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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 
Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar finansial yang 

menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dalam 

menjalankan fungsi ekonomi yaitu dengan mengalokasikan dana secara efisien 

dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang membutuhkan dana. 

Sedangkan fungsi keuangannya dapat ditujukan oleh kemungkinan adanya 

perolehan imbalan bagi pihak yang memberi dana sesuai dengan karakteristik 

investasi yang mereka pilih. Pasar modal menjadi salah satu pilihan bagi 

investor dalam menyalurkan dana yang mereka miliki. Pasar modal menjadi 

tempat pertemuan antara pihak yang memerlukan dana dan pihak yang 

menyediakan dana dengan resiko untung rugi.  

Pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan 

kebutuhan jangka panjang dengan menjual saham atau obligasi. Perusahaan 

(emiten) akan menerbitkan surat-surat berharga, baik saham atau obligasi dan 

kemudian dijual ke pihak yang menyediakan dana (investor). Ada dua tahap 

dalam penjualan surat-surat berharga tersebut. Tahap pertama adalah pada saat 

surat berharga tersebut untuk pertama kalinya ditawarkan ke publik (Initial 

Public Offering / IPO), yang penjualannya dilakukan pada pasar perdana 

(primary market). Tahap kedua pada saat surat-surat berharga telah berpindah 

tangan dan diperdagangkan di pasar sekunder (secondery market) memegang 



 

peranan sangat penting, sebab perkembangan pasar modal bercermin dari 

kegiatan perdagangan di pasar sekunder. 

Informasi merupakan sesuatu hal yang sangat penting, karena seorang 

investor sebelum menginvestasikan dananya di pasar modal dengan cara 

membeli saham yang diperdagangkan, dia harus memahami dan mempercayai 

bahwa semua informasi yang tersedia dan mekanisme perdagangan di pasar 

modal dapat dipercaya, tidak ada pihak tertentu yang memanipulasi informasi 

dan perdagangan tersebut. Tanpa keyakinan tersebut, investor tentunya tidak 

akan bersedia membeli sekuritas yang ditawarkan perusahaan. Indikator 

kepercayaan investor akan pasar modal dan instrumen-instrumen 

keuangannya, dicerminkan antara lain oleh dana masyarakat yang dihimpun di 

pasar modal.  

Salah satu faktor yang mendukung kepercayaan investor adalah 

persepsi mereka akan kewajaran harga sekuritas (saham). Dalam keadaan 

seperti itu pasar modal dikatakan efisiensi secara informasional. Pasar modal 

dikatakan efisiensi secara informasional apabila harga sekuritas-sekuritasnya 

mencerminkan semua informasi yang relevan. Semakin tepat dan cepat 

informasi sampai ke calon investor dan dicerminkan pada harga saham, maka 

pasar modal yang bersangkutan semakin efisiensi. Informasi yang sepenuhnya 

tercermin pada harga saham akan sangat berharga bagi para pelaku pasar 

modal dan institusi yang berkaitan, seperti Bursa Efek Jakarta, Badan 

Pengawas Pasar Modal, Ikatan Akuntan Indonesia dan pelaku pasar modal.  



 

Salah satu karakteristik kualitatif informasi keuangan adalah tepat waktu. 

Informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan 

sebagai salah satu dasar membuat keputusan ekonomi dan untuk 

menghindari keterlambatan keputusan. 

Dalam perkembangan perdagangan saham di Pasar Modal baik 

perkembangan yang positif maupun perkembangan yang negatif akan 

memunculkan pendapat tentang harga-harga saham yang berada di pasar 

modal bahwa saham A overvalue atau saham B undervalue dan sebagainya 

yang kesemuanya itu pada intinya mempertanyakan apakah harga suatu surat 

berharga tersebut wajar. Perkembangan perusahaan yang menjual sahamnya di 

pasar modal. Jumlah lembar saham yang diperdagangkan dan jumlah nilai 

rupiah yang diperdagangkan dapat dilihat tabel 1.1 dibawah ini : 

