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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum / Deskriptif Data 

Yang akan dianalisis selama periode pengamatan pada penelitian ini 

yaitu berupa sampel data harga dan return saham top gainers dan top 

losers yang bervariasi namun yang dapat dikategorikan dalam sampel 

yang diteliti di BEI dengan n tertinggi (n = 1225), yang hanya dimiliki 

oleh 5 sampel saham, dan terendah (n = 122) pada saham top gainers, 

dan t tertinggi (n = 1222) yang dimiliki oleh 9 sampel saham, dan n 

terendah (n = 365) pada saham top losers, dan saham yang beberapa 

diantaranya terdapat missing data atau data saham yang memiliki 

ketidaklayakan untuk diteliti. 

Tabel 4.1 Panel A 

Data Deskriptif 14 Return Saham Top Gainers tahun 2017 di BEI 

Kode Saham 

Return 

N Minimum Maksimum Rata-rata SD 

INDY 253 (0,2467) 0,2228 0,0067 
0,042562 

INKP 253 (0,1419) 0,1346 0,0074 0,32651 

OKAS 253 (0,25) 0,3448 0,0109 0,07813 

PDES 253 (0,3421) 0,344 0,0078 0,046889 

WICO 253 (0,1975) 0,3446 0,0116 0,068930 

BINA 253 (0,1579) 0,25 0,0084 0,063864 

CLEO 168 (0,0863) 0,3436 0,009 0,044415 

MABA 136 (24,5833) 23,333 0,6860 5,191405 

MARK 122 (0,0789) 0,2452 0,0131 0,048334 

MINA 172 (0,1184) 0,3483 0,0161 0,068613 

NASA 104 (0,0952) 0,3486 0,0097 0,053316 

TAMU 165 (0,1032) 0,3476 0,0201 0,068343 

TOPS 140 (0,1129) 0,25 0,0160 0,0393 

CSIS 165 (0,1707) 0,25 0,054746 0,103626 
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Sumber: Data sekunder, diolah menggunakan program Microsoft Excel dari IDX 

Quarterly Statistic 2017 di website www.finance.yahoo.com 

 

Tabel 4.1 Panel B 

Data Deskriptif 14 Return Saham Top losers tahun 2017 di BEI 

Kode Saham 

Return 

N Minimum Maksimum Rata-rata SD 

ICON 253 (0,2529) 0,282 (0,0020) 0,07741 

HOME 253 (0,2483) 0,250 (0,0012) 0,06834 

FORU 253 (0,2222) 0,2896 (0,0020) 0,050062 

DPUM 253 (0,2458) 0,1166 (0,0029) 0,029354 

CANI 253 (0,2500) 0,2459 (0,0033) 0,089654 

BIMA 253 (0,3278) 0,2747 (0,0029) 0,048228 

UNSP 253 (0,2161) 0,3168 (0,0034) 0,044554 

SQMI 253 (0,250) 0,25 (0,0042) 0,064721 

PSKT 253 (0,2092) 0,2314 (0,0032) 0,032664 

MPPA 253 (0,0902) 0,2432 (0,0043) 0,028276 

MLPL 253 (0,0862) 0,1154 (0,0031) 0,022753 

KBLV 253 (0,250) 0,2208, (0,0034) 0,038154 

KARW 253 (0,1689) 0,3455 (0,0030) 0,043841 

INCF 253 (0,2155) 0,3034 (0,0019) 0,059141 

JGLE 253 (0,2381) 0,3446 (0,0026) 0,059141 

MLPT 253 (0,1720) 0,2449 (0,0032) 0,03872 

ENRG 253 (0,250) 0,3421 (0,0046) 0,050062 

Sumber: Data sekunder, diolah menggunakan program Microsoft Excel dari IDX 

Quarterly Statistic 2017 di website www.finance.yahoo.com  

Pada saham Top Gainers, terdapat 6 saham yang memiliki waktu 

pengamatan (n) yang paling kompleks, atau lebih dari 3 tahun periode 

pengamatan, dan 8 data saham yang memiliki n yang kurang dari 3 

tahun namun bisa menjadi objek pada penelitian ini. Ini berarti bahwa 

kategori saham Top Gainers didominasi oleh perusahaan-perusahaan 

baru yang memiliki waktu yang belum lama listing sahamnya di BEI.   

