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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada beberapa 

penelitian yang sudah pernah dilakukan. Berikut merupakan beberapa uraian 

mengenai penelitian terdahulu: 

 

2.1.1 Hassan Aly, Seyed Mehdian dan Mark J. Perry (Tahun 2004) 

An Analysis of Day-of-The-Week Effects in The 

Egyptian Stock Market  Studi ini menyelidiki tentang anomali pasar saham 

harian di pasar saham Mesir dengan menggunakan Indeks saham utamanya yaitu 

Capital Market Authority Index (CMA), untuk menjelaskan tingkat efisiensi pasar 

di pasar modal yang sedang berkembang dengan four-day trading week. Hasilnya 

menunjukkan bahwa return pada hari Senin di pasar saham Mesir tersebut bernilai 

positif dan signifikan rata-rata, namun tidak berbeda nyata dengan return sisa 

minggu ini. Dengan demikian, tidak ada bukti yang ditemukan untuk mendukung 

pola musiman setiap hari di pasar saham Mesir dan menunjukkan bahwa return 

saham pasar konsisten dengan lemahnya bentuk efisiensi pasar. Sampel yang 

digunakan adalah Capital Market Authority Index (CMA) pada periode 26 April 

1998  6 Juni 2001. 

Persamaan penelitan terdahulu dengan yang akan dilakukan adalah terletak 

pada fenomena yang diteliti yaitu Monday Effect. 



9 

 
 

Perbedaan penelitan terdahulu dengan yang akan dilakukan adalah: 

a. Periode penelitian sebelumnya adalah tahun 1998-2001, sedangkan 

penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2015-2016. 

b. Pada penelitian sebelumnya, sampel yang digunakan yaitu Capital Market 

Authority Index (CMA) pada Egyptian stock market sedangkan peneliti 

saat ini menggunakan sampel Indeks LQ-45, SSE-50 dan SET-50. 

2.1.2 Haikel Ardinan (Tahun 2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Monday Effect pada 

return saham. Sampel yang digunakan adalah LQ-45 dan Straits Times Index 

(STI) pada periode Januari 2010 Desember 2012. Metode yang digunakan untuk 

menganalisis penelitian ini adalah ANOVA, regresi berganda dan regresi linier. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh Monday Effect pada LQ-45 

dan STI selama periode 2010-2012. 

Persamaan penelitan terdahulu dengan yang akan dilakukan adalah: 

a. Fenoma yang diteliti adalah Monday Effect. 

b. Sampel yang digunakan yaitu LQ-45 dan pada penelitian yang akan 

dilakukan diperluas dengan menambahkan indeks saham SSE-50 dan 

SET 50. 

Perbedaan penelitan terdahulu dengan yang akan dilakukan adalah: 

a. Pada penelitian sebelumnya menggunakan tahun 2010-2012, sedangkan 

penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2015-2016. 
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b. Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu LQ-45 

dan Straits Times Index (STI) sedangkan penelitian ini menggunakan 

LQ-45, SSE-50 dan SET-50. 

2.1.3 Wawan Kristianto dan J. Sukmawati Sukamluja (Tahun 2014) 

Penelitian ini meneliti tentang The Day of The Week pada tiga negara yaitu 

Indonesia, Malaysia dan Singapura. Sampel yang digunakan yaitu indeks pasar 

saham dari masing-masing negara yang menjadi anggota dalam ASEAN 

(Association of Southeast Asian Nations). Penelitian ini menggunakan metode 

Augmented Dickey-Fuller Test (ADF), Uji ARCH-LM dan uji GARCH. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi fenomena Day of The Week Effect pada 

negara Indonesia, Malaysia dan Singapura dan membuktikan bahwa Monday 

Effect terjadi di tiga negara tersebut. 

Perbedaan penelitan terdahulu dengan yang akan dilakukan adalah: 

a. Negara yang diteliti adalah Indonesia, Malaysia dan Singapura. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah negara Indonesia, 

Shanghai dan Thailand. 

b. Periode penelitian sebelumnya adalah tahun 2003 hingga 2013, 

sedangkan penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2015-2016. 