Tabel 1.1 
Jumlah Perusahaan yang Go Public, Jumlah Lembar Saham yang 

diperdagangkan dan Nilai Saham yang diperdagangkan. 
(dalam Rupiah) 

 
Tahun Jumlah 

Perusahaan 
Jumlah Lembar 

Saham 
Nilai Dalam 

Rupiah 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

253 
282 
288 
285 
287 
316 
331 
333 
331 
343 

29.529.727.838 
76.544.170.013 
90.620.529.920 

178.486.582.779 
134.531.333.895 
148.381.308.444 
171.207.351.815 
234.030.810.474 
411.768.340.217 
401.863.034.588 

75.729.894.195.234 
120.385.166.174.829 
99.684.703.142.460 

147.879.985.749.582 
122.774.764.247.160 
97.774.764.247.160 

120.762.778.011.333 
125.437.613.790.430 
247.006.931.714.305 
406.006.298.740.277 

Sumber : JSX Statistik, 2006. Jakarta Stock Exchange. 2006. 

 

 



 

Untuk menjawab apakah surat berharga tersebut wajar, maka perlu dipahami 

bagaimana surat berharga tersebut ditentukan harganya. Dalam teori, hanya 

surat berharga merupakan nilai sekarang (percent value) dari penerimaan-

penerimaan kas. Nilai sekarang dihitung dengan menggunakan tingkat bunga 

yang layak dengan memasukkan unsur resiko, karena informasi yang diterima 

oleh para investor mengenai profitabilitas maupun resikonya akan 

mempengaruhi harga surat berharga. Suatu pasar yang harga-harganya selalu 

mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia disebut efisien. 

Pada pasar modal yang harga saham akan cenderung wajar. Dengan 

kata lain, penjualan ataupun penelitian setiap sekuritas pada harga pasar yang 

berlaku merupakan transaksi dengan NPV (Net Present Value) sama dengan 

nol. Bila kondisi demikian tidak akan ada harga saham yang overvalue atau 

saham yang undervalue. Bila benar harga-harga saham di pasar modal 

Indonesia overvalue atau undervalue berarti pasar modal Indonesia belum 

efisien. Selain itu pasar modal yang efisien dimana seluruh informasi yang 

relevan diterima oleh investor dan informasi telah diprediksikan ke dalam 

saham.  

Penelitian sekitar tahun 1990 menyatakan bahwa pasar modal 

Indonesia belum efisien dalam bentuk semi kuat. Apakah kondisi pasar modal 

Indonesia sekitar tahun 2003 sampai tahun 2005 akan efisien dalam bentuk 

semi kuat?. Efisien tidaknya suatu pasar juga akan memberikan implikasi 



 

kepada investor dalam melakukan strategi investasinya. Untuk menjawab 

pertanyaan tersebut tidak cukup dengan acuan secara kualitatif, namun perlu 

dilakukan dengan pembuktikan secara kuantitatif. Hal itulah yang menarik 

perhatian peneliti untuk melakukan analisis terhadap harga saham di pasar 

modal Indonesia guna mengetahui apakah pasar modal Indonesia telah efisien, 

sehingga mendorong untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi 

dengan judul “ANALISIS EFISIENSI PASAR MODAL INDONESIA 

PERIODE 2003 – 2005 (Studi Pada PT Bursa Efek Jakarta)”. 

 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Efisiensi pasar modal dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu bentuk 

lemah (weak form), bentuk setengah kuat (semi strong form) dan bentuk kuat 

(strong Form). Analisis efisiensi terhadap pasar modal Indonesia ini 

membatasi pada tingkatan efisiensi bentuk semi kuat (semi strong form 

efficiency), karena pada pasar yang efisien dalam bentuk setengah kuat harga 

saham akan bereaksi dengan cepat terhadap informasi yang dipublikasikan. 

Efisiensi bentuk setengah kuat di Bursa Efek Jakarta juga menjadi sangat 

menarik karena di Indonesia penelitian mengenai efisiensi dalam bentuk 

setengah kuat beluum banyak dilakukan. Hal ini didasarkan penelitian sekitar 

tahun 1990 bahwa pasar modal telah dinyatakan efisiensi dalam bentuk lemah 

dan penelitian tahun 1998 oleh Untung Afandi dan Sidarta Utama bahwa pada 



 

tahun 1996 – 1997 pasar modal Indonesia belumlah mencapai efisiensi bentuk 

setengah kuat.  

Efisiensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah efisiensi 

informasional. Efisiensi informasional yaitu pasar modal yang seluruh 

informasinya tersedia secara luas dan murah. Untuk para investor dan semua 

informasi yang tercermin dalam harga-harga surat berharga tersebut. Masalah 

yang akan dianalisis oleh peneliti mengenai masalah yang berkaitan, dengan 

melihat kecepatan reaksi harga saham terhadap pengumuman laba perusahaan. 

Salah satu sumber informasi yang banyak digunakan investor dalam analisis 

efisiensi ini yaitu berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang go public 

di Bursa Efek Jakarta. 

 

PERUMUSAN MASALAH 

Penelitian sekitar tahun 1990 dan 1998 bahwa pasar modal Indonesia 

telah efisiensi bentuk lemah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

sebelumnya maka menjadi pokok permasalahan adalah “Apakah pasar 

modal Indonesia telah efisien dalam bentuk setengah kuat periode selama 

tahun 2003 sampai dengan tahun 2005?”. 

 

 

 



 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Faktor utama yang dicapai oleh setiap pasar modal adalah adanya 

suatu mekanisme yang menjamin keterbukaan informasi yang lengkap, akurat, 

dan up to date. Dengan adanya informasi itu, para investor akan memperoleh 

gambaran perusahaan- perusahaan yang go public dan keadaan pasar modal 

yang penting artinya bagi investor untuk mengambil keputusan investasi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pasar modal 

Indonesia telah efisien bentuk setengah kuat selama periode tahun 2003 

sampai dengan tahun 2005.   

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat: 

1. Bagi Peneliti, dosen, akademis diharapkan menambah wawasan dan 

sebagai referensi dalam  penelitian-penelitian sejenis. 

2. Bagi pihak yang berkepentingan terhadap pasar modal di Indonesia 

misalnya: BAPEPAM, PT Bursa Efek Jakarta, calon emiten, dan profesi 

terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan  masukan dalam 

meningkatkan perannya untuk memenuhi kebutuhan pihak pemakai 

informasi. 



 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan khususnya Akuntansi Keuangan, hasil penelitian 

ini dapat menambah khasanah pustaka yang berminat mendalami 

pengetahuan dalam pasar modal.    

4. Bagi Bursa Efek Jakarta sebagai bahan pertimbangan dalam kaitannya 

pengembangan pasar modal. 

 

E. SISTEMATIKA  

Untuk memberi gambaran ringkas mengenai penelitian ini membagi 

dalam beberapa bab dan subbab pembahasan. Adapun secara garis besar 

sistematika pembahasan dan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN. Pada Bab I ini menguraikan tentang Latar 

Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada Bab II ini menguraikan tentang 

Pengertian Pasar Modal, Manfaat Pasar Modal, Pasar Modal Indonesia, 

Pengertian Pasar Modal yang Efisien, Random Walk Theory, Tingkat atau 

Bentuk Efisiensi Pasar Modal, Tes Empiris Efisiensi Pasar Modal, Syarat-

Syarat Tercapainya Kondisi Pasar Efisien, dan Manfaat Pasar Efisien. 

BAB III METODE PENELITIAN. Pada Bab III ini menguraikan 

tentang : Tahapan Proses Penelitian, Populasi dan Sampel yang digunakan 



 

dalam Penelitian, Variabel Penelitian, Jenis dan Sumber Data, serta Metode 

Analisis Data. 

BAB IV ANALISIS DATA. Pada Bab IV ini menguraikan tentang 

Analisis dari hasil yang didapatkan dari data yang diolah. 

BAB V PENUTUP. Pada Bab V ini menguraikan tentang Simpulan 

dari hasil penulisan, Keterbatasan Penelitian, serta Saran-saran yang dapat 

diberikan. 