Sedangkan, untuk saham Top Losers menunjukkan bahwa pada kategori 

ini didominasi oleh saham-saham dengan n yang kompleks sebanyak 13 

saham dan saham yang tidak kompleks hanya 4 saham dari total 20 

http://www.finance.yahoo.com/
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saham yang diteliti. Karena sebaliknya, pada saham Top Losers 

didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang telah melakukan listing di 

bursa pada periode waktu yang cukup lama.  

Masing-masing data saham (Top Gainers dan Top Losers) memiliki 

perbedaan pada data periode waktu pengamatan, jumlah saham, serta 

jenis nilai pada return. Pengujian ditekankan pada data keseluruhan 

pada tahun 2017 ini dimana harga sebagai dasar dari pembuktian 

adanya model random walk dalam adanya syarat EMH bentuk lemah di 

BEI. Didapati bukti yang kuat bahwa seluruh rata-rata return yang 

dihasilkan oleh saham Top losers yang bernilai negatif menunjukkan 

bahwa harga awal maupun harga penutupan selama periode waktu 

berlangsung menunjukkan penurunan serentak, berbalik dengan saham 

Top gainers yang memiliki nilai rata-rata return secara keseluruhan 

dengan nilai yang positif dan tidak ada harga yang menurun kurang dari 

nol. Pada sisi perbedaan data yang dimiliki antara saham Top gainers 

dan Top losers yang akan diketahui apakah harga sebagai turunan dari 

return antar kedua jenis data yang berbeda.  

Pada data tahun 2017 di sisi saham Top gainers, nilai return 

maksimum tertinggi adalah saham MABA (PT Marga Abhinaya Abadi 

Tbk) tercatat dengan return maksimum dan rata-rata tertinggi sebesar 

23,333 dan 0,6860 dimana pencapaian nilai ini jauh melebihi seluruh 

data return saham Top gainers lainnya (yang nilainya < 1), MABA 

bergerak pada bidang pembangunan dan akomodasi dengan memiliki 

brand perhotelan yang unggul dapat menyimpulkan bahwa pada tahun 

2017, saham Top gainers diunggulkan pada perusahaan pembangunan 

dan akomodasi dan saham MABA yang berpartisipasi dalam memberi 

nilai yang baik pada BEI. BIMA yang bergerak pada bidang 

manufaktur merupakan saham Top losers dengan nilai return terendah 

yang paling tinggi yaitu sebesar (0,3278) dan ENRG dengan nilai rata-

rata return yang paling rendah yang bergerak di bidang perdagangan 
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minyak dan gas bumi sebesar (0,0046) yang menandakan kurangnya 

minat investor untuk membeli saham dengan kedua kategori ini dan 

masih banyak faktor yang mempengaruhi banyaknya saham losers di 

BEI seperti saham tidur, likuidasi, dan lain-lain. Saham-saham selama 

periode pengamatan satu tahun ini akan menunjukkan bukti bahwa ada 

berlaku tidaknya model random walk yang akan diuji kestasioneran 

datanya melalui uji stasioneritas runut waktu berdasarkan korelogram 

dengan menggunakan data stokastik harga melalui korelasinya dengan 

data historis harga saham Top gainers maupun Top losers selama tahun 

2017. 

