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2.1 Pasar Modal Indonesia

Secara formal pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk

berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa

diperjual belikan, baik dalam bentuk hutang maupmi modal sendiri, baikyang

diterbitkan pemerintah, publik authorities, maupun perusahaan swasta.

Dengan demikian pasar modal merupakan konsep yang lebih kecil dari pasar

keuangan (financialmarket) (Husnan, 2001:3).

Bursa efek (pasar modal) yamg terbesar di Indonesia adalah Bursa efek

Jakarta (BEJ) yang juga dikenal dengan nama asingnya sebagai Jakarta Stock

Exchange (JSX). Sekuritas yang diperdagangkan di BEJ adalah saham

preferen ( preferred stock ), saham biasa (common stock), hak (rights) dan

obligasi konvertibel (convertible bond). Saham biasa mendominasi volume

transaksi di BEJ. Bursa etek terbesar setelah BEJ adalahBursaEfek Surabaya

(BES) atau Surabaya Stock Exchange (SSX). Skuritas yang terdaftar di BEJ

juga diperdagangkan di BES.

Era pasar modal di Indonesia dapat dibagi menjadi enam periode. Periode

pertama adalah periode jaman Belanda mulai tahun 1912 yang merupakan

tahun didirikamiya pasar modal yang pertama. Periode yang ke dua adalah

periode orde lama dimulai pada tahun 1952. Periode ketiga orde bam dengan

diaktifkannya kembali pasar moadal pada tahun 1977. Periode keempat

dimulai tahun 1988 adalah periode bangunnya pasarmodal darin tidur yang



panjang. Periode kelinia adalah periode otomatisasi pasar modal niulai tahun

1995. Periode keenam adalah periode krisis moneter niulai bulan Agustus

1997.

2.2 Efisiensi Pasar

2.2.1 Bentuk-Bentuk Efisiensi Pasar

Dalam bukunnya Jogiyanto (2000:351) menyebutkan: bentuk-bentuk

efisiensi pasar dapat ditinjau dari segi ketersediaan infonnasinnya saja atau

dapat dililiat tidak hanya dari ketersediaan infonnasi, tetapi juga dililiat dari

kecanggihan perilaku pasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan

analisis dari informasi yang tersedia. Pasar efisien yang ditinjau dari sudut

infonnasi saja disebut dengan efisiensi pasar secara infonnasi (informational!}'

efficient market). Sedangkan pasar efisien yang ditinjau dari swudut

kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan berdasar infonnasi

yang tersedia disebut dengan efisiensi pasar secara keputusan (decisonalfy

efficient market).

2.2.1.1 Efisiensi Pasar Secara Informasi

Kunci utama untuk mengukur pasar yang efisien adalah hubungan

antara sekuritas dengan infonnasi. Pertanyaamiya infonnasi mana yang

dapat digiuiakan untuk memlai pasar, apakah uifonnasi yang lama,

infonnasi yang dipublikasikan atau semua uifonnasi tennasuk infonnasi

privat. Fama (1970) menyajikan tiga macam bentuk utama dari efisiensi

pasar berdasarkan dari ketiga macam bentuk dari informasi, yaitu



mibnnasi masa lalu, infonnasi sekarang yang dipublikasikan dan

informasi privat sebagai berikut ini.

1). Efisiensi pasar bentuk lemah (weakform)

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari

sekuritas terceniun secara penuli infonnasi masa lalu. Infonnasi

masa lalu ini mempakan infonnasi yang sudah terjadi. Bentuk

efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah

acak (random walk theory)- Jika pasar efisien secara bentuk lemah,

maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digiuiakan untuk

memprediksi liarga yang sekarang. Ini berarti untuk pasar yang

efisien dalam bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan

informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak

normal.

2). Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semi strongform)

Pasar dikatakan efisiensi setengah kuat jika harga-harga sekuritas

secara penuli menceniiinkan (fully reflect) semua infonnasi yang

dipublikasikan (all publicly available information) termasuk

informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan

emiten. uifonnasi yang dipublikasikan dapat bempa sebagai

berikut:

• Infonnasi yang dipublikasikan yang lianya

mempengaruhi harga sekuritas dari pemsahaan yang

mempublikasikan informasi tersebut.
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• Informasi yang dipublikasikan yang mempengarahi

harga-harga sekuritas sejumlah pemsahaan.

• Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi

harga-harga sekuritas semua pemsahaan yang terdaftar di

pasar saham.

Jika pasar efisien dalam bentuk setengah kuat, maka tidak ada

investor atau grup dari investor yang dapat menggunakan informasi

yang dipublikasikan untuk mendapatkan keuntungan tidak nomial

dalam jangka waktu yang lama.

3). Efisiensi pasar bentuk kuat (strongform)

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga

sekuritas secara penuli mencenmnkan (fully reflect) semua

infonnasi yang tersedia termasuk infonnasi pnvat. Jika pasar

efisien dalam bentuk ini , maka tidak ada individual investor atau

grap dari investor dapat memperoleh keuntungan yang tidak

normal (abnormal return) karena mempunyai infonnasi privat.

Tujuan dari Fama (1970) membedakan dalam tiga macam bentuk

pasar ini adalah untuk mengklasifikasikan penelitian empiris terhadap

klasifikasi pasar. Ketiga bentuk pasar efisien ini berhubungan satu dengan

yang lainnya. Hubungan ketiganya ini mempakan tingkatan yang

kumulatip, yaitu bentuk lemah mempakan bagian dari bentuk setengah

kuat dan bentuk setengahkuat merupakan bagiandari bentuk kuat.
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2.2.1.2 Efisiensi Pasar Secara Keputusan

Efisiensi pasar secara keputusan merupakan efisiensi pasar dalam

bentuk seetengah kuat menurut versi Fama yang didasarkan pada

infonnasi yang didistribusikau. Perbedaannya adalah, jika efisiensi pasar

secara infonnasi hanya mempertimbangkan satu faktor saja yaitu

ketersediaan infonnasi, maka efisiensi pasar secara keputusan

mempertimbangkan dua buah faktor yaitu ketresediaan infonnasi dan

kecanggihan pelaku pasar. Karena melibatkan lebih banyak faktor dalam

menentukan pasar yang efisien, suatu pasaryang efisien secara keputusan

mempakan efisiensi pasar bentuk setengah kuat yang lebih tinggi

dibandingkan efisiensipasar bentuk setengahkuat secarainfonnasi.

2.2.2 Studi Peristiwa (Event Study)

Studi peristiwa (event study) mempakan studi yang mempelajari

reaksi pasar terliadap suatu peristiwa (event) yang infonnasinya

dipublikasikan sebagai suatu peiigumuman. Event study dapat digiuiakan

untuk menguji kandimgan informasi ( information content) dari suatu

peiigumuman dan dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar

bentuk setengah kuat.

Pengujian kandimgan informasi dan pengujian efisiensi pasar

bentuk setengah kuat mempakan dua pengujian yang berbeda. Pengujian

kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu

peiigumuman. Jika pengimimiian mengandung infomiasi (information
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content), maka diliarapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengimimiian

tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukan dengan adanya

pembalian harga dari sekuritas bersangkutan. Reaksi ini dapat diukm

dengan menggimakan return sebagai nilai pembalian liarga atau dengan

menggunakan abnormal return. Jika digunakan abnormal return, maka

dapat dikatakan bahwa suatu peiigumuman yang mempunyai kandungan

infonnasi akan memberikan abnormal return kepada pasar. Sebaliknya

yang tidak mengandung informasi tidak memberikan abnomial return

kepada pasar.

Pengujian kandimgan infonnasi lianya menguji reaksi dari pasar,

tetapi tidak menguji seberapa cepat pasar itu bereaksi. Jika pengujian

melibatkan kecepatan dari reaksi pasar untuk menyerap informasi yang

diumumkan, maka pengujian ini mempakan pengujian efisiensi pasar

secara infonnasi (informationally efficient market) bentuk setengah kuat.

