbentuk tersebut tidak bias.  

Ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi beberapa kondisi guna tercapainya 

pasar yang efisien, yaitu : 

1. Ada banyak infestor yang rasional dan berusaha memaksimalkan profit. 

2. Semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada saat yang sama 

dengan cara yang murah dan mudah. 

3. Informasi yang terjadi bersifat random. 

4. Investor bereaksi secara cepat terhadap informasi baru, sehingga harga 

sekuritas akan berubah sesuai dengan perubahan nilai sebenarnya akibat 

informasi tersebut. 

Jika kondisi-kondisi tersebut terpenuhi maka akan terbentuk suatu pasar yang para 

investornya dengan cepat melakukan penyesuasian hagasekuritas ketika terdapat 

informasi baru di pasar, sehingga harga-harga sekuritas di pasar tersebut akan 

secara cepat dan secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia. 

2.4.2 Hipotesis Pasar Efisien (Efficient Market Hypothesis) 

 Hipotesis Pasar Efisien menyatakan bahwa pada pasar efisien harga 

sekuritas terevaluasi dengan cepat oleh informasi penting yang berkaitan dengan 

cepat oleh informasi penting yang berkaitan dengan sekuritas tersebut (Fama 

dalam Alteza 2006:24). 
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1. Pasar Efisien Dalam Bentuk Lemah (Weak Form). 

Pasar efisien dalam bentuk lemah berarti semua informasi di masa lalu (historis) 

akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. Oleh karena itu, informasi 

histori seperti harga dan volume perdagangan serta peristiwa di masa lalu, tidak 

bisa lagi digunakan untuk memprediksi  perubahan harga saat ini.  

2. Pasar Efisien Dalam Bentuk Semi-kuat (Semi-Strong Form) 

Pasar efisien dalam bentuk setengah kuat berarti harga pasar saham yang 

terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah dengan 

semua informasi yang dipublikasikan. Pada pasar efisien bentuk setengah kuat, 

return tak normal hanya terjadi diseputar pengumuman (publikasi) suatu peristiwa 

sebagai representasi dari respons pasar terhadap pengumuman tersebut. Suatu 

pasar dinyatakan dalam bentuk setengah kuat apabila informasi terserap atau 

direspons dengan cepat oleh pasar. 

3. Pasar Efisien Bentuk Kuat (Strong Form) 

Pasar efisien dalam bentuk kuat berarti harga pasar saham yang tebentuk sekarang 

telah mencerminkan informasi historis ditambah dan semua informasi yang 

dipublikasikan ditambah dengan informasi yang tidak dipublikasikan. Pada pasar 

efisien bentuk kuat tidak aka nada seorang investor pun yang bisa memperoleh 

return tak normal. 

2.4.3 Efesiensi Pasar 

 Efisiensi pasar (market efficiency) didefinisikan oleh Beaver (1989) dalam 

Jogiyanto (2010:518) sebagai hubungan antara harga-harga sekuritas dengan 

informasi. Lebih jauh Jogiyanto mengatakan secara detail, efesiensi pasar dapat 

didefinisikan dalam beberapa macam definisi yaitu : 
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1. Definisi efesiensi pasar didasarkan ada nilai intrinsik sekuritas  

2. Definisi efesiensi pasar didasarkan pada akurasi dari harga sekuritas (Fama, 

1970). 

3. Definisi efesiensi pasar didasarkan pada distribusi dan informasinya (Beaver, 

1989). 

4. Definisi efesiensi pasar didasarkan pada proses dinamik (Jones, 1995). 

 

2.5 Anomali Pasar 

 Alteza menyebutkan bahwa anomali merupakan penyimpangan terhadap 

konsep pasar efisien yang penyebabnya sulit dijelaskan dengan cepat (Alteza 

2006:33). Dalam membahas pengujian pasar efisien, maka harus juga membahas 

tentang adanya ketidak-teraturan (anomali) yang ada yang terkait dengan hipotesis 

pasar efisien. Anomali di sini adalah salah satu bentuk dari fenomena yang ada di 

pasar. Pada anomali ditemukan hal-hal yang seharusnya tidak ada bilamana 

dianggap bahwa pasar efisien benar-benar ada. Artinya, suatu peristiwa (event) 

dapat dimanfaatkan untuk memperoleh abnormal return. 

