
 

1 PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 

Pasar modal memiliki peranan yang strategis bagi perekonomian 

Indonesia, dimana pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan 

juga sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian pasar modal 

memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait 

lainnya. Pasar modal Indonesia mengalami perkembangan yang pesat semenjak 

dibuka kembali pada tahun 1977. Nilai perdagangan saham di pasar modal 

Indonesia saat ini telah mencapai angka 1.400 – 1.500 triliun Rupiah setiap 

tahunnya. Terjadi fluktuasi pada nilai perdagangan saham yang terjadi di Bursa 

Efek Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, dimana nilai perdagangan 

saham ini erat kaitanya dengan volume perdagangan saham, kondisi pasar 

menunjukan bahwa pada tahun 2010 – 2011 terjadi kenaikan nilai perdagangan 

saham kurang lebih 4 %, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2012 yaitu 

sebesar 8 %, dan pada tahun 2013 nilai transaksi perdagangan saham di BEI 

tercatat mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 36 % dari tahun 

sebelumnya. Akan tetapi tren positif tersebut tidak berlangsung lama dari tahun 

2013 hingga tahun 2015, nilai perdagangan saham mengalami penurunan dimana 

penurunannya sebesar rata-rata 3 – 4 % per tahun 

Fenomena fluktuasi nilai perdagangan saham juga erat kaitannya dengan 

likuiditas saham dari emiten-emiten yang tercatat dalam BEI. Likuiditas dalam 

pasar saham merupakan indikator kedalaman pasar dan menunjukan daya serap 

pasar terhadap beban resiko (risk premium). Likuiditas pasar juga dapat dikatakan 

sebagai salahsatu faktor yang mempengaruhi fungsi harga saham(Ray 2011). 

Perkembangan yang pesat dari pasar saham di Indonesia erat kaitannya dengan 

kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, saat ini 

jumlah emiten yang resmi tercatatdi BEI adalah sebanyak 531 emiten yang 

dikategorikan ke dalam 9 kategori sektor bisnis.  

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengkategorikan perusahaan kedalam 9 

kategori sektor diantaranya yaitu : sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor 

industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, sektor industri barang konsumsi, 

sektor properti, real estate dan konstruksi bangunan, sektor infrastruktur, utilitas 

dan transportasi, sektor keuangan, dan sektor perdagangan, jasa dan investasi. 

Sektor konstruksi, properti dan real estate merupakan sektor yang memiliki 

kontribusi besar terhadap IHSG dimana volume perdagangannya rata-rata 

mencapai nilai 3,6 Triliun Rupiah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini. 

Volume perdagangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga terus 

berfluktuasi setiap tahunnya dimana pencapaian volume perdagangan tertinggi 

dalam kurun waktu tahun 2013 – 2015 adalah pada bulan Februari tahun 2015 

dimana volume perdagangan IHSG mencapai nilai 5,3 Triliun Rupiah. 

Rekapitulasi nilai perdagangan saham di BEI tahun 2010 – 2015 berdasarkan tipe 

investor dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini 

 

 

 

 



2 
 

Tabel 1. Rekapitulasi nilai perdagangan saham berdasarkan tipe investor 

Sumber : Statistik Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016 (Diolah) 
 

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa tahun 2013 merupakan 

tahun dimana total nilai perdagangan saham mencapai nilai tertinggi yaitu sebesar 

lebih dari 1500 triliun rupiah, dimana nilai perdagangan saham domestik memiliki 

kontribusi yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai perdagangan saham 

asing pada periode tahun tersebut, akan tetapi jika dilihat dari segi persentase 

pertumbuhan nilai perdagangan saham asing pada tahun 2013 mengalami 

kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, 

dimana pertumbuhan nilai perdagangan saham asing pada tahun 2013 mencapai 

30 % lebih. Kinerja perusahaan yang tergabung dalam sektor-sektor yang terdapat 

di Bursa Efek Indonesia juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya, tentu hal ini 

berpengaruh terhadap volume perdagangan saham untuk seluruh sektor tersebut di 

Bursa Efek Indonesia, seperti yang ditunjukan dalam Gambar 1 dibawah ini.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Yahoo Finance 2016 (Diolah) 

Gambar 1 Pergerakan Volume Perdagangan (Dalam Ribuan Rupiah) untuk 9 

Sektor di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013 – 2015 

 

Klasifikasi saham berdasarkan kelompok akan sangat membantu para 

investor melakukan pilihan investasi saham di pasar saham(Simatupang 2010). 