Tabel 4.2 Panel A 

Data Deskriptif 14 Return Saham Top Gainers tahun 2013-2017  di BEI 

Kode Saham 

Return 

N Minimum Maksimum Rata-rata SD 

WICO 1225 (0,2328) 0,3491 0,0032 0,054165809 

INDY 1225 (0,2467) 0,5114 0,0014 0,04123086 

INKP 1225 (0,1419) 0,2500 0,0022 0,030220893 

OKAS 1225 (0,3484) 0,3487 0,0026 0,061706746 

PDES 1225 (0,3421) 0,3478 0,0025 0,041008951 

BINA 972 (0,1579) 0,2500 0,0024 0,041758872 

CLEO 168 (0,0863) 0,3436 0,0090 0,058711617 

CSIS 165 0,0007 0,0028 0,0013 0,000261696 

MARK 122 (0,0789) 0,2452 0,0131 0,065906676 

MINA 172 (0,1184) 0,3483 0,0161 0,097682531 

NASA 104 (0,0952) 0,3486 0,0097 0,082086183 

TAMU 165 (0,1032) 0,3476 0,0201 0,092020786 

TOPS 140 (0,1129) 0,2500 0,0160 0,094712923 

MABA 136 (24,5833) 23,3333 0,6860 4,333817037 

Sumber: Data sekunder, diolah menggunakan program Microsoft Excel dari IDX 

Quarterly Statistic 2017 di website www.finance.yahoo.com 

 Rata-rata return harian saham Top losers selama periode waktu 

saham secara keseluruhan mengarah pada jenis nilai yang negatif secara 

menyeluruh pada saham-saham dalam kategori tersebut, dan berbeda 
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terbalik pada rata-rata return yang dialami oleh saham-saham kategori 

Top gainers yang secara keseluruhan mengarah pada jenis nilai yang 

positif. Hal ini menunjukkan fakta utama bahwa return memiliki 

pengaruh maupun peran penting terhadap kondisi perusahaan baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Nilai return positif pasti 

terjadi pada saham-saham kategori Top gainers karena merupakan 

golongan saham terbaik yang menghasilkan return yang potensial bagi 

investor dan diduga kuat memenuhi syarat pasar efisien pada masa ini. 

Untuk sisi data saham dengan waktu pengamatan yang kurang 

kompleks (n < 3 Tahun) yang terdiri dari saham CLEO, MABA, 

MARK, MINA, NASA, TAMU, TOPS, CSIS memiliki interval waktu 

yang berbeda-beda, persamaan antara ke 8 saham ini adalah memiliki 

waktu pengamatan dibawah 200 hari. Saham CSIS dan TAMU 

memiliki data waktu yang sama yaitu 166 hari, saham NASA 

merupakan saham dengan data waktu yang paling minimal, dan saham 

MINA dengan data waktu yang paling kompleks diantara ke 8 saham. 

Return tertinggi pada satu tahun atau keseluruhan dialami oleh 

saham MABA yang memiliki rata-rata sebesar 23,333 dan tentunya 

memiliki tingkat SD yang terbesar pula sebesar 5,191405 dan tentunya 

yang paling berisiko tertinggi. Pada segi risiko terkecil dialami oleh 

saham CSIS sebesar 0,00026 yang berarti secara keseluruhan diantara 

seluruh saham Top gainers maupun Top losers, yang berarti saham 

CSIS yang paling aman dan berpotensi return yang efektif untuk 

dijadikan alternatif investasi bagi penghindar risiko. 
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Tabel 4.2 Panel B 