Dalam teori keuangan, dikenal sedikitnya empat macam anomali pasar. 

Keempat anomali tersebut adalah anomali perusahaan (firm anomalies), anomali 

musiman (seasonal anomalies), anomali peristiwa atau kejadian (event 

anomalies), dan anomali akuntansi (accounting anomalies). (Levi 1996)  

Anomali perusahaan dibedakan menjadi empat, yaitu size anomaly, closed-

end mutual funds, neglect, dan institutional holdings. Anomali musiman 

dibedakan menjadi enam, yaitu January effect, week end effect, time of day 

effect, end of month effect, seasonal effect, dan holidays effect. Anomali 

peristiwa terdiri dari analysts’recommendation anomaly, insider trading 

anomaly, listings anomaly, dan value line anomaly. Adapun anomali 

akuntansi dapat dibedakan menjadi enam macam, yaitu price earnings 
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ratio anomaly, earnings surprise, price to sales anomaly, price to book 

anomaly, dividend yield anomaly, dan earnings momentum anomaly 

(Alteza 2007 : 35). 

 

Beberapa penelitian menemukan munculnya beberapa anomali pasar pada 

hari perdagangan yaitu day of the week, Monday effect, week four effect, week – 

end effect, dan January effect. 

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

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

perdagangan berpengaruh terhadap pola return saham dalam satu minggu (alteza 

2006:36). Biasanya return yang signifikan negatif terjadi pada hari Senin, 

sedangkan return positif terjadi pada hari-hari lainnya. Anomali day of the week 

dijumpai hampir di semua pasar modal di dunia. Fenomena ini merupakan bagian 

dari pengujian prediktabilitas return memakai pola musiman (seasonality) yang 

memperlihatkan adanya return saham yang lebih tinggi atau lebih rendah pada 

periode tertentu. 

Iramani (2006:69) menyatakan bahwa hari perdagangan berepengaruh 

signifikan terhadap return saham harian pada Busa Efek Jakarta tahun 2005. Hal 

ini membuktikan bahwa terjadi fenomena day of the week di Bursa Efek Jakarta 

dimana return terendah pada hari senin dan return tertinggi pada hari selasa. 

2.5.2 Efek Minggu Keempat (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 (Iramani dan Mahdi 

2006:64). 
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Fenomena Week-four Effect ini berhasil diungkap oleh Wang, Li dan 

Erickson (1997) dalam Alteza (2007:38). Yang menyatakan bahwa terjadi return 

negatif pada hari Senin dua minggu terakhir pada bulan bersangkutan sementara 

return pada hari Senin tiga minggu pertama meskipun masih negatif tetapi tidak 

signifikan. 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 index, serta Nasdaq dengan periode penelitian 

1962-1993. 

Iramani (2006:69) menyatakan bahwa terjadi week four effect pada Bursa 

Efek Jakarta dimana return negatif signifikan terjadi pada hari Senin minggu 

keempat dan kelima setiap akhir bulan. 

2.5.3 Efek Rogalsky (Rogalsky Effect) 

Rogalski Effect merupakan suatu fenomena yang ditemukan oleh seorang 

peneliti bernama Rogalski pada tahun 1984. Dalam penelitiannya, Rogalski 

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 (alteza 2006:38). Hal ini 

disebabkan adanya January Effect, yaitu adanya kecenderungan return yang lebih 

tinggi pada bulan Januari dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. 

