
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Survei yang dilakukan oleh McKinsey&Co tahun 2002 menunjukkan bahwa 

tata kelola perusahaan menjadi hal penting yang dipertimbangkan investor ketika 

akan berinvestasi. Hasil survei menunjukkan 61% investor di Asia menganggap 

kondisi tata kelola sama penting dengan indikator finansial, sementara 21% 

investor mengganggap kondisi tata kelola lebih penting dibandingankan dengan 

indikator finansial. Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang 

mengatur dan mengendalikan perusahaan kemudian menciptakan nilai tambah 

(value added) untuk semua stakeholder (Monks dan Minow 2003). Terdapat dua 

hal utama yang ditekankan pada konsep ini, pertama pentingnya hak pemegang 

saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat sesuai waktunya. 

Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara 

akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, 

kepemilikan, dan stakeholder. Penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka 

di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

21/POJK.04/2015, dengan rekomendasi penerapan tercantum dalam Surat Edaran 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015. 

Peran bank sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit mengakibatkan kompleksitas risiko menjadi tinggi.  Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga regulator bank 

mengeluarkan aturan-aturan  untuk membantu mengurangi risiko yang terjadi di 

perbankan. Seperti dalam hal tata kelola, OJK mengeluarkan POJK Nomor 

55/POJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Tata kelola bagi 

bank umum mewajibkan dewan direksi untuk membentuk satuan kerja audit 

intern, satuan kerja manajemen risiko dan komite manajemen risiko, dan satuan 

kerja kepatuhan, sedangkan dewan komisaris wajib membentuk komite audit, 

komite pemantau risiko, serta komite nominasi dan remunerasi. Berbagai 

peraturan yang dikeluarkan OJK dan BI menjadikan industri perbankan sebagai 

regulated industry. 

Indonesia secara umum terus melakukan peningkatan praktik GCG guna 

menjamin kelangsungan perusahaan. GCG dianggap sangat penting untuk 

diterapkan agar perusahaan kuat dalam menghadapi berbagai tekanan. OJK 

bekerja sama dengan Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) 

melakukan penilaian terhadap praktik pelaksanaan GCG di perusahaan-

perusahaan Indonesia. Penilaian dilakukan menggunakan acuan ASEAN 

Corporate Governance Scorecard.  ASEAN CG Scorecard merupakan inisiatif 

dari ASEAN Capital Market Forum (ACMF) yang beranggotakan para regulator 

pasar modal di negara ASEAN. Perusahaan dengan praktik GCG terbaik akan 

diberikan apresiasi berupa Award Top 50 Emiten Terbaik Berdasarkan ASEAN 

Corporate Governance Scorecard. Melalui apresiasi ini, diharapkan akan menjadi 

pendorong bagi perusahaan untuk meningkatkan tata kelola perusahaannya 

sehingga dapat menarik minat investor. 
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Gambar 1 Perusahaan Top Emiten IICD Award 

Subsektor perbankan selalu mendominasi penghargaan ini. Terlihat pada 

tahun 2013, 13 dari Top 30 perusahaan merupakan perusahaan perbankan, pada 

tahun 2014, 13 dari Top 50 merupakan perusahaan perbankan, dan pada tahun 

2015, 14 dari 50 perusahaan merupakan perusahaan perbankan. Hal ini 

merupakan indikasi bahwa praktik GCG di perusahaan perbankan telah berjalan 

dengan baik. 

Tata kelola perusahaan yang buruk merupakan salah satu penyebab utama 

terjadinya krisis finansial di wilayah Asia tahun 1997-1998, termasuk Indonesia 

(Nam dan Nam 2004). Dalam tata kelola perusahaan terdapat pemisahan antara 

pemegang saham sebagai pemilik dan pengelola perusahaan. Hubungan keagenan 

menurut Jensen dan Meckling (1976) merupakan sebuah kontrak antara pemilik 

(principle) dan pengelola (agent) perusahaan dimana pemilik perusahaan 

(principle) mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajer (agent) 

sesuai dengan kepentingan pemilik (principle) dengan mendelegasikan beberapa 

kewenangan pengambilan keputusan kepada manajer (agent). Hubungan 

keagenan seperti ini kadang muncul konflik bilamana kepentingan pengelola 

(agent) lebih dominan daripada kepentingan principle dan dalam hal ini fungsi 

pengawasan dewan komisaris lemah. Pengawasan dewan komisaris lemah karena 

anggota dewan komisaris tersebut seringkali merangkap jabatan dengan profesi 

lain. 

