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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Singkat Obyek Penelitian 

Sampel yang akan digunakan adalah sepuluh saham yang likuid dan sepuluh 

saham yang tidak likuid pada periode pengamatan pada tahun 2015 – 2016.  

Tabel 4.1.1 Sampel saham yang likuid 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ASII Astra International Tbk 

2 BBCA Bank Central Asia Tbk 

3 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk 

4 BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk 

5 BMRI Bank Mandiri Tbk 

6 GGRM Gudang Garam Tbk 

7 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

8 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk 

9 UNTR United Tractor Tbk 

10 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

Sumber: www.idx.com 

 

 

http://www.yahoofinance.com/
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Tabel 4.1.2 Sampel saham yang tidak likuid 

No Kode Nama Perusahaan 

1. ALKA Alakasa Industrindo Tbk 

2. CITA Cita Mineral Investindo Tbk 

3. CTBN Citra Tubindo Tbk 

4. KONI Perdana Bangun Kusuma Tbk 

5. OCAP Onix Capital Tbk 

6 SCBD Danayasa Arthatama Tbk 

7. SOBI  Sorini Agro Asia Corporinto Tbk  

8. SONA  PT Sona Topas Tourism Industry Tbk  

9. SQBI Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 

10 TGKA Tigaraksa Satria Tbk 

Sumber: www.idx.com 

 

 

http://www.idx.com/
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4.2 Hasil dan analisis 

4.2.1 Hasil uji Run Tes pada saham yang likuid 

Langkah – langkah yang digunakan pada run test menggunakan program SPSS. Vol. 

16 yaitu : 

1. Mencari harga saham yang akan diuji pada tahun 2015 sampai dengan 

tahun 2016 

2. Masukkan data harga saham yang akan diuji ke dalam Microsoft Excel 

3. Mencari return realisasi 

4. Menghitung return realisasi dengan rumus: 

 

 

 

Keterangan:  

  Rit = return sesungguhnya pada saham 

  Pt = harga yang terjadi sekarang ini 

Pt-1 = harga yang terjadi sebelumnya 

 

5. Return realiasi dimasukkan ke dalam program SPSS Vol. 16. 

6. Klik Analyze 

7. Pilih Nonparametric test 

8. Pilih Run test 

 

 

Rit  = Pt – Pt-1  

         Pt-1 
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9. Muncul hasil run test dari saham yang diuji pada tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2016 

10. Apabila Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05, maka H0 diterima (return 

realisasi pada saham yang ada di BEI bergerak acak) dan Ha ditolak 

(return realisasi pada saham yang ada di BEI tidak bergerak acak). 

Apabila Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05, maka H0 ditolak (return realisasi 

pada saham yang ada di BEI bergerak acak) dan Ha diterima (return 

realisasi pada saham yang ada di BEI tidak bergerak acak) 
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Tabel 4.2.1 Hasil Uji Run Test pada Saham yang Likuid 

No Nama Perusahaan Z Asymp. Sig. (2-

tailed) 

Acak / 

Tidak 

Acak 

1 Astra International 

Tbk (ASII) 

0,370 0,712 Acak 

2 Bank Central Asia 

Tbk (BBCA) 

0,258 0,797 Acak 

3 Bank Negara 

Indonesia Tbk 

(BBNI) 

-0,962 0,336 Acak 

4 Bank Rakyat 

Indonesia Tbk 

(BBRI) 

-1,526 0,127 Acak 

5 Bank Mandiri Tbk 

(BMRI) 

-0,048 0,961 Acak 

6 Gudang Garam 

Tbk (GGRM) 

-0,631 0,528 Acak 

Sumber: data sekunder yang diolah 
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No Nama 

Perusahaan 

Z Asymp. Sig. (2-

tailed) 

Acak / Tidak 

Acak 

7 Indofood CBP 

Sukses Makmur 

Tbk (ICBP) 

-1,154 0,248 Acak 

8 
Telekomunikasi 

Indonesia Tbk 

(TLKM) 

1,054 0,292 Acak 

9 United Tractor 

Tbk (UNTR) 

0,739 0,460 Acak 

10 
Unilever 

Indonesia Tbk 

(UNVR) 

0,586 0,558 Acak 

Sumber: data sekunder yang diolah 

 

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada di atas, Asymp. Sig. (2-tailed) pada 

Astra International Tbk (ASII) yaitu sebesar 0,712 lebih besar daripada 0,05, 

sehingga dari hasil perhitungan yang ada pada Astra International Tbk (ASII) 

tersebut dapat dikatakan signifikan sehingga runtun perubahan harganya adalah 

berpola acak atau random, sehingga harga yang sudah terjadi sebelumnya tidak 
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digunakan lagi oleh para pelaku pasar untuk memprediksi atau menebak harga yang 

akan terjadi pada masa berikutnya atau sesudahnya. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada di atas, Asymp. Sig. (2-tailed) pada 