Tahun Total Nilai 

(Rp Milyar) 

Domestik 

(Rp Milyar) 

Asing 

(Rp Milyar) 

Beli Jual Beli Jual 

2010 1,176,237.42 792,594.08 813,575.79 383,643.34 362,661.63 

2011 1,223,440.51 782,200.16 806,490.52 441,240.34 416,949.99 

2012 1,116,113.25 633,327.86 649,209.20 482,785.40 466,904.05 

2013 1,522,122.36 892,668.82 872,021.72 629,453.54 650,100.64 

2014 1,453,392.36 842,376.04 884,973.54 611,016.32 568,418.82 

2015 1,406,362.37 810,032.91 787,443.87 596,329.46 618,918.49 
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Gambar 1 menunjukan fluktuasi volume perdagangan Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) setiap tahunnya, dimana sektor konstruksi, properti dan real 

estate merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap IHSG, 

kemudian sektor yang juga memiliki kontribusi besar terhadap IHSG adalah 

sektor pertambangan serta sektor keuangan. Volume perdagangan saham pada 

tahun 2015 tercatat telah mencapai 5,3 triliun rupiah. Perusahaan yang telah 

terdaftar dan tercatat di suatu pasar saham melakukan berbagai aktivitas untuk 

mengembangkan perusahaannya, aktivitas tersebut dikenal dengan istilah aksi 

korporasi (coorporate action). Lasmanah dan Bagja (2014) memberikan 

definisibahwacorporate actionadalah “an event initiated by a company that affects 

its share” yang dapat diterjemahkan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh 

suatu perusahaan yang berdampak terhadap kondisi sahamnya sendiri. Aksi 

korporasi merupakan berita yang umumnya menarik perhatian pihak-pihak yang 

terkait di pasar modal, khususnya para pemegang saham. Aksi korporasi bertujuan 

untuk meningkatkan modal perusahaan, meningkatkan likuiditas perdagangan 

saham, atau tujuan-tujuan lain perusahaan. 

Sebagian besar investor menggunakan analisis sektor dalam menentukan 

strategi investasi jangka panjangnya. Investor yang mampu melihat perubahan 

penting dalam sektor tertentu dengan cepat, dapat membuat perubahan portofolio 

yang lebih baik (Jones, 2004). Solnik dan McLeavey (2009) juga mengatakan 

bahwa apabila investor mempercayai sektor atau industri sebagai faktor utama 

yang dapat mempengaruhi return dan resiko, maka portofolio harus diutamakan 

disusun berdasarkan sektor atau industri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Yahoo Finance, 2016 (Diolah) 

Gambar 2 Perkembangan Nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode 

tahun 2007 – 2015 di Bursa Efek Indonesia. 

 

Gambar 2 diatas menunjukan perkembangan yang positif dari nilai Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai indikator pergerakan saham-saham di 

Indonesia beberapa tahun belakangan ini, dimana hal ini tidak terlepas dari kinerja 

perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana 
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dampak positif  dari membaiknya kinerja perusahaan adalah para investor akan 

melakukan penilaian atas saham-saham yang ada saat ini diatas nilai sebenarnya 

(overvalue), kondisi ini akan mengakibatkan top management perusahaan 

mengalami posisi yang dilematis, karena jika terus kondisi overvalue ini dibiarkan 

maka likuiditas saham akan menurun, sehingga untuk mengantisipasinya top 

management perusahaan perlu melakukan aksi korporasi untuk mengendalikan 

harga saham perusahaannya tersebut.  