Pasar diakatakan efisien bentuk setengah kuat jika tidak ada investor yang

memperoleh abnomial return dari infonnasi yang diumumkan atau jika ada

abnormal return, pasar hams bereaksi dengan cepat imtuk menyerap

abnomial return menuju harga keseimbangan yang baru.

2.3 Kandungan Informasi Analis Keuangan

Investor memiliki berbagai sumber informasi yang tersedia

mituknya, riiereka mempertimbangkan laporan analis keuangan diantara

berbagai sumber yang berpengaruh untuk pengambilan keputusan

investasi. Dalam laporan tersebut, analis akan menyajikan fakta penting
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dalam sebuah cara yang infonnatif dan berguna bagi investor. Maksud dari

analisis keuangan adalah imtuk memberikan pertimbangan dan pada

aMiimya akan mempengaruhi perilaku.

Dalam literatur psikologi menmijukkaii kesan bagaimana komunikasi

persuasif, seperti dari analis, dievaluasi bersama-sama tergantiuig dari dua

faktor yaitu: (1) liarapan dari penerima (investor) atas pesan komunikator

(anahs) dan (2) apakah kesimpulan komunikator cocok atau tidak dengan

liarapan.

Untuk menggmiakan kerangka teori ini dalam bidang analisis

keuangan membutuhkan identifikasi liarapan investor tentang analis secara

imiuni. Riset sebelmmiya menimjukkan bahwa investor sehamsnya analis

untuk menerbitkan laporan yang menguntungkan dari pada laporan yang

tidak menguntungkan, karena rekomendasi cenderung 'membeli' dari pada

'menjual' ( Beneish, l991;Francis &Soffer,1994).

Seorang investor mengharapkan analis untuk menerbitkan laporan

yang mengimtmigkan dan sesudah itu membaca laporan analis yang

sebuah pemsahaan dalam keuntungan sehingga harapannya cocok. Dalam

riset psikologi sebelumnya, investor lebih suka mengkaitkan kesimpulan

analis mengenai saham lebili pada faktor yang niengliasilkan pengharapan

(seperti intensif analis untuk menerbitkan laporan yang menguntungkan)

dari pada argumentasi dalam laporan riset

Laporan anahs keuangan memuat informasi yang berkaitan dengan

profil pemsahaan, kinerja, laporan keuangan,perkembanan laba dan
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saham. Selain itu terdapat rekomendasi mengenai prediksi harga-harga

saham (Sarjono, 2000)

2.4 Pendekatan Analisis Sekuritas

Untuk melakukan analisis dan memilih saham terdapat dua pendekatan

dasar, yaitu Analisis Fundamental dan Analisis Teknikal. Dalambukunnya

Husuan (2001) menyebutkkan definisi clari analisis-analisis tersebut.

2.4.1 Analisis Fundamental

Secara tradisional fundamental telah memperoleh perhatian yang

cukup besar dari para analisis sekuritas, dan perkembangan penelitian

tentang konsep pasar yang efisien telah mempengamhi penilaian saham.

Analisis Fundamental mencoba memperkirakan harga saham di masa yang

akan datang dengan (i) mengestimasi nilai factor-faktor yang

mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang , dan (ii)

menerapkan hubungan variable-variabel tersebut sehingga memperoleh

taksiran harga saham. Model ini sering disebut sebagai share price

forecasting model.

Dalam membuat model peramalan harga saham tersebut, langkah

yang penting adalah mengidentifikasikan faktor-faktor fmidamental

(seperti penjualan, pertumbuhan penjualan, biaya, kebijakan deviden, dan

sebagainya) yang diperkirakan akan mempengamhi harga saham. Setelah

itu, bagaimana membuat suatu model dengan memasukkan faktor-faktor

tersebut dalam analisis.
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Karena banyak faktor yang mempengaruhi harga saham maka

imtuk melakukan anahsis fundamental diperlukan beberapa tahapan

analisis. Tahapan yang dilakukan mulai dengan analisis dari (1) kondisi

makro ekonomi atau kondisi pasar, (2) diikuti dengan analisis industri, dan

(3) akhimya analisis kondisi spesifik pemsahaan.

