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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Prihantoro pada tahun 2001 yang 

mempunyai objek penelitian saham  yang  terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 

Penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut, berdasarkan hasil analisis 

data, dapat diketahui bahwa pada periode 1998 dan 1999 perubahan antar harga 

saham mingguan di BEJ bersifat acak atau mengikuti pola random walk, yang 

merupakan salah satu ciri pasar modal efisien bentuk lemah. Prihantoro 

menyebutkan bahwa BEJ pada periode 1998 dan 1999 berada dalam kondisi 

pasar efisien bentuk lemah.  

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa hasilnya 

mendukung hasil perhitungan tes korelasi seri. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa sampel mendukung harga independen satu sama lain, baik pada periode 

1998 dan 1999. Sifat dari pasar modal yang efisien adalah tidak ada korelasi 

antar perubahan harga saham mingguan, maka hal ini mendukung hasil 

penelitian pada tes runtun yang mengatakan bahwa BEJ pada periode 1998 dan 

1999 berada dalam kondisi pasar efisien bentuk lemah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mar’ati pada tahun 2012 yang 

mempunyai objek penelitian berupa saham dari perusahaan yang go publik atau 

saham yang  terdaftar  di  BEI (Bursa Efek Indonesia). Berdasarkan 
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pembahasan yang telah dibahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa teori 

efisiensi pasar modal Indonesia untuk bentuk semi kuat (semi strong form) 

sudah efisien, karena pengumuman kenaikan dan penurunan pendapatan 

mempengaruhi perubahan harga saham di pasar modal Indonesia. 

Hasil penelitian tersebut adalah informasi mengenai perusahaan yang 

disampaikan kepada publik selama ini merupakan informasi yang relevan 

untuk para investor di pasar modal. Relevan disini berarti bahwa informasi 

tersebut akurat atau informasi tersebut menggambarkan kondisi perusahaan 

yang dapat dengan cepat diterima oleh publik sehingga informasi tersebut 

dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan yang tepat oleh investor. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Efisiensi Pasar Modal 

a. Teori Random Walk 

Samsul (2015:226) menyatakan bahwa harga pasar bergerak secara 

acak diartikan bahwa naik dan turunnya harga saham tergantung 

informasi baru (new information) yang akan diterima. Informasi baru 

adalah informasi yang akan diterima, dan tidak diketahui kapan 

diterimanya, oleh karena itu informasi baru dan harga saham disebut 

unpredictable. Informasi tersebut telah diketahui disebut dengan 

informasi sekarang (today’s information) dan segera akan mempengaruhi 

harga saham sekarang.  

Samsul (2015:226) mengatakan bahwa tidak satupun pihak yang 

dapat menebak benar dan secara terus menerus harga saham pada hari 
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esok karena informasi baru untuk hari esok tidak dapat diketahui pada 

hari ini. Prakiraan harga saham esok hari dapat dilakukan pada hari 

berdasarkan informasi hari ini, tetapi tidak ada jaminan mengenai 

kebenarannya. Bad news berarti informasi akan berdampak negatif 

terhadap harga saham, yaitu penurunan harga saham. Good news berarti 

informasi akan berdampak positif terhadap harga saham, yaitu kenaikan 

harga saham.  

Harga saham di pasar bukan saja dipengaruhi oleh psikologi 

massa investor, bad news, good news, tetapi juga hasil analisis para 

investor. Harga saham di pasar tidak lain adalah harga konsensus 

antarinvestor, dan harga pasar suatu saham dapat terjadi beberapa kali 

dalam satu hari dengan rentang lebar antara harga pasar terendah dan 

harga pasar tertinggi. Rentang harga pasar harian yang lebar antara harga 

terendah dan harga tertinggi merupakan indikasi bahwa pasar tidak 

efisien. Pasar yang efisien fluktuasi harga harian di antara harga terendah 

dan harga tertinggi sangat tipis.  