Persamaan penelitan terdahulu dengan yang akan dilakukan adalah terletak 

pada fenomena yang diteliti yaitu Monday Effect. 
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2.1.4 Yunisa Rahardian Saraswati, Cicik Setiorini dan Dhea Agatha Cornelia 

(Tahun 2015) 

Penelitian ini melakukan penelitian mengenai pengaruh The Day of The 

Week Effect, Week Four Effect dan Rogalsky Effect terhadap return saham LQ-45 

di Bursa Efek Indonesia dengan tujuan untuk menguji keberadaan dan pengaruh 

dampak perdagangan (hari efek minggu), efek dari minggu keempat (empat 

minggu efek), dan efek Rogalsky terhadap return saham. Dari 45 saham yang 

tercatat di indeks LQ-45, diperoleh 41 saham yang menjadi penelitian sesuai 

dengan kriteria pemilihan sampel. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

analysis of variance dan T-test. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengaruh hari dalam satu minggu dan pengaruh minggu 

keempat efek terjadi di Bursa Efek Indonesia tetapi efek Rogalsky tidak terbukti di 

Bursa Efek Indonesia selama Januari Desember 2013. 

Perbedaan penelitan terdahulu dengan yang akan dilakukan adalah: 

a. Fenomena yang diteliti adalah The Day of The Week Effect, Week Four  

Effect dan Rogalsky Effect. 

b. Sampel yang diambil adalah 41 saham yang tercatat di indeks LQ-45, 

sedangkan penelitian ini akan dilakukan mengambil sampel pada 

saham-saham yang terdaftar dalam indeks LQ-45, SSE-50 dan SET-50. 

c. Periode penelitian sebelumnya adalah tahun 2013, sedangkan penelitian 

ini akan dilakukan pada tahun 2015-2016. 
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2.1.5 Suci Rahmawati dan Lina Nur Hidayati (Tahun 2016) 

Penelitian ini meneliti tentang analisis Monday Effect dan Weekend Effect 

pada return saham perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia yang bertujuan 

untuk mengetahui perbedaan return yang terjadi pada hari Senin sampai dengan 

hari Jumat, terjadinya Monday Effect, Weekend Effect dan pengaruh hari 

perdagangan terhadap return harian saham di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang 

digunakan adalah data return harian saham perusahaan LQ-45 periode bulan 

Februari 2015 sampai dengan Januari 2016. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan one sample t-test, independent sample t-test dan analisis regresi 

linier berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

Monday Effect terdapat pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dan 

tidak terdapat Weekend Effect pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. 

Persamaan penelitan terdahulu dengan yang akan dilakukan adalah: 

a. Fenomena yang diteliti yaitu Monday Effect 

b. Teknik analisis data menggunakan independent sample t-test 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan adalah terletak 

pada objek penelitian. Peneli terdahulu hanya menggunakan indeks LQ-45 

sedangkan penelitian saat ini diperluas dengan menambahkan indeks SSE-50 dan 

SET 50. 

2.1.6 I Ketut Teguh Dharma Putra dan Putu Agus Ardiana (2016) 

Penelitian ini melakukan pengujian berkaitan dengan fenomena Monday 

Effect di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis yang digunakan yaitu 
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menggunakan analisis regresi. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di Indeks Harga Saham Gabungan di BEI pada periode 

tahun 2007 2013 dan memberikan hasil bahwa return pada hari Senin tidak 

berpengaruh terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia. Perbandingan return 

hari Senin dengan return hari-hari lainnya menunjukkan bahwa return hari Senin 

bukan merupakan return terendah dan return saham terendah tidak terjadi pada 

Senin dua minggu terakhir. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa return 

hari Jumat pada minggu sebelumnya tidak berpengaruh terhadap return hari 

Senin. 

Perbedaan penelitan terdahulu dengan yang akan dilakukan adalah: 

a. Sampel yang diambil adalah pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar 

di Indeks Harga Saham Gabungan di BEI, sedangkan penelitian ini akan 

dilakukan menggunakan sampel pada saham-saham yang terdaftar 

dalam indeks LQ-45, SSE-50 dan SET-50. 

b. Periode penelitian sebelumnya adalah tahun 2007-2013, sedangkan 

penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2015-2016 

Persamaan penelitan terdahulu dengan yang akan dilakukan terdapat pada 

fenomena yang diteliti yaitu Monday Effect. 
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2.2 Landasan Teori 

Sub bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang mendukung dan 

melandasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fenomena Monday Effect dan 

saham. 

