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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan system 

dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli saham kepada pihak-pihak 

lain dengan tujuan memperdagangkan saham diantara mereka. Bursa Efek Jakarta 

(BEJ) sebagai salah satu penyelenggara bursa di Indonesia bertugas untuk 

menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur. Pada 1 Desember 2007 Bursa 

Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya melakukan penggabungan usaha yang 

secara efektif mulai beroperasi pada 1 Desember 2007 dengan nama Bursa Efek 

Indonesia (BEI). BEI diharapkan mampu mengupayakan likuiditas instrumen 

sekaligus menciptakan instrumen dan jasa baru yang akan mampu memberikan 

perkembangan positif bagi pasar modal. 

Investasi dalam saham selain memungkinkan investor untuk memperoleh 

keuntungan yang besar, juga memungkinkan investor untuk mengalami kerugian. 

Keberhasilan suatu investasi tidak terlepas dari pengetahuan dan kemampuan 

investor dalam mengolah informasi yang ada. Jadi dapat dikatakan suatu investasi 

yang sehat membutuhkan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis mulai dari 

mengidentifikasi informasi, memilah informasi yang relevan sebagai 

pertimbangan sebelum memutuskan pilihan yang dianggap paling sesuai dengan 

sasaran yang diiginkan. 
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Ada beberapa faktor yang menentukan perubahan harga saham, yaitu factor 

internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang dimaksud adalah factor 

yang berasal dari perusahaan, yaitu kinerja perusahaan, baik kinerja keuangan 

maupun kinerja manajemen, kondisi keuangan perusahaan dan prospek 

perusahaan. Sedangkan faktor eksternal meliputi berbagai informasi makro, 

politik, kondisi pasar, bahkan isu-isu yang beredar juga dapat mempengaruhi 

harga suatu saham. 

Banyaknya perdebatan yang terjadi tentang pasar yang efisien masih sering 

dijumpai sampai saat ini. Disatu sisi terdapat banyak penelitian memberikan bukti 

empiris yang mendukung konsep pasar yang efisien. Namun disisi lain muncul 

sejumlah penelitian yang menyatakan adanya anomali pasar, yang merupakan 

penyimpangan terhadap hipotesis pasar yang efisien. Anomaly pasar tersebut 

antara lain low P/E ratio, January effect, size effect, serta day of the week effect. 

Banyak literatur dalam bidang keuangan memusatkan pembahasan pada 

seasonal anomaly (anomali musiman) atau calendar effect (efek kalender) pada 

pasar finansial. Anomali tersebut melanggar hipotesis mengenai efisiensi pasar 

bentuk lemah disebabkan adanya return yang tidak random, tetapi dapat 

diprediksi berdasarkan pengaruh kalender tertentu. Salah satu anomali musiman 

yang pernah dianalisis adalah Monday effect, yaitu ketika return saham secara 

signifikan negatif pada hari Senin. Hal ini menyebabkan apabila return pada hari 

Senin dapat diprediksi, maka dapat dirancang suatu pedoman yang dapat 

memanfaatkan pola musiman tersebut untuk mendapatkan return abnormal. 
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Banyak penelitian yang mengungkapkan adanya fenomena day of the week 

effect diberbagai negara. Salah satu penelitian untuk mengungkapkan fenomena 

hari-hari perdagangan adalah penelitian yang dilakukan oleh Nik Maheran Nik 

Muhammad dan Nik Muhd Naziman Abd Rahman (2010). yang menemukan 

bahwa terjadi day of the week effect pada negara Malaysia. McGowan dan Ibrihim 

(2009) yang menemukan bahwa terjadi day-of-the-week effect di Rusia Stock 

Market. 

Beberapa penelitian tentang day of the week effect menunjukkan hasil yang 

sangat bervariasi. Dalam Iramani dan Ansyori Mahdi (2006), menemukan adanya 

fenomena day of the week effect pada 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. Nur Azlina (2009), membuktikan bahwa Munculnya gejala 

Monday Effect di Bursa Efek Indonesia tidak stabil dan bervariasi dari tahun ke 

tahun sepanjang Januari 2005 – Desember 2007. Dwi Cahyaningdyah dan Rini 

Setyo Witiastuti (2010), penelitian ini berhasil mengidentifikasi adanya Monday 

effect pada periode 2004-2006. 

Banyaknya penelitian mengenai Monday effect di pasar modal di Indonesia, 

yang menghasilkan temuan berbeda. Peneliti termotivasi untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh Monday effect dengan sampel Bursa 

Efek Indonesia dan Bursa Efek Singapura. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti 

dalam penelitian ini adalah Pengujian Monday effect Pada Bursa Efek Indonesia 

Dan Bursa Efek Singapura. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan 

yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. apakah terjadi Monday effect di Bursa Efek Indonesia? 

2. apakah terjadi  Monday effect di Bursa Efek Singapura ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

bartujuan untuk : 

1. mengkaji Monday effect terjadi di Bursa Efek Indonesia, 

2. mengkaji Monday effect terjadi di Bursa Efek Singapura, 

3. mengkaji perbedaan Monday effect di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek 

Singapura. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – 

pihak yang membutuhkan informasi dalam kaitan dengan penelitian ini pihak – 

pihak tersebut antara lain : 

1.  Bagi Investor 

Para investor dapat melakukan transaksi saham pada hari perdagangan yang 

sesuai dengan apa yang diharapkan para investor dan sebagai tambahan 
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referensi untuk meminimalisir terjadinya kerugian perusahaan akibat Monday 

Effect.  

2. Bagi peneliti lain 

Untuk peneliti selanjutnya yang mereplikasi penelitian ini dapat menggunakan 

jenis bursa efek di berbagai Negara selain di Indonesia dan Singapura, 

memperpanjang waktu penelitian, memperbanyak sampel penelitian, serta 

memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi return di Bursa 

Efek Indonesia dan Bursa Efek Singapura. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab pertama menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab kedua berisi mengenai penelitian terdahulu dengan topik yang 

sejenis dengan penelitian yang dilakukan, landasan teori yang 

digunakan sebagai dasar penelitian yang dilakukan, kerangka 

pemikiran yang diperoleh dari penelitian terdahulu dan landasan teori, 

serta hipotesis penelitian yang akan diuji dalam penelitian ini. 

 BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab Ketiga terdiri dari rancangan penelitian, keterbatasan dari 

penelitian yang dilakukan, identifikasi dari variabel yang digunakan, 

definisi operasional dan cara pengukuran variabel, populasi serta 
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teknik pengambilan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data 

serta metode pengumpulan data yang dipilih, serta teknik analisis data 

yang digunakan peneliti untuk menguji hipotesis yang telah disusun 

sebelumnya. 

BAB IV :  GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran dari subyek yang digunakan 

dalam penelitian. Memberikan analisis dari hasil penelitian yang 

diperoleh dan pembahasan mengenai masalah yang diuji, serta 

membandingkannya dengan penelitian terdahulu dan landasan teori 

yang menjadi acuan. Dengan adanya analisis yang dilakukan tersebut, 

diharapkan adanya suatu pemecahan dari masalah telah dirumuskan 

sebelumnya. 

BAB V :  PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian yang dilakukan. Menjelaskan keterbatasan yang dimiliki 

peneliti selama melakukan penelitian, serta memberikan saran-saran 

yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan maupun penelitian selanjutnya. 

 


