
1 Kesimpulan 

BABV 

KES~PULANDANSARAN 

Berdasarkan basil pengujian dan analisis selama periode penelitian dari 

1 januari 2001-31 Desernber 2002, rnaka dapat disimpulkan bahwa : 

a. Hasil uji secara keseturuhan menunjukkan bahwa ada perbedaan secara signifikan 

rata-rata return saham antar hari perdagangan di Bursa Efek Jakarta. 

b. Pengujian secara keseluruhan dengan LSD atau Least Significant Difference yang 

membandingkan rata-rata return harlan dengan rata-rata return harian lainnya 

selama seminggu menunjukkan bahwa return antara hari Senin berbeda secara 

signifikan dengan hari perdagangan lainnya ( Selasa ,Rabu, Kamis, Jum'at ), 

walaupun ada beberapa hari perdagangan yang berbeda tidak secara signifikan. 

c. Hasil uji secara keseluruhan terlihat bahwa mean untuk hari Senin menghasilkan 

negative return atau return paling rendah diantara hari perdagangan 

lainnya.Sedangkan untuk hari Jum'at menghasilkan positive return atau return 

paling tinggi.Dengan demikian penelitian ini berhasil mengindikasi adanya 

Weekend £Ject. 
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d. Secara umum penelitian ini mendukung penelitian-penelitian terdahulu yang 

menunjukkan adanya mean return tertinggi terjadi pada hari Jum'at (Weekend 

tlfect) dan terjadi negative return pada hari Senin. Sebaliknya tidak konsisten 

dengan penelitian oleh Mandhi Suryanto terhadap Bursa EJek Jakarta dari tahun 

1997 hingga 1999 pada sektor manufaktur hal ini terjadi karena pada periode 

pengamatan terjadi Krisis Moneter yang sangat berdampak pada perusahaan 

manufaktur, karena hutang yang dimiliki semakin meningkat sehingga laba turun 

bahkan mengalami kerugian. 

t Saran 

Dari penelitian ini terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian 

selanj utnya,yaitu : 

a. Penelitian ini menggunakan periode yang relatif pendek sehingga hasilnya 

bel urn tentu sama pada data serupa yang diterbitkan pada periode lain, oleh 

karena itu penelitian ini perlu diperpanjang periode pengamatannya. Dengan 

memperpanjang pengamatan dan memperbanyak periode analisa akan 

sangat membantu untuk membuktikan lebih lanjut mengenai hipotesa bahwa 

Weekend Effect eksis di Bursa Efek Jakarta. 

b. Penelitian ini hanya melakukan pengujian terhadap return saham dengan 

kriteria saham yang paling sering masuk dalam LQ45 selama periode 

pengamatan, sehingga mungkin hasH penelitian ini sangat tergantung dari 
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kriteria sampel yang digunakan. Untuk penelitian selanjutnya dapat 

rnenggunakan sarnpel saharn dengan kriteria lain selain berdasarkan LQ45. 

c. Penelitian ini sebatas mengindikasi adanya gejala anomali pa~ar berupa 

Weekend Effect.Untuk penelitian selanjutnya dapat rnenarnbahkan faktor

faktor lain penyebab anornali pasar. 

d. Penelitian ini hanya mengarnati perubahan harga di pasar, untuk hasil yang 

lebih baik, penelitian selanjutnya dapat menambahkan informasi indeks 

pasar. 