 

2.2.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, 

termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara 

di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam 

arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar yang digunakan untuk 

memperdagangkan saham-saham, obligasi, dan jenis surat berharga lainnya 

dengan menggunakan jasa perantara pedagang efek. Pasar modal memiliki 

peranan penting dalam suatu negara yang pada dasarnya mempunyai kesamaan 

antara satu negara dengan negara lainnya. Bertujuan untuk menciptakan fasilitas 

bagi keperluan industri dan keseluruhan entitas dalam memenuhi permintaan dan 

penawaran modal (Sunariyah, 2011 : 5).  

Terdapat dua pelaku utama dalam pasar modal yaitu emiten dan investor. 

Emiten adalah perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau 

melakukan emisi di bursa efek, sedangkan investor merupakan pemodal yang 

akan membeli atau menanamkan modalnya pada perusahaan yang melakukan 

emisi. 

2.2.2 Investasi 

Sunariyah (2011 : 4) mendefinisikan investasi adalah penanaman modal 

untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama 
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dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. 

Investasi dalam arti luas terdiri dari dua bagian utama, yaitu: investasi dalam 

bentuk aktiva riil (real assets) dan investasi dalam bentuk surat-surat berharga 

atau sekuritas (marketable securities atau financial assets).  

Selain dapat menambah penghasilan, pada sisi lain investasi dapat 

memberikan resiko jika investasi tersebut gagal. Kegagalan investasi dapat 

disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu ketidakpahaman mengenai 

investasi yang dijalankan, kesalahan memilih bidang investasi dan pengaruh 

negatif dari luar. 

2.2.3 Saham 

Darmadji dan Fakhruddin (2011 : 5) berpendapat bahwa saham dapat 

didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan 

dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas 

yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang 

menerbitkan surat berharga tersebut. Saham merupakan surat berharga yang 

paling populer dan dikenal luas di masyarakat. Umumnya saham yang dikenal 

sehari-hari merupakan saham biasa (common stock). Disamping saham biasa, 

masih dikenal pula jenis saham lainnya yang disebut saham preferensi (preferred 

stock).  

Berdasarkan kinerja perdagangannya, saham dapat dikelompokkan menjadi 

empat jenis, yaitu saham unggulan, saham pendapatan, saham pertumbuhan dan 

saham spekulatif. Masing-masing bentuk saham tersebut memberikan hak atau 

keuntungan yang berbeda kepada pemegang saham. 
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2.2.4 Pasar Modal Efisien 

Pada umumnya situasi pasar modal efisien menunjukkan hubungan antara 

harga pasar dan bentuk pasar. Pengertian harga pasar dalam hal ini adalah harga 

saham yang ditentukan dan dibentuk oleh mekanisme pasar modal. Efisiensi pasar 

modal ditentukan oleh seberapa besar pengaruh informasi yang relevan, yang 

dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi (Sunariyah, 2011: 181) 

Bentuk efisiensi pasar ditentukan oleh informasi yang tersedia. Informasi 

yang tercermin dalam harga saham akan menentukan bentuk pasar efisien yang 

dapat dicapai. Secara teoritikal dikenal tiga bentuk pasar modal yang efisien, 

yaitu: 

1. Hipotesa Pasar Efisien Bentuk Lemah 

Adalah suatu pasar modal dimana harga saham merefleksikan semua 

informasi harga historis. Harga saham sekarang dipengaruhi oleh harga 

saham masa lalu lebih lanjut informasi masa lalu dihubungkan dengan 

harga saham sekarang. Kadang-kadang harga saham akan menguat pada 

harga tertentu dikarenakan kekuatan lain. 

2. Hipotesa Pasar Efisien Bentuk Setengah Kuat 

Harga saham pada suatu pasar modal menggambarkan semua informasi 

yang dipublikasi sampai ke masyarakat keuangan, tujuannya adalah 

untuk meminimalkan ketidaktahuan mengenai operasi perusahaan, dan 

dimaksudkan untuk menjelaskan dan menggambarkan kebenaran nilai 

dari suatu efek yang telah dikeluarkan oleh suatu institusi. Jenis 

informasi yang dipublikasikan termasuk semua informasi dalam laporan 
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keuangan, informasi mengenai posisi dari perusahaan pesaing, maupun 

harga saham historis. 