Berdasarkan penelitian Shirur (2008), jika terjadi kecendrungan para 

investor memandang saham perusahaan diatas nilai sebenarnya (overvalue) maka 

aksi korporasi yang akan mereka lakukan adalah dengan melakukan pemecahan 

nilai nominal saham atau kita kenal dengan istilah stock split. Pemecahan nilai 

nominal saham (stock split) merupakan salahsatu bentuk- dari aksi korporasi yang 

dapat mempengaruhi pergerakan pasar saham dan menyebabkan terjadinya 

fluktuasi harga saham pada pasar saham disuatu negara. Top Management dari 

perusahaan yang terdaftar di suatu pasar saham melihat dan menganalisa perilaku 

para investor terhadap saham dari perusahaan mereka, dimana hasil dari analisa 

terhadap perilaku investor dalam berinvestasi tersebut menjadi dasar dalam 

membuat kebijakan atau aksi korporasi.  

Pada prinsipnya hukum permintaan dan penawaran juga berlaku di pasar 

modal, dimana jika harga saham rendah maka permintaan saham akan meningkat. 

Sebaliknya, ketika harga saham tinggi maka permintaan akan saham perusahaan 

tersebut akan cenderung menurun. Perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja 

baik umumnya mengalami kenaikan harga saham yang konsisten, hal ini 

disebabkan karena perusahaan tersebut dinilai oleh para investor memiliki prospek 

kedepan yang cenderung baik. Harga saham yang meningkat dalam jangka pendek 

akan berdampak positif bagi perusahaan maupun para investor lama, namun di sisi 

lain bagi investor yang baru saja akan menanamkan modalnya pada perusahaan 

tersebut mau tidak mau mereka harus mengeluarkan modal lebih besar.Harga 

saham yang terlampau tinggi ini pada akhirnya dapat berakibat pada permintaan 

yang menurun akan saham tersebut dan dalam jangka panjang harga saham 

perusahaan tersebut akan mengalami stagnasi, sehingga investor pun tidak akan 

tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut, terutama investor yang 

memiliki dana terbatas. Akibatnya investor akan cenderung melirik saham 

perusahaan lain yang harganya lebih menarik.  

Mengantisipasi kondisi tersebut, maka perusahaan harus menurunkan 

harga sahamnya pada rentang tertentu sehingga dapat dijangkau oleh investor-

investor baru. Hal ini akan membuat investor tertarik untuk menginvestasikan 

modalnya pada perusahaan. Studi yang dilakukan McNicholas dan Dravid (1990), 

menyebutkan bahwa agar saham menjadi lebih sering diperdagangkan maka 

perusahaan mengarahkan harga sahamnya pada rentang harga tertentu. Salahsatu 

aksi korporasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menurunkan harga 

saham tersebut adalah dengan melakukan stock split. Pada umumnyastock split 

digunakan untuk menurunkan harga saham yang sudah mencapai tingkat yang 

cukup tinggi dengan cara menambah jumlah saham yang dimiliki setiap 

pemegang saham. Harga pasar yang lebih rendah diharapkan mampu 

meningkatkan aktivitas perdagangan saham menjadi lebih tinggi. Stock split tidak 

mempunyai efek bagi struktur modal perusahaan hanya jumlah saham beredar 

lebih banyak dan nilai pari per lembar saham menurun. Pengertian dari 2 for 1 
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splitberarti satu saham ditukar dengan dua lembar saham yang baru dimana nilai 

saham yang baru adalah setengah dari nilai saham yang lama. 

Para pelaku pasar beranggapan bahwa pengumuman stock split sebagai 

informasi yang dapat membantu mereka dalam menetapkan keputusan investasi. 