Asimetri informasi merupakan salah satu contoh terjadinya konflik 

kepentingan. Asimetri informasi merupakan kondisi ketika salah satu pihak 

memiliki informasi yang tidak dimiliki pihak lainnya (Kuper 2005). Sebagai 

contoh ketika seorang manajer menyembunyikan suatu informasi dari pemilik 

maka akan menciptakan masalah moral, misalkan memindahkan kekayaan 

perusahaan kepada diri sendiri (Switzer dan Wang 2013). Untuk menutupi tindak 

kecurangannya, manajer oportunistik akan menyajikan informasi yang 

menguntungkan bagi dirinya dengan cara melakukan pemilahan informasi yang 

akan disampaikan kepada pemegang saham. Asimetri informasi yang 

berkelanjutan akan mengakibatkan kondisi adverse selection. 

Merton (1987) mengemukakan bahwa investor saat akan melakukan 

investasi saham akan mempertimbangkan hanya kepada perusahaan yang 

informasinya jelas dan lengkap. Transparansi perusahaan merupakan faktor utama 

dan penting bagi calon investor. Transparansi dapat mencegah asimetri informasi 
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antara pihak dalam (manajemen) dengan pihak luar (calon investor) serta 

pemegang saham. Tata kelola perusahaan yang efektif  dapat meningkatkan 

transparansi finansial dan operasional perusahaan (Chung et al. 2010). Tata kelola 

perusahaan dengan mengutamakan penerapan sistem pengendalian yang baik 

dapat mengurangi kemungkinan pihak dalam bertindak demi kepentingan pribadi, 

menyembunyikan informasi atau informasi tidak sepenuhnya disampaikan kepada 

pemegang saham serta rendahnya kredibilitas informasi yang disampaikan. Pada 

subsektor perbankan, salah satu contoh aspek transparansi, menurut peraturan 

yang dikeluarkan oleh OJK adalah penerbitan laporan tahunan paling lambat pada 

akhir bulan ke empat dengan profil laporan tahunan sesuai dengan yang di 

tetapkan OJK. Pengungkapan ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah 

terjadinya asimetri infromasi. BI dan OJK adalah dua lembaga yang melakukan 

pengawasan terhadap bank, apakah bank telah menerapkan berbagai aturan yang 

telah dikeluarkan oleh kedua lembaga itu. 

Pasar modal Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan salah satu pilihan 

investasi yang banyak diminati oleh para investor, investor dalam negeri maupun 

investor luar negeri. Pasar modal Indonesia pada tahun 2017 diwarnai sentimen 

positif setelah lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's di bulan Mei 

menaikkan peringkat Indonesia menjadi peringkat layak investasi atau investment 

grade. Peringkat layak investasi yang diberikan menunjukkan bahwa utang 

pemerintah atau perusahaan memiliki risiko yang relatif rendah dari 

peluang default atau gagal bayar, sehingga Indonesia menjadi salah satu tempat 

yang aman untuk melakukan investasi. Peningkatan peringkat yang diberikan 

S&P memberikan dampak positif pada pasar modal di Indonesia yang ditandai 

dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencetak rekor pada level 5.820. 

Penguatan IHSG terus terjadi sepanjang tahun 2017 hingga beberapa kali IHSG 

mencetak rekor indeks tertinggi sepanjang sejarah berdirinya, dengan pencetakan 

rekor tertinggi terakhir terjadi saat penutupan bursa pada 29 Desember 2017, yaitu 

IHSG berhasil menembus level 6.355  dengan kapitalisasi pasar di BEI telah 

mencapai Rp 6 993 triliun (Setiawan 2017). Diukur dari nilai pembukaan bursa 

awal tahun 2017 dan penutupan pada akhir tahun 2017, IHSG mengalami 

kenaikan indeks 19.99% sepanjang tahun 2017. Peningkatan indeks IHSG dan 

kapitalisasi pasar BEI menunjukkan peningkatan minat investor terhadap pasar 

modal Indonesia. 