Bank Central Asia Tbk (BBCA) yaitu sebesar 0,797 lebih besar daripada 0,05, 

sehingga dari hasil perhitungan yang ada pada Bank Central Asia Tbk (BBCA) 

tersebut dapat dikatakan signifikan sehingga runtun perubahan harganya adalah 

berpola acak atau random, sehingga harga yang sudah terjadi sebelumnya tidak 

digunakan lagi oleh para pelaku pasar untuk memprediksi atau menebak harga yang 

akan terjadi pada masa berikutnya atau sesudahnya. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada di atas, Asymp. Sig. (2-tailed) pada 

Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) yaitu sebesar 0,336 lebih besar daripada 0,05, 

sehingga dari hasil perhitungan yang ada pada Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) 

tersebut dapat dikatakan signifikan sehingga runtun perubahan harganya adalah 

berpola acak atau random, sehingga harga yang sudah terjadi sebelumnya tidak 

digunakan lagi oleh para pelaku pasar untuk memprediksi atau menebak harga yang 

akan terjadi pada masa berikutnya atau sesudahnya. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada di atas, Asymp. Sig. (2-tailed) pada 

Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)  yaitu sebesar 0,127 lebih besar daripada 0,05, 

sehingga dari hasil perhitungan yang ada pada Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) 

tersebut dapat dikatakan signifikan sehingga runtun perubahan harganya adalah 

berpola acak atau random, sehingga harga yang sudah terjadi sebelumnya tidak 

digunakan lagi oleh para pelaku pasar untuk memprediksi atau menebak harga yang 

akan terjadi pada masa berikutnya atau sesudahnya. 
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Berdasarkan hasil perhitungan yang ada di atas, Asymp. Sig. (2-tailed) pada 

Bank Mandiri Tbk (BMRI)  yaitu sebesar 0,961 lebih besar daripada 0,05, sehingga 

dari hasil perhitungan yang ada pada Bank Mandiri Tbk (BMRI) tersebut dapat 

dikatakan signifikan sehingga runtun perubahan harganya adalah berpola acak atau 

random, sehingga harga yang sudah terjadi sebelumnya tidak digunakan lagi oleh 

para pelaku pasar untuk memprediksi atau menebak harga yang akan terjadi pada 

masa berikutnya atau sesudahnya. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada di atas, Asymp. Sig. (2-tailed) pada 

Gudang Garam Tbk (GGRM) yaitu sebesar 0,528 lebih besar 0,05, sehingga dari 

hasil perhitungan yang ada pada Gudang Garam Tbk (GGRM) tersebut dapat 

dikatakan signifikan sehingga runtun perubahan harganya adalah berpola acak atau 

random, sehingga harga yang sudah terjadi sebelumnya tidak digunakan lagi oleh 

para pelaku pasar untuk memprediksi atau menebak harga yang akan terjadi pada 

masa berikutnya atau sesudahnya. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada di atas, Asymp. Sig. (2-tailed) pada 

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) yaitu sebesar 0,248 lebih besar 0,05, 

sehingga dari hasil perhitungan yang ada pada Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

(ICBP)  tersebut dapat dikatakan signifikan sehingga runtun perubahan harganya 

adalah berpola acak atau random, sehingga harga yang sudah terjadi sebelumnya 

tidak digunakan lagi oleh para pelaku pasar untuk memprediksi atau menebak harga 

yang akan terjadi pada masa berikutnya atau sesudahnya. 
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Berdasarkan hasil perhitungan yang ada di atas, Asymp. Sig. (2-tailed) pada 

Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) yaitu sebesar 0,292 lebih besar daripada 

0,05, sehingga dari hasil perhitungan yang ada pada Telekomunikasi Indonesia Tbk 

(TLKM) tersebut dapat dikatakan signifikan sehingga runtun perubahan harganya 

adalah berpola acak atau random, sehingga harga yang sudah terjadi sebelumnya 

tidak digunakan lagi oleh para pelaku pasar untuk memprediksi atau menebak harga 

yang akan terjadi pada masa berikutnya atau sesudahnya. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada di atas, Asymp. Sig. (2-tailed) pada 

United Tractor Tbk (UNTR) yaitu sebesar 0,460 lebih besar daripada 0,05, sehingga 

dari hasil perhitungan yang ada pada United Tractor Tbk (UNTR) tersebut dapat 

dikatakan signifikan sehingga runtun perubahan harganya adalah berpola acak atau 

random, sehingga harga yang sudah terjadi sebelumnya tidak digunakan lagi oleh 

para pelaku pasar untuk memprediksi atau menebak harga yang akan terjadi pada 

masa berikutnya atau sesudahnya. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada di atas, Asymp. Sig. (2-tailed) pada 