Pengaruh pengumuman stock split terhadap harga saham disikapi beragam dan 

sampai saat ini masih menjadi perdebatan, dimana sebagian peneliti berpendapat 

bahwa secara teoritis aksi korporasi ini tidak memiliki nilai ekonomis karena tidak 

mempengaruhi aliran kas perusahaan akan tetapi pada praktiknya peristiwa stock 

split mampu untuk menjaga tingkat perdagangan saham dalam rentang yang 

optimal dan menjadikan saham lebih likuid, sehingga jumlah investor yang 

membeli saham tersebut meningkat dengan kata lain terjadi peningkatan volume 

perdagangan saham, hal ini sejalan dengan Lamoureux et al. (1987). Selama 

periode tahun 2007 - 2014 tercatat beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia melakukan aksi korporasi berupa stock split, hal tersebut seperti 

yang ditunjukan dalam tabel dibawah ini    
 

Tabel 2 Jumlah emiten di Bursa Efek Indonesia yang melakukan stock split 

selama periode tahun 2007 –  2014 

Tahun Jumlah emiten yang melakukan  

stock split 

2007 12 

2008 10 

2009 2 

2010 7 

2011 12 

2012 19 

2013 11 

2014 5 

Total 78 
Sumber : Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)2016 (Diolah) 

 

Berdasarkan Tabel 2 diatas terdapat 78 perusahaan yang melakukan aksi 

korporasi berupa stock splitselama kurun waktu tahun 2007 - 2014, dimana 

motivasi perusahaan melakukan kebijakan stock split didasari oleh beberapa hal 

seperti yang dijelaskan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Shirur (2008) 

bahwatop management sebuah perusahaan yang terdaftar di pasar saham 

memutuskan untuk melakukan pembagian dividen berupa saham ketika para 

investor memandang perusahaan berada dibawah nilai yang sebenarnya 

(undervalue) dan para emiten akan melakukan aksi korporasi berupa stock split 

jika para investor memberikan penilaian yang lebih tinggi dari nilai sebenarnya 

(overvalue). Harga saham yang terlalu tinggi menyebabkan saham tersebut 

menjadi tidak likuid atau dengan kata lain tidak semua investor mampu untuk 

membelinya, sehingga top management sebuah perusahaan berupaya untuk 

meningkatkan aktivitas volume perdagangannya sahamnya dengan melakukan 

penurunan nilai nominal saham agar transaksi perdagangan sahamnya dapat 

meningkat.  
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Perumusan Masalah 

 

 Aksi korporasi berupa stock split berpengaruh terhadap pasar saham, 

sebagaimana yang diteliti oleh Grinblatt et al. (1984) mengenai penilaian dampak 

dari aksi korporasi stock split dan pembagian dividen berupa saham, hasil 

penelitiannya menunjukan bahwa rata-rata harga saham bereaksi positif terhadap 

pengumuman pembagian dividen dalam bentuk saham dan stock split, selain itu 

terjadi excessreturn pada saat dan setelah hari pengumuman pembagian dividen 

saham dan stock split, dimana ditemukan tingkat pengembalian (return) dari 

saham pada pengumuman pembagian dividen saham setelah hari pengumuman 

jauh lebih besar dibandingkan pengumuman stock split. Sejalan dengan penelitian 

tersebut Dhar dan Chhaochharia (2008) juga melakukan penelitian mengenai 

reaksi pasar saham disekitar pengumuman stock split dan pembagian dividen 

dalam bentuk saham untuk studi kasus pasar saham India, hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa kedua pengumuman aksi korporasi tersebut memiliki 

pengaruh yang positif dimana untuk pengumuman pembagian dividen saham 

abnormal return sebesar 1.8 % dan untuk pengumuman stock split hanya sebesar 

0.8 %, penelitian ini juga berhasil membuktikan bahwa efisiensi pasar saham 

India berbentuk semi-strongefficiency.  

