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ABSTRAKSI 

Perbedaan karakteristik informasi dan psikologi investor akan mempengaruhi 
perilaku investor, sebagaimana tergambar dalam aktivitas perdagangan saham, yang 
kemudian akan mempengaruhi pola pendapatan (return) harian saham. Beberapa 
studi menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan investor individual pada hari 
Senin relatif lebih tinggi dibandingkan dengan hari lainnya. Pada hari Semn, minat 
investor nntuk menjual saham lebih tinggi daripada membeJi, sehingga harga saham 
cenderung lebih rendah daripada hari perdagangan lainnya. Penelitian pola 
pendapatan saham harian di pasar modal Amerika menunjukkan fenomena terjadinya 
return yang terendah pada hari perdagangan Senin dan tertinggi terjadi pada hari 
perdagangan Jumat 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan 
dikaji adalah : Apakah hari perdagangan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan 
pasar di Bursa Efek Jakarta? 

Untuk menguji pengaruh hari perdagangan terhadap pendapatan saham harian 
digunakan model regresi linear sebagai berikut: 

SR b;) Ds"" .,. b l DSel + b2 ~.b + b3 DKam1 b4 DJum + et 
Dimana: 
SR = pendapatan saham 
Ds.n, ... , DJum = variabel dummy yang menunjukkan hari perdagangan. 
bo, ... , b4 = koefisien regresi 

Setelah diadakan perhitungan statistik dan pengujian atas hipotesis yang 
diajukan, maka simpulan yang dapat diambil adalah: Pertama. Secara simultan hari 
perdagangan Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jamat memiliki pengaruh signifikan 
terhadap pendapatan saham di BEl Besarnya pengaruh hari perdagangan secara 
simultan (ditunjukkan oleh R2) sebesar 0,147 yang berarti 14,7% perubahan 
pendapatan saham dapat dijelaskan oleh hari perdagangan Senin, Selasa, Rahu, 
Kamis dan Jumat secara bersama-sama, sedangkan sisanya 85,3% dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak dimasukkan daIam modeL Kedua. Secara parsial terdapat 
tiga hari perdagangan yang memiliki peogaruh signifikan terhadap pendapatan 
saham, yaitu hari Selasa, Kamis dan Jama!. Dua hari lainnya, yaitu Seoin dan Rahu 
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan saham di Bursa Efek 
Jakarta periode tahun 1997 sampai dengan tahun 1999. Ketiga, Selama periode 
penelitian, hari perdagangan Senin menghasilkan tingkat pendapatan saham terendah 
dan hari perdagangan Jamat menghasilkan tingkat pendapatan saham tertinggi. 
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