Data Deskriptif 16 Return Saham Top Losers tahun 2013-2017 di BEI 

Kode Saham 

Return 

N Minimum Maksimum Rata-rata SD 

ICON 1222 (0,5111) 0,3258 (0,0001) 0,061044236 

HOME 1222 (0,2483) 0,2500 0,0003 0,053720966 

FORU 1199 (0,2222) 0,2896 0,0004 0,056234094 

ENRG 1187 (0,2500) 0,3421 (0,0020) 0,044845678 

DPUM 504 (0,2458) 0,2500 (0,0034) 0,058386138 

CANI 504 (0,2500) 0,2500 0,0005 0,062791377 

UNSP 1183 (0,2161) 0,3400 (0,0011) 0,025621117 

SQMI 1222 (0,2500) 0,2500 (0,0002) 0,058093336 

PSKT 1222 (0,2714) 0,3669 (0,0008) 0,041701518 

MPPA 1222 (0,1759) 0,2439 (0,0011) 0,041248228 

MLPL 1222 (0,2438) 0,2500 (0,0004) 0,04640303 

KBLV 1222 (0,2500) 0,2500 (0,0003) 0,049871119 

KARW 1222 (0,1933) 0,3495 (0,0013) 0,05697886 

BIMA 1222 (0,5000) 1,1081 (0,0015) 0,053728878 

INCF 365 (0,9219) 0,3034 (0,0043) 0,09142079 

JGLE 374 (1,0000) 0,3500 (0,0045) 0,091279206 

MLPT 1094 (0,1720) 0,2475 0,0003 0,027447155 

Sumber: Data sekunder, diolah menggunakan program SPSS 13.0 dari 

IDX Quarterly Statistic 2017 di website www.finance.yahoo.com 

 

 Rata-rata return harian saham Top gainers secara keseluruhan 

menunjukkan jenis angka yang positif dan saham MABA merupakan 

saham dengan tingkat return dan risk yang paling besar, padahal saham 

MABA merupakan perusahaan baru yang memilki data yang kurang 

kompleks (n=136) walaupun IDX menggunakan dua titik jangka waktu 

antara Desember 2016 dan Desember 2017, MABA termasuk salah satu 

diantara ke 8 saham yang memiliki data dibawah 1 tahun. Berbalik pada 

saham Top gainers, saham Top losers hanya memiliki 3 data saham 

dalam kategori waktu pengamatan yang kurang kompleks 

(DPUM,INCF,JGLE), dimana antara ketiga saham tersebut memiliki 
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waktu pengamatan dibawah atau kurang lebih sama dengan n = 253 

pengamatan. 

Saham Top losers di BEI pada periode pengamatan memiliki rata-

rata data harga dan return dalam periode waktu yang lebih kompleks. 

Terdapat total 13 saham yang memiliki periode waktu yang lebih dari 

1000 hari (3 tahun) dan setiap saham memiliki nilai minimum yang 

rendah lebih banyak daripada saham top gainers (kemungkinan karena 

jumlah data saham yang kompleks lebih banyak). Dapat dilihat 

persamaan antara saham Top gainers dan Top loser pada data yang 

akan diamati pada penelitian ini, yaitu persamaan memiliki Standar 

deviasi dibawah 1 ,yang artinya risiko pada masing-masing saham Top 

gainers dan Top losers cenderung relatif (bergantung pada besar return) 

dan hasil hitung rata-rata return harian dalam periode waktu 

keseluruhan dapat dikatakan akurat dengan rata-rata return yang 

sebenarnya. 

Pada data kelima tahun saham Top gainers dan Top losers didapati 

bahwa tidak semuanya sama dengan data selama satu tahun pada sisi 

returnnya, ada beberapa saham Top losers pada periode pengamatan 

lima tahun yang menghasilkan return yang positif seperti saham 

HOME, FORU, CANI, dan MLPT walaupun nilainya sangat mendekati 

nol membuat dugaan pernyataan apakah data saham losers bisa 

mengikuti model random walk juga jika rentan waktunya diperpanjang 

(lebih dari satu tahun), namun pada penelitian ini akan lebih 

menekankan data tahun 2017 saja mengingat pengujian dilakukan 

menggunakan data dengan n yang sebanding.  
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4.2 Pengolahan Data 

