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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil pengujian data yang telah dilakukan dan dijelaskan dalam bab 

sebelumnya mendasari pengambilan kesimpulan penelitian yang berjudul 

“Analisis Monday Effect Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Perusahaan 

Indeks LQ45 Periode 2014-2015)” sebagai berikut: 

1. Kondisi abnormal return harian pada indeks LQ45, pola pergerakan 

abnormal return hari Senin dengan abnormal return hari Jumat pada 

indeks LQ45, dan kondisi abnormal return saham hari senin pada sektor-

sektor dalam indeks LQ45 tahun 2014-2015 sebagai berikut: 

Fenomena Monday effect adalah fenomena dimana terdapat kecenderungan 

bahwa harga saham akan menurun pada hari Senin sehingga menyebabkan 

abnormal return saham hari Senin lebih rendah jika dibandingkan dengan 

abnormal return saham pada hari lainnya. Tanda terjadinya fenomena Monday 

effect juga dapat dilihat dari pola abnormal return Senin yang cenderung 

mengikuti pola abnormal return pada hari Jumat sebelumnya. Berikut 

merupakan hasil analisis mengenai kondisi abnormal return pada indeks LQ45 

tahun 2014-2015: 

a. Kondisi abnormal return pada Indeks LQ45 pada tahun 2014-2015 

cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2014, abnormal return paling 

rendah adalah abnormal return pada hari Selasa, sedangkan abnormal 

return paling tinggi adalah abnormal return hari Rabu. Pada tahun 2015, 

abnormal return paling rendah adalah abnormal return hari Senin, dan 

abnormal return paling tinggi adalah abnormal return hari Selasa. Pada 

tahun 2015 terjadi kenaikan standar deviasi seluruh hari perdagangan 

sehingga harga saham tahun 2015 memiliki volatilitas yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan tahun 2014 dan menjadikan saham-saham yang 

diperdagangkan menjadi lebih berisiko. Hal ini berhubungan dengan 

devaluasi yuan yang dilakukan oleh Bank Rakyat Tiongkok, 
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melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan juga 

menurunnya harga minyak dunia yang mempengaruhi kepercayaan 

investor dalam memegang saham-saham yang diinvestasikannya. 

b. Pola pergerakan abnormal return hari Senin dan abnormal return hari 

Jumat pada tahun 2014 hingga tahun 2015 sebagian besar dari hasil 

observasi memiliki pola yang sama. Pada tahun 2014, abnormal return 

hari Senin lebih tinggi dibandingkan dengan abnormal return hari Jumat. 

Namun, pada tahun 2015 abnormal return hari Senin menurun drastis 

dan lebih rendah dibandingkan dengan abnormal return hari Jumat. Hal 

tersebut sejalan dengan naiknya standar deviasi sehingga hari 

perdagangan Senin dan Jumat pada tahun 2015 lebih berisiko 

dibandingkan dengan tahun 2014. 

c. Kondisi abnormal return hari Senin pada sektor-sektor dalam indeks 

LQ45 pada tahun 2014 hingga tahun 2015 memiliki kondisi yang 

beragam. Pada tahun 2014, abnormal return Senin tertinggi terdapat 

pada sektor industri dasar dan kimia, sedangkan abnormal return Senin 

paling rendah terdapat pada sektor pertanian. Sedangkan pada tahun 

2015, abnormal return Senin tertinggi terdapat pada sektor keuangan, 

dan abnormal return paling rendah terdapat pada sektor pertambangan. 

Adanya kenaikan standar deviasi pada seluruh sektor juga disebabkan 

oleh melambatnya perekonomian di dunia diantaranya adalah 

menurunnya harga minyak dunia, melambatnya pertumbuhan ekonomi 

Tiongkok sehingga terjadi devaluasi yuan, dan depresiasi nilai tukar 

rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi ekonomi yang demikian 

juga menyebabkan kepercayaan investor terhadap saham melemah dan 

akan menjual sahamnya pada hari Senin sebagai respon dari 

kekhawatiran akan kehilangan keuntungan di masa mendatang. 
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2. Perbedaan abnormal return Senin dengan abnormal return non-Senin 

pada indeks LQ45 tahun 2014-2015. 

Berdasarkan uji independent sample t-test pada hipotesis pertama, abnormal 

return hari Senin berbeda dengan abnormal return pada hari-hari selain 

Senin. Sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2015, rata-rata abnormal return 

Senin lebih rendah jika dibandingkan dengan ratat-rata abnormal return 

pada hari-hari selain Senin. Hal ini menunjukkan terjadinya Monday effect 

di Bursa Efek Indonesia khususnya pada indeks LQ45.  