Pasar modal di Indonesia menawarkan berbagai jenis instrumen investasi 

seperti saham, obligasi, dan reksadana dengan masing-masing instrumen memiliki 

tingkat imbal hasil dan risiko yang berbeda. Dari berbagai instrumen investasi 

yang ditawarkan, data pada tahun 2016 menunjukkan bahwa pasar saham 

memiliki kapitalisasi pasar tertinggi sebesar 73.4% dari total kapitalisasi pasar 

modal (OJK 2016), terdiri dari 537 emiten yang telah melakukan penerbitan 

saham. Kapitalisasi pasar saham yang tinggi sebesar 73.4% menunjukkan bahwa 

perdagangan pasar saham masih mendominasi pasar modal di Indonesia. 

Peningkatan minat perusahaan terhadap pasar saham untuk memperoleh 

modal dengan mudah guna pengembangan usaha dan meningkatnya kepercayaan 

investor terhadap kinerja pasar modal adalah dua faktor yang menyebabkan 

naiknya kapitalisasi pasar saham. Saat ini kondiri pasar saham Indonesia 

berkembang dari tahun ke tahun. Gambar 1 menunjukkan tren peningkatan 

kapitalisasi pasar saham dan Gambar 2 menunjukkan tren peningkatan rata-rata 
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frekuensi perdagangan saham harian. Kedua gambar adalah data dalam lima 

tahun, dari tahun 2012 hingga tahun 2016. 

 

 

Gambar 2 Kapitalisasi pasar saham di Indonesia 

 

Gambar 3 Rata-rata frekuensi perdagangan harian 

Sektor keuangan adalah sektor yang memiliki kapitalisasi pasar tertinggi 

dari 8 sektor yang lain, yaitu 25.69% dari total kapitalisasi serta memiliki 

frekuensi perdagangan harian terbesar ketiga, yaitu 39.69 kali (Statistik Pasar 

Modal 2016). Bursa Efek Indonesia mengklasifikasikan emiten ke dalam 9 sektor, 

yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri dasar, sektor aneka 

industri, sektor industri konsumsi, sektor properti&real estate, sektor infrastruktur, 

sektor keuangan, dan sektor perdagangan. Industri yang ada dalam kelompok 

sektor keuangan meliputi subsektor perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan 

efek, asuransi, reksadana, dan lainnya. 

Industri perbankan mendominasi sektor keuangan, yaitu terdapat 43 emiten 

perbankan dari 89 emiten keuangan yang terdaftar dengan total kapitalisasi 

sebesar Rp 1 339 854 juta, 90,64% dari total sektor keuangan (IDX Statistik 2016). 

Hal ini menunjukkan bahwa industri perbankan sangat diminati oleh investor yang 

berarti bahwa respon kepercayaan investor terhadap saham perbankan sangat baik. 
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Gambar 3 menunjukkan proporsi kapitalisasi pasar perusahaan sektor keuangan 

dan Gambar 4 menunjukkan proporsi total frekuensi perdagangan sektor keuangan. 

 

 

Gambar 4 Proporsi kapitalisasi pasar saham sektor keuangan 

 

Gambar 5 Proporsi total frekuensi perdagangan sektor keuangan 

Menurut Handa dan Schwartz (1996) investor menginginkan tiga hal dari 

pasar, yaitu likuiditas, likuiditas, dan likuiditas. Likuiditas merupakan kemudahan 

dan kecepatan sebuah aset untuk dijual pada tingkat harga yang wajar (Bodie et al. 