Unilever Indonesia Tbk (UNVR) yaitu sebesar 0,558 lebih besar daripada 0,05, 

sehingga dari hasil z-hitung yang ada pada Unilever Indonesia Tbk (UNVR) tersebut 

dapat dikatakan signifikan sehingga runtun perubahan harganya adalah berpola acak 

atau random, sehingga harga yang sudah terjadi sebelumnya tidak digunakan lagi 

oleh para pelaku pasar untuk memprediksi atau menebak harga yang akan terjadi 

pada masa berikutnya atau sesudahnya.  
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Berdasarkan data pada sepuluh saham yang likuid tersebut pada periode 2015 

– 2016 yang terdapat pada tabel yang ada di atas, maka dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa sepuluh saham yang likuid yang ada pada Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2015 – 2016 dapat dikatakan bergerak acak atau random, karena hasil  

run test pada sepuluh saham yang likuid semuanya lebih besar dari 0,05 sehingga 

bergerak acak atau random. 

Harga pada kelompok saham yang likuid tersebut bergerak acak atau random, 

karena hari perdagangan pada saham likuid semuanya memiliki hari perdagangan 

sebesar dua ratus empat puluh empat hari pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 

sebanyak 246 hari. Hari perdagangan maksimal pada tahun 2015 yaitu sebanyak dua 

ratus empat puluh empat hari. Hari perdagangan maksimal pada tahun 2016 yaitu dua 

ratus empat puluh enam hari. Hari perdagangan pada saham likuid ini akan membuat 

harga bergerak acak, begitu juga pada return realisasi juga akan bergerak acak, 

karena saham yang ada pada kelompok saham likuid diminati banyak orang. 
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4.2.2 Hasil uji Run Tes pada saham yang tidak likuid 

Hasil uji run test pada saham yang tidak likuid dapat dilihat pada Tabel 4.2.2 

yang ada di bawah ini: 

Tabel 4.2.2 Hasil Uji Run Test pada Saham yang Tidak Likuid 

 Nama Perusahaan Z Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Acak / tidak 

acak 

1 Alakasa Industrindo 

Tbk (ALKA) 

-4,254 0,000 Tidak Acak 

2. 
Cita Mineral Investindo 

Tbk 

(CITA) 

0,063 0,949  Acak 

3. 
Citra Tubindo Tbk 

(CTBN) 

-3.393 0,001 Tidak Acak 

4. Perdana Bangun 

Kusuma Tbk (KONI) 

-6,430 0,000 Tidak Acak 

Sumber: data sekunder yang diolah 

No 



62 
 

 

 Nama Perusahaan Z Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Acak / tidak 

acak 

5. Onix Capital Tbk 

(OCAP) 

0,104 0,917 Acak 

6. 
Danayasa Arthatama Tbk 

(SCBD) 

0,704 0,704 Acak 

7 
Sorini Agro Asia 

Corporindo Tbk  

(SOBI) 

-2,714 0,007 Tidak Acak 

8 
PT Sona Topas Tourism 

Industry Tbk 

(SONA) 

-2,651 0,008 Tidak Acak 

9. 
Taisho Pharmaceutical 

Indonesia Tbk 

(SQBI) 

-2,151     0,031 
Tidak Acak 

 

No 
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Sumber: data sekunder yang diolah 

 

 Nama Perusahaan Z Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Acak / tidak 

acak 

10 Tigaraksa Satria Tbk 

(TGKA) 

-5,252 0,000 
Tidak Acak 

 

Sumber: data sekunder yang diolah 

 

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada di atas, Asymp. Sig. (2-tailed) pada 

Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) yaitu sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05, 

sehingga dari hasil perhitungan yang ada pada Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) 

tersebut dapat dikatakan tidak signifikan sehingga dapat dikatakan returm realisasi 

tidak acak. Jika dilihat dari volume saham yang di dagangkan Alakasa Industrindo 

Tbk (ALKA) pada tahun 2016 menempati ranking 514. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada di atas, Asymp. Sig. (2-tailed) pada 

Cita Mineral Investindo Tbk (CITA) yaitu sebesar 0,949 lebih besar daripada 0,05, 

sehingga dari hasil perhitungan yang ada pada Cita Mineral Investindo Tbk (CITA) 

tersebut dapat dikatakan returm realisasi acak. Jika dilihat dari volume saham yang di 

dagangkan Cita Mineral Investindo Tbk (CITA) pada tahun 2016 menempati ranking 

524.  