Rogalski Effect bisa diartikan sebagai suatu fenomena dimana return negatif yang 

biasa terjadi pada hari Senin (Monday Effect) menghilang pada bulan tertentu. Hal 

ini disebabkan adanya kecenderungan return yang lebih tinggi pada bulan tersebut 

dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. 
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Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Octavianus Pandiangan (2009:57), 

tidak terjadi January Effect di BEI. Hal ini dikarenakan tidak adanya perbedaan 

signifikan return di bulan Januari dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka diduga 

Monday effect menghilang pada bulan April berkaitan dengan earning 

management yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik yang 

menyampaikan laporan keuangan mereka pada bulan April. 

 

2.6 Kerangka Konseptual  

Berdasarkan pada beberapa hasil penelitan tentang Efek hari perdagangan di 

Bursa Efek Indonesia yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka kerangka 

konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan pada table 2.1 berikut : 

 

 

 

 

 

   

 

 Dari Kerangka konseptual tersebut dikatakan bahwa the day of the week 

effect berpengaruh terhadap perubahan return pada hari-hari di minggu 

perdagangan saham. Hal tersebut biasanya dibuktikan dengan adanya perbedaan 

return yang cukup siginifikan antara satu hari dengan hari lainnya dalam hari aktif 

perdagangan saham. Dalam penelitian sebelumnya didapatkan bahwa return 

Day of The Week 

Effect 

Week Four Effect 

Rogalsky Effect 

Return 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual Penelitian 
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negatif signifikan biasanya terjadi pada hari Senin sedangkan return positif terjadi 

pada hari lainnya. 

 Week Four Effect menyebabkan return negatif signifikan terkonsentrasi 

pada minggu keempat dan kelima pada setiap bulannya. Sedangkan pada minggu 

pertama sampai ketiga pad ahari perdagangan return tidak bernilai negative 

signifikan. Hal mengasumsikan bahwa fenomena tersebut berpengaruh terhadap 

return saham. 

 Rogalsky effect menyebabkan tidak terjadinya return negatif saham pada 

hari Senin dalam satu bulan sedangkan pada hari Senin bulan lainnya return 

saham negatif signifikan dapat diidentifikasi. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa fenomena Rogalsky effect menyebabkan perolehan return saham pada hari 

Senin yang positif pada satu bulan saja namun tidak pada bulan lainnya. 
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2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan penelitian-penelitian terdahulu 

dimana ada kecenderungan bukti ditemukannya efek hari perdagangan, akhir 

pekan, dan efek rogalsky maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

Harga open-closing saham indeks 

LQ-45 BEI periode 2012 

Penghitungan Return saham harian 

indeks LQ-45 BEI periode 2012 

Uji kolgomorov-smirnov 

Distribusi data Normal 

1. Hipotesis 1 : Uji 

ANOVA 

2. Hipotesis 2 : Uji Paired 

t-test (sisi kanan) 

3. Hipotesis 3 : Uji Paired 

t- test (sisi kiri) 

Distribusi data tidak Normal 

1. Hipotesis 1 : Uji Kruskall-

wallis 

2. Hipotesis 2 : Uji Wilcoxon 

test (sisi kanan) 

3. Hipotesis 3 : Uji Wilcoxon 

test (sisi kiri) 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Penentuan Hipotesis Penelitian : 

1. Hipotesis 1 : The Day Of The Week Effect 

2. Hipotesis 2 : Week Four Effect 

3. Hipotesis 3 : Rogalsky Effect 

 

 

Penarikan Kesimpulan 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran Teoritis 
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(H-1) Terjadi the day of week effect pada bursa efek Indonesia yang 

menyebabkan perbedaan return harian rata-rata yang didapat dalam 

seminggu.  

(H-2) Terjadi week four effect pada bursa efek Indonesia yang 

menyebabkan return negatif pada hari Senin terkonsentrasi pada hari 

senin minggu keempat dan kelima setiap bulannya. 

(H-3) Terjadi rogalsky effect pada bursa effect Indonesia yang 

menyebabkan hilangnya return negatif di hari Senin pada bulan 

April. 

 