2014). Suatu saham dikatakan likuid jika saham tersebut dapat dijual dalam skala 

besar secara cepat dengan biaya yang rendah (Harris 2003). Saham-saham yang 

bersifat likuid itu adalah yang paling diminati oleh investor jangka pendek seperti 

perusahaan asuransi. Bilamana terjadi suatu klaim maka perusahaan Asuransi 

dengan mudah dapat menjual sebagian atau seluruh sahamnya. Selain menjadi hal 

yang penting bagi investor, dari sisi perusahaan penerbit saham, memiliki saham 

yang likuid akan mengurangi cost of equity (Butler et al. 2005). Cost of equity 

yang lebih murah terjadi karena perusahaan tidak perlu memberikan insentif lebih 

pada saham yang mereka terbitkan untuk menarik investor. Selain mengurangi 

cost of equity, menurut Cheung et al. (2015) memiliki saham yang likuid dapat 

meningkatkan nilai perusahaan karena perusahaan dianggap memiliki tata kelola 

yang baik. 
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Sifat industri perbankan sebagai regulated industry menyebabkan investor 

memiliki anggapan bahwa investasi di saham perbankan merupakan hal yang 

aman. Hal ini mengakibatkan saham perbankan akan sangat diminati oleh investor 

sehingga saham perusahaan perbankan akan bersifat likuid. Namun yang terjadi 

tidaklah demikian. tidak semua saham perbankan bersifat likuid bahkan masih ada 

beberapa saham yang bersifat tidak aktif atau dikatakan saham tidur. Menurut BEI, 

suatu saham masuk kriteria tidak aktif apabila frekuensi perdagangan selama tiga 

bulan kurang dari 75 kali, lalu menjadi saham tidur dan tidak likuid. Hal ini 

tercantum dalam Surat Edaran PT BEJ No. SE-03/BEJII-1/I/1994 (BEJ 1994). 

Pada tahun 2012, tujuh dari 31 perusahaan perbankan memiliki frekuensi 

perdagangan dibawah 300 kali dalam setahun atau dapat dikatakan 22.6% saham 

di subsektor perbankan termasuk saham tidur. Gambar 5 menunjukkan saham 

subsektor perbankan yang memiliki frekuensi perdagangan dibawah 300 kali per 

tahunnya selama periode 2012-2016. 

 

 

Gambar 6 Saham tidak aktif di subsektor perbankan 

Gambar di atas menunjukkan saham-saham subsektor perbankan yang 

tergolong tidak aktif.  Saham BINA, BMAS, MEGA, NISP, dan BKSW memiliki 

frekuensi perdagangan yang cukup fluktuatif namun masih tergolong rendah 

sementara kurva untuk saham BAEK, BSWD, BCIC, dan NISP bersifat landai 

karena rata-rata frekuensi perdagangannya dibawah 200 kali per tahun. Khusus 

untuk kurva BCIC dan BBNP tidak terlihat jelas karena frekuensi perdagangan 

tahunannya dibawah 10 kali dalam setahun atau bahkan nol untuk BCIC. PT BEI 

melakukan penghentian sementara (suspensi) saham PT Bank Mutiara Tbk 

(BCIC) sejak November 2013 karena perseroan belum melakukan pembayaran 

denda atas telatnya penyampaian laporan keuangan dimana keterlambatan 

berulang sebanyak tiga kali. Keterlambatan penyampaian laporan merupakan 

indikasi perusahaan memiliki transparansi informasi yang buruk. Transparansi 

merupakan salah satu indikator corporate governance yang baik.  Dapat dilihat 

bahwa corporate governance dan likuiditas saham merupakan hal yang penting di 

mata perusahaan dan investor sehingga penelitian mengenai pengaruh corporate 

governance terhadap likuiditas saham menarik untuk dilakukan. 
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Perumusan Masalah 