No 
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Berdasarkan hasil perhitungan yang ada di atas, Asymp. Sig. (2-tailed) pada 

Citra Tubindo Tbk (CTBN) yaitu sebesar 0,001 lebih kecil daripada 0,05, sehingga 

dari hasil perhitungan yang ada pada Citra Tubindo Tbk (CTBN) tersebut sehingga 

dapat dikatakan returm realisasi tidak acak. Jika dilihat dari volume saham yang di 

dagangkan Citra Tubindo Tbk (CTBN) pada tahun 2016 menempati ranking 523.  

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada di atas, Asymp. Sig. (2-tailed) pada 

Perdana Bangun Kusuma Tbk (KONI) yaitu sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05, 

sehingga dari hasil perhitungan yang ada pada Perdana Bangun Kusuma Tbk (KONI) 

tersebut dapat dikatakan returm realisasi tidak acak. Jika dilihat dari volume saham 

yang di dagangkan Perdana Bangun Kusuma Tbk (KONI) pada tahun 2016 

menempati ranking 519.  

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada di atas, Asymp. Sig. (2-tailed) pada 

Onix Capital Tbk (OCAP) yaitu sebesar 0,917 lebih besar daripada 0,05, sehingga 

dari hasil perhitung yang ada pada Onix Capital Tbk (OCAP) tersebut dapat 

dikatakan returm realisasi acak. Jika dilihat dari volume saham yang di dagangkan 

Onix Capital Tbk (OCAP) pada tahun 2016 menempati ranking 518.  

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada di atas, Asymp. Sig. (2-tailed) pada 

Danayasa Arthatama Tbk (SCBD) yaitu sebesar 0,704 lebih besar daripada 0,05, 

sehingga dari hasil perhitungan yang ada Danayasa Arthatama Tbk (SCBD) tersebut 

dapat dikatakan returm realisasi acak. Jika dilihat dari volume saham yang di 

dagangkan Danayasa Arthatama Tbk (SCBD) pada tahun 2016 menempati ranking 

522.  
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Berdasarkan hasil perhitungan yang ada di atas, Asymp. Sig. (2-tailed) pada 

Sorini Agro Asia Corporindo Tbk (SOBI) yaitu sebesar 0,000 lebih besar daripada 

0,05, sehingga dari hasil perhitungan yang ada pada Sorini Agro Asia Corporindo 

Tbk (SOBI) tersebut dapat dikatakan returm realisasi tidak acak. Jika dilihat dari 

volume saham yang di dagangkan Sorini Agro Asia Corporindo Tbk (SOBI) pada 

tahun 2016 menempati ranking 513.  

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada di atas, Asymp. Sig. (2-tailed) pada 

PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) yaitu sebesar 0,008 lebih kecil 

daripada 0,05, sehingga dari hasil perhitung yang ada pada PT Sona Topas Tourism 

Industry Tbk (SONA) tersebut dapat dikatakan returm realisasi tidak acak. Jika 

dilihat dari volume saham yang di dagangkan PT Sona Topas Tourism Industry Tbk 

(SONA) pada tahun 2016 menempati ranking 517.  

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada di atas, Asymp. Sig. (2-tailed)  pada 

Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk (SQBI) yaitu sebesar 0,031 lebih kecil 

daripada 0,05 sehingga dari hasil perhitungan yang ada pada Taisho Pharmaceutical 

Indonesia Tbk (SQBI) tersebut dapat dikatakan returm realisasi tidak acak. Jika 

dilihat dari volume saham yang di dagangkan Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 

(SQBI) pada tahun 2016 menempati ranking 522.  

 Berdasarkan hasil perhitungan yang ada di atas, Asymp. Sig. (2-tailed) pada 

Tigaraksa Satria Tbk (TGKA) yaitu sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 sehingga 

dari hasil perhitungan yang ada pada Tigaraksa Satria Tbk (TGKA) tersebut dapat 

dikatakan returm realisasi tidak acak. Jika dilihat dari volume saham yang 
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didagangkan Tigaraksa Satria Tbk (TGKA)  pada tahun 2016 menempati ranking 

516.  

 Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari sepuluh saham yang 

tidak likuid pada periode 2015 – 2016 tersebut, terdapat tujuh saham yang 

perubahannya return realisasian tidak berpola acak atau tidak random, dan terdapat 

tiga saham perubahannya return realisasian berpola acak atau random. 

Pada kelompok saham yang tidak likuid ini, saya sebagai penulis melihat 

volume perdagangan yang terjadi pada kelompok saham yang tidak likuid / illikuid 

hanya pada tahun 2016. Berdasarkan dari hasil perhitungan dari kelompok saham 

yang tidak likuid tersebut dapat dikatakan perubahan pada return realisasian bergerak 

tidak acak atau tidak random. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