4.2.1 Uji Stasioneritas Runut Waktu berdasarkan    Korelogram 

ACF, PACF, dan Statistik Box-Ljung 

Pengamatan dilakukan pada korelogram sampai sepertiga dari 

besar sampel menurut Gudjarati (1995), dan dihasilkan  sebanyak 

16 lag yang menjadi output penelitian. Tampilan korelogram 

sampai pada 16 lag ke-31 sampel saham top gainers dan top losers 

di BEI yang menunjukkan pola yang cenderung mengarah dengan 

dugaan runut waktu nonstasioner (lihat pada lampiran korelogram 

ACF dan PACF). Seperti pada nilai return Autocorrelation 

Function / ACF sampel, 𝜌k, yang sangat tinggi dan berkurang secara 

perlahan dapat dilihat pada tabel visual (korelogram) 

Autocorrelation maupun return ACF pada masing-masing sampel 

saham yang diteliti. 

Pada lampiran korelogram PACF saham Top gainers dan Top 

Losers cenderung memiliki pola yang sama, setiap lag 1 terbukti 

melebihi batas penerimaan peluang Ho yaitu  𝜌 = 1, dan bahkan 

pada lag tertentu masih ada beberapa yang melebihi batas garis 

penerimaan, untuk itu pada data kedua kategori saham ini memiliki 

karakteristik yang nonstasioner dengan jumlah uji Box-Ljung yang 

bernilai sama-sama tinggi yang diterima sebagai syarat EMH dalam 

BEI. Dapat dilakukan analisis menggunakan uji alternatif lain lebih 

lanjut namun pada seluruh lampiran korelogram telah mengarah 

kuat pada penerimaan hipotesis alternatif bahwa setiap variabel 

adalah stokastik ≠ 0 atau mengikuti model random walk dan dapat 

dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3  

Perbandingan ACF dan nilai statistik Box-Ljung antara lag 1 dan lag 

16 saham Top gainers dan Top losers 

Top gainers   Top losers   

Kode 
Saham 

Autocorrelation Statistik BL 
Sig.(b) 

Kode 
Saham 

Autocorrelation Statistik BL 
Sig.(b) 

lag 1 lag 16 lag 1 lag 16 lag 1 lag 16 lag 1 lag 16 

WICO 0,994 0,855 1214,165 16992,7 0,992 HOME 0,985 0,837 1189,779 16339,65 0 

INDY 0,99 0,841 1205,483 16526,79 0 ICON 0,992 0,852 1207,366 16866,62 0 

INKP 0,992 0,877 1210,328 17269,06 0 FORU 0,976 0,922 1157,115 17404,82 0 

OKAS 0,988 0,835 1200,132 16518,92 0 DPUM 0,995 0,937 502,661 7681,969 0 

PDES 0,995 0,922 1217,375 18229,42 0 CANI 0,986 0,815 942,102 12693,52 0 

BINA 0,997 0,947 969,591 14899,14 0 BIMA 0,997 0,957 1218,076 18815,38 0 

CLEO 0,977 0,712 164,355 2093,309 0 UNSP 0,993 0,873 1173,034 16753,51 0 

MABA 0,947 0,107 125,651 611,522 0 SQMI 0,995 0,904 1213,083 17823,19 0 

MARK 0,981 0,679 121,175 1497,736 0 PSKT 0,994 0,939 1211,646 18406,5 0 

MINA 0,969 0,614 165,321 1806,571 0 MPPA 0,996 0,93 1216,781 18318,49 0 

NASA 0,651 0,01 45,713 72,295 0 MLPL 0,996 0,924 1215,132 18182,82 0 

TOPS 0,975 0,642 136,834 1618,061 0 KBLV 0,996 0,913 1215,49 18006,79 0 

CSIS 0,742 -0,01 93,155 206,826 0 KARW 0,992 0,871 1206,299 17228,12 0 

TAMU 0,978 0,703 161,799 1993,146 0 INKP 0,986 0,789 365,601 4908,181 0 

         INCF 0,972 0,557 350,638 3689,306 0 

       JGLE 0,988 0,708 370,285 4562,392 0 

      MLPT 0,994 0,872 1089,224 15762,59 0 

 