3. Pengaruh abnormal return Jumat  terhadap abnormal return hari Senin 

pada indeks LQ45 tahun 2015-2015 

Berdasarkan analisis regresi linier sederhana yang menganalisis hipotesis 

kedua, terbukti bahwa abnormal return hari Jumat memiliki keeratan 

hubungan yang rendah dan searah. Hal ini menunjukkan bahwa abnormal 

return saham pada hari Senin bergerak tidak random. Koefisien determinasi 

yang sangat kecil menunjukkan bahwa kemampuan abnormal return saham 

hari Jumat sangat terbatas dalam menjelaskan abnormal return saham pada 

hari Senin. Kemudian abnormal return pada hari Jumat sebelumnya 

berpengaruh secara signifikan terhadap abnormal return hari Senin. Dengan 

demikian, maka fenomena Monday effect terjadi di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2014 hingga tahun 2015. 

4. Perbedaan abnormal return Senin Sektor Keuangan dengan abnormal 

return Senin Sektor Non-Keuangan pada indeks LQ45 tahun 2014-

2015. 

Berdasarkan uji independent sample t-test pada hipotesis ketiga yang 

menguji perbedaan abnormal return Senin sektor keuangan dan abnormal 

return Senin sektor non-keuangan diketahui bahwa selama tahun 2014 

hingga tahun 2015 terdapat perbedaan antara abnormal return Senin sektor 

keuangan dengan abnormal return Senin sektor non-keuangan. Sepanjang 

tahun 2014 hingga tahun 2015, rata-rata abnormal return Senin pada sektor 

keuangan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata abnormal return pada 

sektor non-keuangan dalam indeks LQ45. Dengan demikian, maka tidak 
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disarankan bagi investor untuk menjual saham sektor keuangan yang 

termasuk dalam indeks LQ45 ketika terjadi fenomena Monday effect. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang diperoleh, maka saran yang akan dikemukakan 

sebagai berikut: 

1. Bagi Investor 

Bagi investor disarankan untuk tidak menjual saham-saham sektor keuangan 

dalam indeks LQ45 pada situasi ekonomi yang tidak stabil salah satunya ketika 

Bank Rakyat Tiongkok melakukan kebijakan devaluasi yuan pada tahun 2015. 

Karena meskipun kondisi ekonomi memburuk, saham-saham sektor keuangan 

dalam indeks LQ45 cenderung memiliki abnormal return yang positif yang 

menunjukkan bahwa tidak akan terjadi kerugian baik jangka panjang maupun 

jangka pendek pada periode krisis. Akan tetapi, apabila investor hendak 

memanfaatkan fenomena monday effect dengan melakukan pembelian saham 

pada harga yang lebih rendah sebaiknya perhatikan beberapa hal sebagai 

berikut: 

a. Karakteristik Industri 

Karakteristik industri harus diperhatikan karena pada kondisi ekonomi 

yang kurang baik, saham yang kita beli harganya mungkin akan mengalami 

penurunan dalam waktu yang panjang dan tidak pulih dalam waktu cepat. 

b. Kinerja Perusahaan 

Kinerja perusahaan perlu diperhatikan apabila hendak memanfaatkan 

anomali kalender. Dengan melihat kinerja perusahaan, maka kita akan  

mendapatkan gambaran apakah saham perusahaan yang akan kita 

transaksikan memiliki kinerja yang akan memberikan keuntungan yang 

bersifat jangka panjang ataupun jangka pendek. 
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c. Kinerja Teknikal 

Kinerja teknikal perlu diperhatikan fluktuasinya sebelum melakukan 

penjualan atau pembelian saham. Karena dengan mengetahui fluktuasi 

harga saham kita dapat mengetahui kapan saatnya menjual atau membeli 

saham pada harga yang diharapkan. 

d. Biaya-biaya transaksi juga harus dipertimbangkan karena mungkin 

Keuntungan yang kita peroleh lebih kecil dibandingkan dengan biaya-biaya 

transaksi yang mungkin timbul saat melakukan jual-beli saham. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu 

bagi peneliti dan pihak akademis alangkah baiknya jika: 

a. Menambah variabel lain seperti volume perdagangan agar kita dapat 

mengetahui apakah dalam anomali kalender naik atau turunnya harga 

saham disertai dengan adanya perubahan volume perdagangan. 

b. Mengambil periode penelitian yang lebih panjang sehingga memperluas 

gambaran mengenai eksistensi fenomena Monday effect. 

c. Menambahkan indeks-indeks pasar saham regional seperti Nikkei, Hang 

Seng, dan Strait Times untuk lebih mengetahui apakah fenomena Monday 

effect terjadi di bursa saham negara-negara lain di kawasan Asia sehingga 

hasil penelitian mengenai fenomena Monday effect ini lebih bervariasi. 

 