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ray (2011) mengenai reaksi pasar 

saham dengan indikator utama yang diteliti yaitu return dan likuiditas saham 

terhadap pengumuman pembagian dividen berupa saham dan stock split di India 

menunjukan hal yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dimana 

hasil penelitiannya menunjukan bahwa pasar saham di India diketahui bereaksi 

terhadap pengumuman stock split akan tetapi tidak bereaksi terhadap 

pengumuman pembagian dividen berupa saham, dan perubahan dari sisi likuiditas 

saham signifikan pada level signifikansi 1 % untuk aksi korporasi stock split, 

sedangkan pada level signifikansi sebesar 5 % baik pengumuman pembagian 

dividen saham maupun stock split, sama-sama signifikan dalam menunjukan 

perubahan dari sisi likuiditas pada masa sebelum sampai dengan sesudah 

pengumuman tersebut.  

 Penelitian mengenai reaksi pasar atas aksi korporasi stock split pada pasar 

saham Indonesia sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, akan tetapi 

rata-rata penelitian-penelitian tersebut menggunakan event window yang relatif 

pendek dan tidak secara spefisik membahas mengenai hubungan antara volume 

perdagangan saham dan harga sahamnya sebagai instrumen utama dalam 

kebijakan stock split ini. Murogi (2014) meneliti mengenai pengaruh pemecahan 

nilai nominal saham (stock split) terhadap return perusahaan dan volume 

perdagangan saham pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

periode 2010 – 2013, hasil penelitiannya menunjukan abnormal return dari aksi 

korporasi stock split yang dilakukan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tidak memiliki perbedaan signifikan pada periode sebelum dan setelah 

pengumuman dilakukan, dari segi likuiditas saham yang ditunjukan melalui 

Trading volume activity terjadi perubahan signifikan pada periode sebelum dan 

setelah pengumuman dilakukan.  

Penelitian mengenai pengujian bentuk efisiensi pasar sahamdi Indonesia 

telah dilakukan oleh Rizkianto dan Surya (2014), dimana mereka menguji 

hipotesis pasar efisien Indonesia dengan menguji efisiensi pasar 
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bentukweakdansemi-strong, hasilpenelitiannyamenunjukanbahwapasarsaham 

Indonesia tidakberkategoriweak form efficientdan juga 

tidakdikategorikansebagaisemi-strong form efficient, dimanaimplikasinya adalah 

analisis fundamental dan teknikal perlu dilakukan oleh pelaku pasar 

untukmendapatkanabnormal return di pasarsaham Indonesia. Terkait dengan 

pengujian efisiensi pasar bentuk semistrong, dalam penelitian tersebut 

disampaikan bahwa kesimpulan yang didapat, yaitu pasar saham Indonesia tidak 

berbentuk semi-strongbesar kemungkinannya disebabkan oleh tidak sempurnanya 

model penelitian dan terdapatnya beberapa faktor makroekonomi yang tidak 

dimasukan sebagai unsure pembentuk multifaktor model tersebut. Dalam hal ini, 

pendekatan pengujian bentuk efisiensi pasar semistrong yang dilakukan oleh Ray 

(2011) untuk pasar saham di India dengan melakukan observasi pasar saham di 

India menggunakan indikator reaksi pasar yang dicerminkan dengan ada tidaknya 

abnormal returndiseputar pengumuman aksi korporasi dan analisis terhadap 

perubahan likuiditas saham atas emiten yang melakukan aksi korporasi berupa 

pengumuman pembagian dividen saham dan stock split tmerupakan hal yang 

menarik dan penting untuk dikaji lebih lanjut.           

 Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan masalah penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana pengaruh pengumuman stock split terhadap abnormal return 

saham perusahaan di BEI periode tahun 2007 – 2015? 