3. Hipotesa Pasar Efisien Bentuk Kuat 

Pasar modal yang efisien dalam bentuk kuat merupakan tingkat efisiensi 

pasar yang tertinggi. Konsep pasar efisien bentuk kuat mengandung arti 

bahwa semua informasi direfleksikan dalam harga saham, baik 

informasi yang dipublikasikan maupun informasi yang tidak 

dipublikasikan. 

2.2.5 Keputusan Investasi 

Keputusan investasi merupakan keputusan jangka panjang yang dipilih oleh 

seorang investor sehingga keputusan yang akan diambil akan dipertimbangkan 

dengan baik, karena memiliki konsekuensi berjangka panjang. Menurut Sutrisno 

(2007: 121-122), perencanaan terhadap keputusan investasi sangat penting karena 

beberapa hal: 

1. Dana yang dikeluarkan untuk keperluan investasi sangat besar, dan 

jumlah dana yang besar tersebut tidak bisa diperoleh kembali dalam 

jangka pendek. 

2. Dana yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka panjang, sehingga 

perusahaan harus menunggu selama jangka waktu cukup lama untuk 

memperoleh dana tersebut. 

3. Keputusan investasi menyangkut harapan terhadap hasil keuntungan di 

masa yang akan datang.  
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4. Kesalahan dalam pengambilan keputusan tidak dapat diperbaiki tanpa 

adanya kerugian yang besar. 

Investasi dibedakan menjadi dua jenis yaitu real assets dan financial assets. 

Real assets merupakan investasi dalam bentuk aktiva berwujud fisik seperti emas, 

tanah, bangunan, kendaraan dan masih banyak lainnya, sedangkan financial assets 

yaitu investasi dalam bentuk surat-surat berharga seperti saham, obligasi, 

deposito, reksadana dan lain-lain. 

2.2.6 Return 

Seseorang berinvestasi di pasar modal pasti mengharapkan keuntungan yang 

biasa disebut dengan return. Return sendiri adalah hasil dari selisih pembelian 

saham dengan penjualan. Pada prinsipnya ketika seorang investor menanamkan 

dananya pada surat berharga saham maka hasil yang diperoleh investor tersebut 

dapat berbentuk Capital Gain (selisih antara harga beli dan harga jual) dan 

deviden (Werner R. Murhadi, 2009: 37) 

Return saham dibedakan menjadi dua jenis yaitu return realisasi dan return 

ekspektasi. Return realisasi adalah return yang telah terjadi sedangkan return 

ekspektasi merupakan return yang digunakan sebagai salah satu alat ukur kinerja 

perusahaan. 

Untuk mengetahui return saham dapat diukur dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 
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Dimana : 

Rit  = Return saham harian pada hari ke-t 

Pt   = Harga saham penutupan pada hari ke-t 

Pt-1 = Harga saham penutupan pada hari sebelumnya 

2.2.7 Anomali Pasar 

Anomali merupakan penyimpangan yang terjadi pada model atau konsep 

pasar efisien. Adanya pola tertentu dapat memberikan kesempatan bagi investor 

untuk memperoleh keuntungan yang abnormal. Menurut Imandani (2008), 

berdasarkan karakteristiknya, anomali pasar terbagi menjadi empat jenis yaitu:  

1. Anomali perusahaan yang terkait dengan size, closed-end mutual funds, 

neglect dan institution holding. 

2. Anomali akuntansi yang terkait dengan price to earning, earnings 

surprise, price/sales, price/book, dividend yield dan earnings 

momentum. 

3. Anomali musiman yang terkait dengan january, week-end, time of day, 

end of month, seasonal, holidays, monday, dan week four.  

4. Anomali peristiwa yang terkait dengan analysis reccomendation, insider 

trading, listings, dan value line rating changes. 

Berdasarkan karakteristik yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini 

termasuk dalam jenis anomali musiman karena pokok pembahasan pada 

penelitian ini yaitu Monday Effect. 
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2.2.8 Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Jogiyanto berpendapat, bahwa informasi yang dipublikasikan sebagai suatu 

pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan 

keputusan investasi. Pada saat informasi diumumkan, pelaku pasar terlebih dahulu 

menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik atau 

signal buruk (Jogiyanto, 2014). 