Perbandingan antar harga saham di pasar dan nilai intrinsik 

saham mencerminkan tingkat efisiensi pasar. Pada pasar efisien kuat 

investor memiliki informasi yang relatif tidak banyak berbeda sehingga 

tawaran harga beli dan tawaran harga jual hanya berbeda sedikit karena 

analisis dilakukan berdasarkan fundamental yang rasional. Pada pasar 

efisien lemah perbedaan antara harga pasar dan nilai intrinsik relatif 
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besar, karena terbentuknya harga pasar banyak dipengaruhi oleh faktor 

emosional investor yang irasional dan informasi yang terbatas.  

2. Bentuk-Bentuk Efisiensi Pasar 

Fama dalam Samsul (2015:227) yang pertama kali mengutarakan 

adanya 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan ketiga 

macam bentuk dari informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi sekarang 

yang dipublikasikan dan informasi privat. Tujuan dari Fama membedakan 

kedalam tiga macam bentuk pasar efisien ini adalah untuk 

mengklasifikasikan penelitian empiris terhadap efisiensi pasar. Berdasarkan 

klasifikasi Fama, membagi bentuk efisiensi pasar berdasarkan 3 golongan, 

yaitu : 

a. Efisiensi Pasar Bentuk Lemah (Weakly Efficient Markets). 

Efisiensi pasar dikatakan lemah (weak-form) karena investor di 

dalam proses pengambilan keputusan jual-beli saham menggunakan data 

harga dan volume masa lalu. Berdasarkan harga dan volume masa lalu 

dilakukan berbagai model analisis teknikal untuk menentukan arah harga, 

antara naik atau turun. Pada saat harga akan mengalami kenaikan, maka 

diputuskan untuk membeli dan sebaliknya jika arah harga akan turun 

diputuskan untuk menjual.  

Analisis teknikal beranggapan bahwa harga saham selalu 

berulang kembali, setelah naik dalam beberapa hari pasti akan turun 

dalam beberapa hari berikutnya, kemudian naik lagi dan turun lagi, 

demikian seterusnya. Analisis teknikal mempelajari pola dari pergerakan 
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harga suatu saham untuk tiap kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. 

Kelemahan analisis teknikal adalah mengabaikan variabel lain yang 

mempengaruhi harga saham di masa depan, sehingga kemungkinan 

kesalahan estimasi harga dapat terjadi. 

b. Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat (Semistrongly Efficient Markets). 

Pada pasar efisien bentuk setengah kuat, investor dalam proses 

pengambilan keputusan jual-beli saham menggunakan data harga masa 

lalu, volume masa lalu dan semua informasi yang dipublikasikan 

(misalnya, laporan keuangan, laporan tahunan, pengumuman bursa, 

peristiwa politik, peristiwa hukum, peraturan perundangan pemerintah, 

dan lain-lain). Hal ini berarti bahwa investor menggunakan analisis 

teknikal digabung dengan analisis fundamental dalam proses menghitung 

nilai saham yang akan dijadikan pedoman dalam tawaran harga beli dan 

tawaran harga jual. 

Pasar dikatakan efisien setengah kuat (Semistrongly Efficient 

Markets), jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan (fully 

reflect) semua informasi yang dipublikasikan (all publicly available 

information) termasuk informasi yang berada di laporan-laporan 

keuangan perusahaan emiten. Informasi yang dipublikasikan dapat 

berupa informasi sebagaimana tersebut dibawah ini : 

1) Informasi yang dipublikasikan yang hanya mempengaruhi harga 

sekuritas dari perusahaan yang mempublikasikan informasi tersebut. 

Informasi yang dipublikasikan ini merupakan informasi dalam bentuk 
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pengumuman oleh perusahaan emiten. Informasi ini umumnya 

berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di perusahaan 

emiten (corporate event). Contoh dari informasi ini, misalnya adalah 

pengumuman laba, pengumuman pembagian deviden, pengumuman 

pengembangan produk baru, pengumuman merger dan akuisisi, 

pengumuman perubahan metode akuntansi, pengumuman penggantian 

pemimpin perusahaan dan lain sebagainya. 

2) Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga 

sekuritas sejumlah perusahaan. Informasi ini dapat berupa peraturan 

pemerintah atau peraturan dari regulator yang hanya berdampak pada 

harga-harga sekuritas perusahaan-perusahaan yang terkena regulasi 

tersebut. Contoh dari informasi ini, misalnya regulasi untuk 

meningkatkan kebutuhan cadangan (reserved requirement) yang harus 

dipenuhi oleh semua bank-bank. Informasi semacam ini akan 

mempengaruhi secara langsung harga sekuritas tidak hanya pada 

sebuah bank saja, tetapi mungkin semua emiten di dalam industri jasa 

perbankan. 

3) Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga 

sekuritas semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Informasi 

jenis ini dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan dari 

regulator yang berdampak ke semua perusahaan emiten. Contoh dari 

regulasi semacam ini adalah peraturan akuntansi untuk mencantumkan 

laporan arus kas yang harus dilakukan oleh semua perusahaan. 
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Regulasi ini akan mempunyai dampak ke harga sekuritas tidak hanya 

untuk sebuah perusahaan saja atau perusahaan-perusahaan dalam 

suatu industri tertentu, akan tetapi mungkin akan berdampak secara 

langsung pada semua perusahaan dari berbagai macam industri yang 

ada dan terdaftar di pasar saham. 

c. Efisiensi Pasar Bentuk Kuat (Strongly Efficient Markets). 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat (Strongly Efficient 

Markets), jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan (fully 

reflect) semua informasi yang tersedia, termasuk informasi privat. 

Contoh informasi privat adalah riset yang diterbitkan sendiri oleh unit 

kerja riset yang ada dalam perusahaan atau dibeli dari pihak riset luar. 

Pada pasar efisien dalam bentuk ini, tidak ada individual investor atau 

grup dari investor yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal 

karena mempunyai informasi privat. Informasi privat ini bisa diperoleh 

dari insider information.  

Pengujian efisiensi bentuk kuat dilakukan terhadap hipotesis 

yang menyatakan bahwa harga saham tidak hanya mencerminkan semua 

informasi yang dipublikasikan, akan tetapi juga informasi yang mungkin 

tidak diketahui umum. Hubungan ketiga bentuk pasar efisien ini berupa 

tingkatan yang kumulatif, yaitu pasar efisien bentuk lemah merupakan 

bagian dari pasar efisien bentuk setengah kuat dan pasar efisien bentuk 

setengah kuat merupakan bagian dari bentuk kuat, tetapi tidak berlaku 

sebaliknya. 
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3. Pengujiaan Empirik Efisiensi Pasar Modal 

Pengujian terhadap bentuk pasar efisien pada dasarnya bisa dibagi 

dalam tiga kelompok pengujian berdasarkan klasifikasi bentuk pasar efisien 

yang akan diuji. Pengujian bentuk pasar efisien dalam bentuk lemah dapat 

diuji dengan melakukan pengujian prediktabilitas return. Pengujian ini 

meliputi pengujian pola return (harian, mingguan, maupun bulanan), 

pengujian prediktabilitas return jangka pendek maupun jangka panjang, 

serta pengujian hubungan return dengan karakteristik perusahaan, 

Tandelilin (2010:227).  

Tandelilin (2010:227) dalam bukunya juga menjelaskan bahwa 

pengujian bentuk pasar efisien dalam bentuk setengah kuat bisa dilakukan 

dengan pengujian event studies, untuk mengamati pengaruh pengumuman 

suatu informasi terhadap perubahan harga sekuritas. Pengujian pasar efisien 

dalam bentuk kuat bisa dilakukan dengan pengujian private information. 

4. Pengembalian  

SahamTingkat pengembalian (return) investasi yang optimal 

merupakan motivasi utama investor menanamkan modalnya dalam suatu 

investasi. Return adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, 

individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya. 