2. Bagaimana pengaruh pengumuman stock split terhadap volume 

perdagangan dan elastisitas volume perdagangan saham di BEI periode 

tahun 2007 – 2015? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk : 

1. Menganalisis pengaruh pengumuman stock split terhadap abnormal return 

saham perusahaan di BEI periode tahun 2007 – 2015 

2. Menganalisis pengaruh pengumuman stock split terhadap volume 

perdagangan saham dan elastistas volume perdagangan saham perusahaan 

di BEI periode tahun 2007 – 2015 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapakan dari penelitian yang dilakukan antara lain : 

1. Bagi investor dan pihak-pihak yang berinvestasi pada pasar saham, penelitian 

ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk 

berinvestasi terutama terkait dengan aksi korporasi yang dilakukan oleh para 

emiten di BEI khususnya aksi korporasi stock split 

2. Bagi pelaku pasar saham lainnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

bahan referensi dan informasi mengenai kinerja pasar saham pada saat 

terjadinya aksi korporasi khususnya stock split 

3. Bagi penulis dan kalangan akademisi, penelitian ini  diharapkan dapat 

menambah pengetahuan mengenai keputusan investasi di pasar saham terutama 

ketika terjadi aksi korporasi berupa stock split 
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Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan event study, 

untuk mengetahui abnormal return terkait dengan aksi koporasi yang dilakukan 

oleh emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni berupa aksi korporasi 

pengumuman stock split yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan  yang 

tercatat di BEI periode tahun 2007 - 2015.  

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui abnormal return dan 

trading volume activity yang terjadi pada pasar saham akibat pengaruh dari aksi 

korporasi pemecahan nilai nominal saham (stock split), beberapa teori yang 

mendukung untuk menganalisis dan menguji kedua hal tersebut adalah sebagai 

berikut  

Kerangka Teoritis 
 

Market Efficiency Hypothesis  

Fama (1970) mendefinisikan efisiensi pasar sebagai pasar dimana semua 

informasi yang tersedia dapat secara penuh direfleksikan pada harga-harga 

sahamnya. Fama (1970) membedakan efisiensi pasar dalam tiga kategori yaitu :  

weak form efficiency, semi-strong form efficiency,  dan strong form efficiency. 

Weak form efficiency yaitu terjadi apabila sekumpulan informasi hanya mencakup 

sejarah harga atau returnnya. Semi-strong form efficiency terjadi apabila 

sekumpulan informasi mencakup semua informasi yang diketahui oleh peserta 

pasar saham (public information), sedangkan strong-form efficiency terjadi apabila 

sekumpulan informasi relevan mengenai susunan harga hanya bisa diakses oleh 

beberapa peserta pasar (private information).Selanjutnya Fama (1970)hipotesis 

efisiensi pasar dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu weak-form efficiency, semistrong-

form efficiency, dan strong-form efficiency. Weak-form efficiencyyaitu terjadi 

apabila sekumpulan informasi hanya mencakup sejarah harga atau returnnya. 

Semistrong-form efficiencyterjadi apabila sekumpulan informasi mencakup semua 

informasi yang diketahui oleh peserta pasar saham (public information), 

sedangkanstrong-form efficiencyterjadi apabila sekumpulan informasi relevan 

mengenai susunan harga hanya bisa diakses oleh untuk beberapa peserta pasar 

(private information). Ketiga kategori ini sangat penting dikarenakan 

berhubungan dengan pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengujian ketiga 

bentuk hipotesis pasar efisien, sehingga investor dapat mencegah proses analisa 

yang salah dan sebagai langkah awal menuju kesuksesan investasi (Hagin 2004). 

Jogiyanto (1998) menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk efisiensi pasar 

yaitu ditinjau dari segi ketersediaan informasi saja (informationally efficient 

market) dan ditinjau dari kecanggihan pelaku pasar mengambil keputusan 

berdasarkan informasi yang tersedia (decisionally efficient market). Hubungan 

antara pasar saham dengan hipotesis pasar efisien yaitu bagaimana informasi 

diproses oleh pasar saham untuk menuju kondisi ekuilibrium yang baru. 

Perubahan harga saat ini ditentukan oleh perubahan harga waktu yang lalu, 

sehingga penting bagi investor untuk mengumpulkan informasi sebanyak-
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