Ditampilkan data lag 1 dan lag 16 pada output ACF pada tabel 

4.3 Panel B. Hal ini bertujuan supaya dapat diidentifikasikan 

perbedaan antara lag 1 dan lag 16 adalah perpola menurun, 

berdasarkan ke 16 lag, ke 31 sampel saham top gainers dan top 

losers secara keseluruhan menunjukkan angka statistik BL yang 

bernilai tinggi (terlebih tinggi pada saham top losers), yang berarti 

semua data sampel menunjukkan tingkat signifikansi tinggi dan 

membuktikan bahwa nilai 𝜌 untuk mendapatkan chi-kwadrat adalah 

nol (dapat dilihat pada seluruh lampiran korelogram ACF dan 

PACF).  
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Berbeda dengan autokorelasi, nilai statistik Box-Ljung berpola 

nilai yang meningkat dari lag 1 sampai lag 16. Ini membuktikan 

nilai korelasi yang  tinggi dan terus meningkat akan penerimaan 

hipotesis unit root yang menyatakan data tidak stasioner dalam rata-

rata maupun varians nya. Saham Top gainers dan Top losers 

memiliki pola yang berlawanan antara nilai statistik BL dan return 

ACF, namun digambarkan pada pola yang sama yang dapat dilihat 

pada lampiran visual korelogram antara output ACF dan nilai 

statistik BL. Data memiliki indikator penerimaan hipotesis nol 

apabila tidak ada satu pun 𝜌  dari ke 16 lag yang melebihi batas 

(daerah) penerimaan Ho 𝜌 ≠ 1. 

Pada visual korelogram yang digunakan sebagai pembuktian, 

tidak cukup bukti yang kuat untuk menerima hipotesis nol bahwa 

Ho 𝜌 ≠ 1, atau hipotesis nol ditolak untuk menerima hipotesis 

altermatif bahwa tidak semua 𝜌k dari data time series sampel saham 

top gainers dan top losers adalah nol, maka, berdasarkan 

korelogram dapat disimpulkan bahwa data time series harga ke 31 

sampel saham top gainers dan top losers di BEI adalah tidak 

stasioner untuk memenuhi dugaan persyaratan pasar efisien bentuk 

lemah (EMH) dan terbukti berpola random walk (acak) karena nilai 

seluruh autokorelasi terbukti kuat hampir mendekati 1 (atau lebih 

dari nol) sehingga data stokastik diakui memiliki hipotesis unit root 

yang diterima pada setiap uji ACF maupun statistik BL. 
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4.3 Pembahasan 

Statistik Box-Ljung menunjukkan penolakan terhadap hipotesis 

nol bahwa semua ACF dan PACF return dari sampel runut waktu 

data harga pasar ke 31 saham top gainers dan top losers adalah nol, 

paling sedikit beberapa ACF ataupun PACF dapat dipastikan tidak 

nol yang sudah diantisipasi terlebih dahulu dari tampilan visual 

korelogramnya. Karena paling sedikit ada beberapa ACF sampel 

pada lag tertentu dapat disimpulkan tidak sama dengan nol, maka 

proses stokastik  harga pasar ke 31 sampel saham-saham top gainers 

dan top losers yang diamati disimpulkan tidak stasioner, karena 

menurut proses stokastik yang stastioner, nilai ACF pada k tidak 

sama dengan satu, akan sama dengan nol , 𝜌k=0. Dan pada pengujian 

ini Statistik BL menyatakan data yang melebihi batas penerimaan 

interval keyakinan untuk menerima Ha:  𝜌 = 1 yang membuktikan 

adanya unit root problem pada seluruh data. 