Kondisi tata kelola menjadi hal penting bagi investor terutama di negara 

emerging market karena tata kelola perusahaan yang buruk merupakan salah satu 

penyebab utama terjadinya krisis finansial di wilayah Asia tahun 1997-1998, 

termasuk Indonesia. Industri perbankan merupakan salah satu komponen andalan 

dalam pembangunan nasional. Hal ini tidak terlepas dari peran bank sebagai 

lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Fungsi bank sebagai 

lembaga intermediasi mengakibatkan memungkinkan terjadinya potensi 

kecurangan yang dilakukan oknum bank, seperti ambruknya bank tertua di 

Inggris, Bank Barings, akibat lemahnya kontrol internal di cabang perusahaan 

Singapura, dan kasus pencurian uang oleh oknum dalam bank. Selain itu peran 

perbankan sebagai lembaga intermediasi mengakibatkan perusahaan perbankan 

memiliki tingkat risiko yang tinggi. Hal ini mengakibatkan penerapan tata kelola 

yang baik menjadi hal krusial pada industri perbankan. 
Likuiditas suatu saham merupakan salah satu hal penting yang menjadi 

pertimbangan investor ketika akan berinvestasi. Saham yang likuid merupakan 

cerminan bahwa banyak investor tertarik untuk membeli saham itu. Ketertarikan 

investor muncul karena banyak informasi tersedia mengenai perusahaan tersebut. 

Hal ini merupakan bentuk bahwa perusahaan tersebut memiliki transparansi yang 

baik. Transparansi yang baik merupakan salah satu indikator dari kualitas 

corporate governance.  

Penelitian mengenai corporate governance dan likuiditas saham sudah di 

lakukan di beberapa negara seperti Amerika (Chung et al. 2010), Thailand 

(Prommin et al. 2014), Malaysia (Foo dan Zain 2010), Perancis (Ajina et al. 

2015), dan Australia (Ali et al. 2017) namun penelitian serupa belum ditemukan 

di Indonesia. Penelitan-penelitian yang dilakukan di negara-negara tersebut 

hasilnya tidak dapat digeneralisasi karena perbedaan karakteristik pada setiap 

negara seperti perbedaan indikator penilaian kualitas tata kelola serta sistem 

perdagangan saham. Sebagai contoh Chung et al. (2010) mengukur kualitas tata 

kelola menggunakan 24 standar tata kelola berdasarkan Institutional Shareholder 

Services (ISS) yang tersedia hanya untuk perusahaan di Amerika, sementara Ali et 

al. (2017) berdasarkan Howard report. Untuk sistem perdagangan saham, setiap 

negara memiliki sistem yang berbeda-beda seperti di Amerika menggunakan 

sistem quote driven sementara di Indonesia dan Australia menggunakan sistem 

order driven. 

Penelitian mengenai pengaruh corporate governance terhadap likuiditas 

saham oleh Chung et al. (2010), Prommin et al. (2014), dan Ali et al. (2017) 

dilakukan pada seluruh sektor di pasar saham kecuali sektor keuangan. Sektor 

keuangan tidak dapat diteliti bersama dengan sektor lain karena terdapat peraturan 

khusus mengenai tata kelola perusahaan di sektor keuangan sehingga penelitian di 

sektor keuangan harus dilakukan secara terpisah. Subsektor perbankan sebagai 

salah satu industri dalam sektor keuangan memiliki regulasi yang ketat 

dibandingkan industri lainnya. Hal ini tidak terlepas dari tingginya risiko yang 

dimiliki industri perbankan. Berbeda dengan industri lainnya yang tidak diregulasi 

secara ketat sehingga kualitas penerapan tata kelola antar perusahaan jelas terlihat 

perbedaannya, ketatnya peraturan dan pengawasan yang terjadi di subsektor 



 

8 

perbankan mengakibatkan perusahaan diduga cenderung memiliki kualitas 

penerapan tata kelola yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya, 

namun jika dilihat dari nilai perdagangan dan total frekuensi perdagangan 

tahunan, saham-saham perusahaan subsektor perbankan memiliki range nilai yang 

besar. Hal ini merupakan indikasi bahwa tidak seluruh saham subsektor perbankan 

menarik di mata investor yang mengakibatkan tingkat likuiditas saham berbeda-

beda. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji, sehingga perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan corporate governance pada perusahaan-perusahaan 

subsektor perbankan di Indonesia? 