Menurut Hartono (2008:195) return bisa di bedakan menjadi dua yaitu, 

return realisasi (actual return) maupun return ekspektasi (expected return).  

a. Return realisasi (actual return) 
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Return realisasi merupakan return yang telah terjadi. Return 

realisasi dihitung menggunakan data historis. Return realisasi penting 

karena digunakana sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan 

serta sebagai dasar penentuan expected return untuk menukur risiko 

dimasa yang akan datang. Menurut Samsul (2015:234) return realisasi 

diperoleh dari selisi harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya 

atau dapat dihitung dengan rumus:    

Ri,t = [( 
IHSGt

IHSGt−1
 ) − 1] x 100 

Keterangan : 

IHSGt  = IHSG pada periode t 

IHSGt-1 = IHSG pada periode t-1 

 

b. Return ekspektasi (expected return) 

Expected return adalah return yang diharapkan akan terjadi, 

bukan return minimal. Return harapan ini dapat dihitung dengan metode 

rata-rata (average) atas return  masa lalu, atau dihitung dengan regresi, 

single market model dan multifactor model. Hasil perhitungan return 

harapan ini tergantung dari jumlah data masa lalu yang diolah (disebut 

initial set). Hal tersebut menyebabkan investor akan mempunyai return 

harapan yang berbeda untuk saham yang sama, Samsul (2015:350). 

5. Studi Peristiwa (Event Studies) 
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Menurut Samsul (2015:229) event studies diartikan mempelajari 

pengaruh suatu peristiwa terhadap harga saham di pasar pada saat peristiwa 

terjadi dan beberapa saat setelah peristiwa terjadi. Event studies 

menunjukkan peningkatan harga saham atau penurunan harga saham setelah 

peristiwa terjadi. Studi peristiwa juga mampu menunjukkan harga saham 

yang telah terpengaruhi sebelum peristiwa tersebut terjadi secara resmi. 

Peristiwa yang akan terjadi tersebut dapat diduga akan terjadi dan ada pula 

yang sifatnya mendadak terjadi dan tidak dapat diduga sebelumnya. 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Mendukung perkembangan pasar modal dengan tercapainya pasar 

modal yang efisien merupakan kondisi yang tidak dapat ditawar lagi. Informasi 

tentang efisiensi pasar modal adalah faktor penting sebagai pertimbangan 

untuk menentukan langkah lebih lanjut dalam pengembangan pasar modal. Hal 

tersebut memungkinkan kita untuk dapat memperkirakan harga saham yang 

akan datang dengan petunjuk harga saham yang lalu.  

Pasar modal dikatakan efisien bentuk lemah, apabila harga saat ini 

dipengaruhi oleh data harga dan volume masa lalu. Pasar modal efisien bentuk 

setengah kuat terjadi apabila harga saat ini dipengaruhi oleh data harga masa 

lalu, volume masa lalu dan semua informasi yang dipublikasikan. Pada pasar  

modal efisien bentuk kuat, harga saat ini dipengaruhi oleh data harga masa lalu, 

volume masa lalu, semua informasi yang dipublikasikan dan informasi yang 

bersifat rahasia atau privat, Samsul (2015:227). Uraian tersebut dapat 

menghasilkan kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut : 
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Gambar 2.1. Kerangka pikir. 

D. Hipotesis Penelitian 

Mengacu pada permasalahan dan berdasarkan tinjauan teori pada 

pasar efisien bentuk setengah kuat, dimana investor dalam proses pengambilan 

keputusan jual-beli saham menggunakan data harga masa lalu, volume masa 

lalu dan semua informasi yang dipublikasikan. Hal tersebut berarti pasar 

efisien bentuk lemah merespon dengan cepat apabila ada suatu peristiwa atau 

informasi yang baru. Diketahui bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan 

mengenai amnesti pajak di Indonesia dan diikuti kenaikan IHSG yang cukup 

tinggi, maka hipotesis dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :  

Pasar modal Indonesia pada periode 2015 – 2016 dalam kondisi efisien bentuk 

setengah kuat. 