2.4.2 Analisis Teknikal

Analisis ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham

(kondisi pasar) dengan mengamati pembalian liarga saham tersebut

(kondisi pasar) di waktu yang lalu. Berlainan dengan pendekatan

fundamental, analisis teknikal tidak memperhatikan faktor-faktor

fundamental (seperti kebijakan pemerintah, pertumbuhan ekonomi,

perkembangan tingkat bmiga dan sebagainya), yan mumgkin

mempengaruhi harga saham (kondisi pasar).

Pemikiran yang melandasi analisis tersebut adalah (i) bahmwa

harga saham mencerminkan informasi yang relevan, (ii) bahwa informasi

tersebut ditunjukkan oleh pembalian harga diwaktu yang lalu, dan (iii)

karenanya perubahan harga akan mempunyai pola tertentu dan pola

tersebut akan berulang. Analisis teknikal dapat dilakukan untuk saham-

saham individual maupmi imtuk kondisi pasar secara keselurulian. Analisis

teknikal menggunakan grafik (charts) maupun berbagai indikator teknis.

hifomiasi tentang harga dan volume perdagangan merupakan alat utama

untuk anahsis.
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Analisis teknikal pada dasarnya mempakan upaya untuk

meiientukan kapan akan membeli (masuk ke pasar) atau menjual saham

(keluar pasar), dengan memanfaatkan indiator-indikator teknis ataupun

menggunakan analisis grafis.

2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan pengujian reaksi pasar terhadap

publikasi analisis analis keiuuigan sudah banyak dilakukan. Penelitian yang

dilakukan oleh Hirst, et. al. (1995) seperti yang dikutip oleh Sarjono (2000)

menunjukkan bahwa reaksi mvestor terhadap laporan riset analis keuangan

tergantung tidak lianya intensif analis dalam menerbitkkan laporan tetapi

juga pada kesimpiuamiya mengenai saham. Ketika investor menerima

laporan riset yang mengmitungkan mereka mempertimbangkan laporan yamg

cocok dengan harapannya bahwa analis cenderung yang menguntungkkan.

Selain itu ada kesimpulan bahwa presepsi atas intensif lebih kuat

mempengaruhi atribusinya terhadap laporannya dari pada pertimbangan

kinerja saham.

Dalam penelitian Roger et al.(1991) seperti yang dikutip oleh Sarjono

(2000) melakukan penelitian mengenai respon pasar terhadap rekomendasi

'beli' dan 'jual' yang dibuat oleh Value Line Over Hie Counter Special

Situation Service (VLSSS). Hasil dari penelitian tersebut menuiijukkan

bahwa kandungan infonnasi dari VLSSS imtuk rekommdasi 'beli' dan 'jual'

memberikan abnormal return negatif dan positif yang signifikan seputar



pengumuman rekomendasi serta abnormal performance dari portofolio yang

dipilih.

Sedangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Sarjono (2000) yang

menguji kandungan informasi laporan analis keuangan yang diterbitkan

Indonesian Commercial Newsletter pada tahun 1996 terhadap kinerja

investasi memberikkan kesimpulan bahwa publikasi laporan analis keuangan

mempengaruhi reaksi pasar berupa lonjakan transaksi (unexpected trading

volume) tetapi tidak mempunyai pengaruh terhadap excess return atau tidak

mampu memprediksi return sahamnya. Dari hasil penelitian-penelitian

tersebut maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

Hi = Publikasi analisis analis keuangan berpengaruh positif secara

signifikan terhadap abnormal return.

H2 - Terdapat perbedaan antara volume transaksi sebelum dengan volume

transakasi sesudah publikasi analisis analis keuangan.


