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ABSTRAKSf 

Kondisi pasar modal efisien menjadi harapan bagi pihak-pihak yang 
terlibat di dalamnya karena dengan kondisi tersebut harga saham yang tercatat di 
pasar modal menunjukkan nilai sebenamya. Dalam tingkatan efisiensi pasar 
modal bentuk lemah. seorang investor tidak dapat mernperoleh tingkat 
keuntungan di alaS normal dengan rnenggunakan data historis informasi harga di 
waktu lalu. Namun dari beberapa penelitian yang dilakukan di bursa efek Amerika 
dan negara lainnya terdapat anomali pasar dimana basil yang ditimbulkan di pasar 
modal tidak sejalan dengan kondisi pasar modal efisien. 

Skripsi ini meneliti tentang keberadaan anomali seasonalitas monthly effect 
di BEJ. Anomali seasonalilaS monthly effect merupakan anomali kalender yang 
bertentangan dengan hipotesis pasar modal efisien bentuk lemah. Dalam anomali 
ini rata-rata pendapatan ( retum ) saham di awal bulan lebih tinggi dibandingkan 
rata-rata pendapatan hari perdagangan lainnya 

Dalam penelitian ini, penulis menggnnakan sampel semua perusahaan go 
public yang tercatat di BEJ selama periode \999-2001. Jenis data yang dignnakan 
adalah IHSG karena IHSG dapat mewakili pendapatan pasar di BEJ. Alat uji yang 
dignnakan adalah regresi linear sederbana dengan variabel dummy sebagai 
independent variabel dimana untuk hari di awal bulan yang diwakili 5 hari diberi 
SkOT 1 dan untuk hari perdagangan lainnya diberi skor O. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif secara signifikan 
dari hari perdagangan di awal bulan terbadap pendapatan pasar di BEJ. Selain itu 
juga ditemukan adanya perbedaan rata-rata pendapatan paw pada hari 
perdagangan di awal bulan dengan pendapatan paw pada hari perdagangan 
lainnya. Hasil penernuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 
Dennis O. BourdollX yang menemukan adanya anomali mon/hly effict di negara 
Denmark, Germany, dan Norwegia. 
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