2. Bagaimana perkembangan likuiditas saham perusahaan-perusahaan 

subsektor perbankan di Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh corporate governance terhadap likuiditas saham 

pada perusahaan-perusahaan subsektor perbankan di Indonesia? 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk 

1. Menganalisis penerapan corporate governance pada perusahaan-

perusahaan subsektor perbankan di Indonesia. 

2. Mengetahui perkembangan likuiditas saham perusahaan-perusahaan 

subsektor perbankan di Indonesia 

3. Menganalisis pengaruh corporate governance terhadap likuiditas saham 

pada perusahaan-perusahaan subsektor perbankan di Indonesia. 

 

Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini bermanfaat untuk 

1. Bagi investor, secara empiris penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi pengambilan kebijakan investasi bagi investor, terutama 

bagaimana investor sebaiknya memilih perusahaan dengan tata kelola 

yang baik untuk mengurangi risiko yang harus ditanggung saat memegang 

saham. 

2. Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru 

bagi perusahaan, yaitu corporate governance akan meningkatkan 

likuiditas saham sehingga akan menarik perhatian pemilik modal untuk 

berinvestasi. 

3. Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam 

penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada 26 bank dari 43 bank yang telah terdaftar di 

BEI. Dari masing-masing bank akan diukur kualitas tata kelola dan likuiditas 

saham. Kualitas tata kelola diukur menggunakan 21 indikator, sedangkan 

likuiditas saham diukur menggunakan Amihud illiquidity estimate dan stock 

turnover ratio dan variabel kontrol. Penelitian dilakukan pada data periode 2012-

2016.  
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Rasio Amihud ILLIQ dan turnover diukur menggunakan data harian dan 

tahunan yang tersedia di situs web www.idx.co.id. Variabel kontrol yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

likuiditas saham selain faktor tata kelola. Variabel kontrol menjadi penting untuk 

mengurangi bias hasil penelitian. Terdapat 4 variabel kontrol yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, return volatility, leverage, dan 

pertumbuhan perusahaan. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Corporate Governance 

Teori Pasar Efisien (Efficient Market Hypotesis) 

Konsep pasar efisien pertama kali dikemukakan dan dipopulerkan oleh 

Fama (1970). Suatu pasar dikatakan efisien apabila tidak seorangpun, baik 

investor individu maupun investor institusi, akan mampu memperoleh return tidak 

normal (abnormal return), setelah disesuaikan dengan risiko, dengan 

menggunakan strategi perdagangan yang ada. Artinya, harga-harga yang terbentuk 

di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada.  

Menurut Fama (1970) bentuk pasar efisien dapat dikelompokkan menjadi 

tiga, yang dikenal sebagai hipotesis pasar efisien (efficient market hypothesis), 

yaitu :  

1. Weak form (lemah) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari 

sekuritas tercermin secara penuh (fully reflect) dari informasi masa lalu. 

Efisiensi pasar bentuk lemah menyatakan bahwa investor tidak dapat 

menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang 

tidak normal (abnormal return). Hal ini karena seluruh informasi masa 

lalu sudah tercemin pada harga saham saat ini sehingga tidak bisa 

langsung digunakan untuk memprediksi perubahan dimasa yang akan 

datang. Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori 

langkah acak (random walk theory) yang menyatakan bahwa harga saham 

di masa lampau serta arah harga saham atau pasar secara keseluruhan tidak 

bisa dipakai sebagai alat untuk meramal pergerakan harga saham di masa 

mendatang karena harga saham bergerak secara acak (random) dan tak 

bisa diprediksi. 

2. Semi strong (setengah kuat)  

Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas 

secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang 

dipublikasikan seperti informasi yang berhubungan dengan peristiwa yang 

terjadi di perusahaan emiten, termasuk yang berada di laporan-laporan 

keuangan perusahaan terkait, dan informasi yang berkaitan dengan 

regulasi pemerintah baik regulasi yang berlaku khusus di industri yang 

terkait maupun regulasi yang berlaku umum untuk seluruh industri. Dalam 

pasar efisien bentuk setengah kuat ini investor tidak dapat berharap akan 

http://www.idx.co.id/
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