Teori sinyal menjelaskan bahwa perusahaan mempunyai dorongan untuk 

memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal perusahaan. 

Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat 

asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak eksternal. Pihak eksternal 

kemudian menilai perusahaan sebagai fungsi dari mekanisme signalling yang 

berbeda-beda. Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan 

menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang 

rendah untuk perusahaan, dan kemungkinan lain pihak eksternal yang tidak 

memiliki informasi akan berpersepsi sama tentang nilai semua perusahaan. 

2.2.9 Monday Effect 

Monday Effect merupakan salah satu anomali musiman yang menyatakan 

bahwa terjadi perbedaan rata-rata return saham pada hari Senin dengan hari-hari 

lainnya. Return saham yang ditunjukkan pada hari Senin bernilai negatif. 

Penelitian mengenai fenomena ini telah banyak diteliti seperti yang 

dilakukan oleh I Ketut Teguh Dharma Putra dan Putu Agus Ardiana (2016) yang 

hasilnya adalah return hari Senin bukan merupakan return terendah. Selain itu 

Haikel Ardinan (2014) juga menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh Monday 
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Effect pada LQ-45 dan STI selama periode 2010-2012. Tetapi pada penelitian 

Suci Rahmawati dan Lina Nur Hidayati (2016) menemukan bahwa Monday Effect 

terdapat pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. 

2.2.10 Bursa Efek Indonesia dan Indeks LQ-45 

Bursa Efek Indonesia (disingkat BEI, atau Indonesia Stock Exchange 

(IDX)) merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, 

Pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar 

saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa 

hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. 

Untuk memberikan informasi yang lebih lengkap tentang perkembangan 

bursa kepada publik, BEI menyebarkan data pergerakan harga saham melalui 

media cetak dan elektronik. Satu indikator pergerakan harga saham tersebut 

adalah indeks harga saham. Saat ini, BEI mempunyai beberapa jenis indeks, salah 

satunya yaitu indeks LQ-45. Indeks ini menggunakan 45 saham terpilih setelah 

melalui beberapa tahapan seleksi. 

2.2.11 Bursa Efek Shanghai dan Indeks SSE-50 

Bursa Efek Shanghai (Shanghai Stock Exchange; SSE) adalah bursa efek 

terbesar di Republik Rakyat Tiongkok. Bursa ini didirikan pada 26 November 

1990 dan mulai beroperasi pada 19 Desember 1990. Bursa saham ini merupakan 

organisasi nirlaba yang dikelola oleh China Securities Regulatory Commission 

(CSRC). 
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Indeks pasar saham utama SSE adalah SSE Composite, yang merupakan 

indikator paling sering digunakan untuk mencerminkan kinerja pasar SSE. Indeks 

penting lainnya yang digunakan di Bursa Efek Shanghai termasuk Indeks SSE-50 

dan Indeks SSE-180. 

2.2.12 Bursa Efek Thailand dan Indeks SET-50  

Bursa Saham Thailand (SET) adalah bursa saham yang terletak di Bangkok. 

Per 31 Desember 2013, Bursa Efek Thailand telah memiliki 584 perusahaan yang 

terdaftar dengan gabungan kapitalisasi pasar sebesar BT  11.496 miliar. Indeks 

pasar saham dari bursa ini adalah Indeks SET, Indeks SET-50 dan Indeks SET-

100. 

Masa perdagangan Bursa Efek Thailand adalah pukul 08:15 hingga 12:30 

dan 14:15 hingga 17:30 setiap hari kecuali Sabtu, Minggu dan hari yang telah 

ditetapkan oleh pengelola bursa sebelumnya. 
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Pasar Efisien

Efisiensi 
Bentuk Lemah

Return Saham

Monday Effect

Indeks LQ-45 Indeks SSE-50 Indeks SET-50

Efisiensi 
Bentuk 

Setengah Kuat

Efisiensi 
Bentuk Kuat

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan 

melalui kerangka di bawah ini: 

 

Gambar 2.1 
KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka didapatkan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1: Terjadi fenomena Monday Effect di Bursa Efek Indonesia pada periode 

2015-2016 

H2: Terjadi fenomena Monday Effect di Bursa Efek Shanghai pada periode 

2015-2016 

H3: Terjadi fenomena Monday Effect di Bursa Efek Thailand pada periode 

2015-2016