Data rumut waktu harga pasar ke 31 sampel saham top 

gainers dan top losers yang diamati adalah berasal dari proses 

stokastik yang tidak stasioner / weakly nonstationarity stochastic 

process, karena rata-rata hitung dan variansnya tidak konstan 

berdasarkan runut waktu, dan nilai co variance diantara dua periode 

waktu dependen pada waktu kapan co variance tersebut dihitung 

(sehingga dihasilkan -1 <𝜌k < +1). Digunakan fungsi autokorelasi 

parsial (PACF) dalam menghasilkan output pada penelitian ini, 

dengan tujuan sebagai pembanding output ACF yang digunakan 

untuk mengukur derajat asosiasi antara Yt dan Yt-k , ketika efek dari 

rentang atau jangka waktunya (time lag) dihilangkan.  

Model ΔYt = a0 + γYt-1+ e (bentuk utama model random walk 

melalui fungsi dasar uji stasioneritas runut waktu) mengindikasikan 

suatu keadaan data runut waktu yang non stasioner. Dalam 

ekonometrika, suatu runut waktu yang memiliki unit root problem 
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disebut random walk (runut waktu), dan suatu random walk 

merupakan salah satu contoh runut waktu yang nonstasioner. 

Pengamatan terhadap tampilan korelogram visual statistik BL dan 

output ACF cenderung menunjukan penolakan terhadap hipotesis 0, 

yang berarti hipotesis alternatif (Ha) Ha : 𝜌 = 1, berarti variabel 

stokastik 𝑌𝑡 memiliki unit root. Dengan kata lain, pada penampilan 

visual korelogram terdapat banyak runut waktu yang melebihi 

penerimaan batas hipotesis nol, sehingga tidak ada jalan lain selain 

menerima hipotesis alternatif, yaitu runut waktu saham-saham top 

gainers dan top losers yang nonstasioner atau berpola random walk, 

yang artinya perubahan harga pasar disebabkan oleh kejutan 

stokastik; harga sekarang tidak dapat diduga berdasarkan harga 

sebelumnya.  

Pada penelitian Harsono (2002) yang menggunakan 

pengujian statistik Q Box-Pierce dan Box-Ljung dalam pembuktian 

pola random walk ini menunjukkan penerimaan hipotesis alternatif 

bahwa paling sedikit terdapat satu autokorelasi yang signifikan pada 

lag tertentu, yang berarti runut waktu adalah nonstasioner. Pengujian 

dari unit root problem dengan empat model regresi menunjukkan 

hipotesis nol σ = 0  diterima dan terdapat unit root problem dan data 

perubahan harga ke 15 sampel komoditi terbukti mengikuti pola 

runut waktu yang random walk 

Elton & Grubber (1994) dalam Harsono 2002 menyatakan 

bahwa bukti yang mendukung random walk akan menjadi bukti yang 

mendukung EMH bentuk lemah, Meskipun memiliki rentang waktu 

selama 5 tahun (atau kurang dari), dapat disimpukan bahwa serluruh 

data ke 31 saham-saham top gainers dan top losers di BEI adalah 

efisien dalam bentuk lemah atau terbukti berpola random walk. 

Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan peluang bagi 

Investor untuk menganalisis pasar efisien dalam konteks investasi 

jangka panjang melalui peluang laba yang efektif ketika memilih 
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maupun membandingkan saham-saham top gainers dan top losers di 

BEI melalui return dan harga saham (historis dan sekarang) yang 

bersifat acak dan saling berpengaruh. Di sisi lain, investor harus 

menerima mutlak mengenai analisis yang dimentahkan karena data 

saham yang mengikuti model random walk, harga historis tidak 

dapat digunakan sebagai acuan untuk memprediksi harga di masa 

depan (Harsono, 2002). Penelitian berikutnya untuk membuktikan 

kebenaran EMH bentuk lemah menggunakan alat uji statistik lain 

yang tidak digunakan dalam penelitian ini dalam menguji pengaruh 

harga saham historis terhadap harga di masa yang akan datang. 
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