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BAB V  

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Saham Top gainers dan Top losers merupakan lingkup objek yang 

menarik untuk diteliti kebenarannya dimana kedua klasifikasi saham-

saham tersebut memiliki parameter jenis nilai yang berlawanan dimana 

diketahui bahwa saham-saham Top gainers merupakan kelompok saham 

yang memiliki data harga yang menghasilkan nilai return yang tertinggi 

dalam suatu periode waktu, sedangkan kelompok saham Top losers terdiri 

dari saham-saham yang memiliki data harga yang cenderung 

menghasilkan nilai return negatif yang tertinggi secara keseluruhan. Maka 

dari itu, penelitian ini bermaksud untuk membuktikan kebenaran akan pola 

EMH yang dialami terhadap kedua kelompok saham yang memiliki 

perbedaan yang sangat bertentangan ini. 

Mengikuti dari hasil penelitian Harsono (2002) yang 

mengemukakan pengujian random walk pada ke 15 data harga komoditi 

internasional melalui pengujian dari unit root problem dengan empat 

model regresi menunjukkan hipotesis nol σ = 0  diterima dan berarti 

terdapat unit root problem atau berarti data perubahan harga ke 15 sampel 

komoditi merupakan runut waktu yang berpola random walk. Karena runut 

waktu yang diamati  berpola random walk, ke 15 sanpel komoditi adalah 

efisien dalam bentuk lemah. Pada penelitian ini mengungkapkan pengujian 

ekonometrik runut waktu yang dilakukan terhadap ke 31 sampel saham-

saham top gainers dan top losers di BEI tahun mengarah pada kesimpulan 

bahwa perubahan harga saham di BEI berpola random walk, yaitu sejalan 

dengan penelitian sebelumnya, yaitu seluruh sampel saham Top gainers 

dan Top losers terbukti mengikuti syarat EMH bentuk lemah. Pengamatan 

korelogram pada seluruh sampel penelitian mengarah kepada dugaan data 

runut waktu yang nonstasioner, mengingat awal dengan nilai autokorelasi 
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yang tinggi untuk menurun bertahap sampai pada lag ke 16 dengan sangat 

lambat untuk mencapai titik nol dan tidak sama dengan satu. 

Pengujian menggunakan statistik Box-Ljung menunjukkan kuat 

penerimaan hipotesis alternatif bahwa paling sedikit terdapat satu 

autokorelasi yang signifikan pada lag tertentu, dalam arti runut waktu 

adalah nonstasioner. Seperti pada ACF yang digunakan sebagai alat uji 

dengan tingkat peramalan yang kuat terhadap penerimaan suatu hipotesis 

alternatif, tentunya mempermudah dalam pengolahan data, ditambahkan 

korelogram visual PACF supaya lebih meyakinkan dalam pemecahan 

masalah pembuktian syarat EMH bentuk lemah (random walk) yang 

terbatas ini dan terbukti memiliki pola sama dengan ACF, yaitu terdapat 

satu atau lebih autokorelasi yang signifikan pada tingkat lag tertentu pada 

return saham yang membentuk data yang nonstasioner atau membuktikan 

bahwa seluruh data penelitian ke 31 sampel data saham top gainers dan top 

losers tahun 2017 yang terbukti mengikuti model random walk, karena 

hipotesis unit root telah diterima pada uji-uji yang telah dilakukan. 

Oleh karena itu, penelitian ini mengimplikasikan bahwa 

sebenarnya EMH bentuk lemah tidak selalu bergantung pada kategori 

saham dengan tinggi rendahnya nilai return, jumlah n penelitian, dan data 

harga historis sekarang maupun masa lalu, dan perubahan harga saham 

dari waktu ke waktu sebelumnya tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi perubahan harga di masa depan. 
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5.2 Saran 

1. Mengetahui bahwa perubahan harga-harga dan return saham di BEI 

terbukti berpola random walk, yang berarti juga bentuk lemah dalam bukti 

adanya bentuk pasar efisien di BEI, maka investor sebagai pelaku utama di 

bidang investasi jangka panjang di BEI sebaiknya melakukan analisis lebih 

lanjut mengenai data historis antara harga dan return yang kebenarannya 

tidak dapat diprediksi atau diarahkan oleh sekedar kemampuan dan 

informasi yang dimiliki investor, sehingga kiranya dapat menetapkan 

horison investasi yang efektif dan pada waktu kapan saat melakukan suatu 

opsi untuk jual atau kapan saat melakukan tahan terhadap suatu portofolio 

saham yang dimiliki sampai horison waktu yang ditetapkan berakhir, hal 

ini bertujuan supaya dapat melakukan evaluasi terhadap fokus portofolio 

saham yang dimiliki jika tergolong saham yang random walk (Efisien 

dalam bentuk lemah) dapat menguntungkan atau tidak, serta melakukan 

risk hedging atau pemagaran resiko investasi terhadap saham yang tidak 

menguntungkan. 

2. Penelitian ini merupakan suatu pengujian yang bersifat tidak langsung 

untuk membuktian model random walk melalui pengujian ekonometrik 

runut waktu (berdasarkan korelogram), maka dari itu, pengujian yang lebih 

“langsung” pada model atau pola random walk dengan kaitan topik EMH 

dalam bentuk yang lain sangat diperlukan untuk memperoleh tingkat 

pengujian dengan korelasi yang lebih tepat dan efektif dalam mengungkap 

pembuktian terhadap harga historis yang tidak berpengaruh pada harga 

masa depan jika terbukti mengikuti model random walk pada saham-

saham top gainers , top losers, bahkan saham-saham dalam kategori lain. 

3. Untuk melakukan pembuktian lebih lanjut yang menguatkan bukti adanya 

EMH di BEI, dibutuhkan objek penelitian yang lebih lengkap dan 

pengujian menggunakan model EMH yang lain dan sehingga peneliti 

dapat menguasai penelitian adanya bukti lain terhadap relasi antara harga 

historis dengan harga sekarang, harga sekarang dengan harga di masa 

depan, maupun harga masa lalu dengan harga di masa depan. 
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5.3 Keterbatasan 

Pembuktian stasioneritas terhadap data stokastik yang diuji 

mengarah pada metode uji statistik yang dilakukan, terbilang bahwa hanya 

metode uji stasioneritas runut waktu (dengan korelogram) yang telah 

menghasilkan asumsi penolakan hipotesis nol, dalam arti menerima 

kebenaran hipotesis alternatif (Ha) yang membuktikan bahwa melalui satu 

metode pengujian ini telah dapat menghasilkan data unit root 

(nonstasioner) atau berpola random walk pada seluruh ke 31 sampel 

Saham-saham Top gainers dan Top losers di BEI dalam mencapai 

kebenaran EMH bentuk lemah telah dapat dibuktikan pada pengujian ini. 

Masalah ini terbatas dalam lingkup pembuktian pola random walk yang 

telah dapat dilakukan dengan menggunakan satu alat uji saja, yaitu uji 

stasioneritas runut waktu berdasar korelogram. Oleh karena itu lingkup 

yang dimiliki telah dapat digunakan untuk menjawab masalah tanpa harus 

membuka lingkup ataupun batas yang lebih lanjut maka penggunaan 

pengujian untuk membuktikan random walk dibatasi. 

Maka dari itu, adanya keterbatasan dalam lingkup pemecahan 

masalah telah dilakukan dengan memberi hasil yang tepat dalam 

menjawab pertanyaan sehingga tidak lagi membutuhkan uji-uji alternatif 

lain maupun inferensi lebih lanjut dalam penelitian ini. 
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