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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pasar modal merupakan tempat bertemunya penjual modal dan 

pembeli modal. Pembeli modal adalah individu atau organisasi yang 

menyisihkan sebagian dananya untuk kegiatan investasi dan menghasilkan 

laba dari kegiatan investasi tersebut. Sedangkan penjual modal adalah 

perusahaan yang membutuhkan tambahan modal dalam menjalankan 

bisnisnya dan menjual modalnya untuk dibeli oleh para pembeli modal. 

Undang-undang tentang pasar modal di Indonesia diatur dalam pasal 8 

tahun 1995. Salah satu instrumen yang diperdagangkan di pasar modal 

adalah saham. 

 Saham merupakan tanda keikutsertaan investor dalam 

menanamkan modalnya pada perusahaan. Keutungan yang diperoleh 

investor atas sahamnya berasal dari pembagian deviden dan capital gain 

ketika investor menjual sahamnya dengan harga yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan saat membeli saham. Capital gain merupakan 

bentuk dari return saham yang membawa keuntungan bagi investor. 

Namun disisi lain return saham juga mampu menghasilkan kerugian bagi 

investor ketika harga saat saham dijual lebih rendah dibandingkan saat 

membeli atau yang biasa disebut dengan capital loss. Dalam 

meminimalkan capital loss investor  difasilitasi dengan adanya berbagai 

index yang dikelola oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) salah satunya adalah 

Index LQ45. 

 Index LQ45 terdiri dari 45 saham terlikuid yang ada di BEI. 

Pertimbangan-pertimbangan  yang  mendasari  pemilihan  saham  yang  

masuk  ke dalam  Index LQ-45  adalah  likuiditas dan kapitalisasi 
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pasar.Keunggulan yang dimiliki oleh saham yang terdaftar di Index LQ45 

adalah dapat ditransaksikan saat sesi pra pembukaan atau sesaat sebelum 

jam perdagangan saham resmi dibuka. Tidak seluruh saham anggota bursa 

bisa diperdagangkan saat sesi pra pembukaan. Saham yang bisa 

diperdagangkan saat sesi pra pembukaan adalah saham yang terdaftar 

dalam Indeks LQ 45 yang merupakan saham dengan kapitalisasi terbesar 

dilihat berdasarkan likuiditas value dan volume selama perdagangan 

saham. 

 Pra pembukaan adalah sesi awal waktu perdagangan di pasar 

reguler pada setiap hari bursa yang dapat digunakan oleh anggota bursa 

efek untuk memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli suatu 

saham sehingga dimungkinkan terjadinya pembentukan harga pembukaan 

atas saham tersebut berdasarkan harga terbaik dan volume terbanyak 

(Siswoyo & Utami, 2015). Sesi pra pembukaan merupakan waktu yang 

disediakan bagi para investor untuk melakukan permintaan dan penawaran 

(bid and offer) akan saham pada harga tertentu sebelum jam perdagangan 

saham dimulai. Sesi pra pembukaan mempengaruhi pembentukan harga 

pembukaan saham hari tersebut. Investor boleh memasukan permintaan 

dan penawaran saat sesi pra pembukaan dibuka yaitu pukul 08:45:00 WIB 

– 08:55:00 WIB. Setelah waktu tersebut, Jakarta Automated Trading 

System (JATS) akan memproses setiap permintaan dan penawaran yang 

terjadi dipasar dengan mencari harga keseimbangan berdasarkan price and 

time priority dimana harga beli tertinggi dan harga jual terendah akan 

diprioritaskan berdasarkan waktu dalam memasukkan penawaran tersebut 

saat sesi pra pembukaan. Proses tersebut berlangsung dari 08:55:01 WIB 

hingga 08:59:59 WIB sebelum pasar saham dibuka tepat pukul 09:00:00 

WIB. 

 Harga pembukaan (opening price) merupakan harga pertama saat 

transaksi di pasar saham dimulai. Pembukaan harga saham pada hari 

tertentu tidak selalu sama dengan harga penutupan di hari sebelumnya. 
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Harga pembukaan saham hari tertentu bisa bergerak naik (gap up) atau 

turun (gap down) dari harga penutupan hari sebelumnya. Kondisi tersebut 

dipengaruhi oleh berbagai informasi yang diterima investor setelah jam 

perdagangan ditutup hingga saat terakhir investor boleh melakukan 

orderdi pagi hari sebelum jam perdagangan kembali dibuka. 

 MenurutFama dalam(Jogiyanto, 2000) menyatakan bahwa pada 

pasar yang efisien harga saham menunjukkan seluruh informasi yang 

tersedia atau yang biasa disebut dengan hipotesis pasar efisien (efficient 

market hypotesis). Hipotesis pasar efisien didasarkan pada seluruh 

informasi yang tersedia dibagi kedalam 3 kategori yaitu hipotesis pasar 

efisien bentuk lemah (weak form), hipotesis pasar bentuk agak kuat 

(semistrong form), dan hipotesis pasar efisien bentuk kuat (strong form). 

 Tidak seperti teori hipotesis pasar efisien (Karpoff, 1987) 

menyatakan bahwa harga kurang cepat bereaksi terhadap adanya informasi 

karena harga berubah setelah adanya informasi bukan karena informasi. 

Proxy lain yang dianggap bisa mencerminkan adanya informasi adalah 

volume perdagangan. 

 Volume perdagangan saham turut berperan aktif  membentuk 

keputusan investor dalam menginvestasikan modalnya. Volume 

perdagangan saham merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk 

melihat reaksi pasar modal terhadap informasi publikasi laporan keuangan 

melalui parameter pergerakan aktivitas perdagangan saham di pasar 

modal. Dan merupakan hal yang penting bagi investor, karena bagi 

investor volume perdagangan saham menggambarkan efek yang 

diperjualbelikan di pasar modal(Nasir & Mirza, 2011). Naiknya volume 

perdagangan saham dapat menambah informasi yang berguna bagi 

investor secara kontinyu dalam periode perdagangan dimana saat volume 

perdagangan saham dalam jumlah kecil yang menyebabkan harga jatuh. 

Semakin tinggi minat atau permintaan saham semakin mendorong 



4 
 

 

kenaikan harga saham (Saputra, 2012). Aktivitas volume perdagangan 

merupakan sumber informasi yang berguna bagi investor untuk membuat 

keputusan investasinya. Dalam penelitiannya (Nasir & Mirza, 2011) 

menemukan adanya hubungan yang searah antara volume perdagangan 

dan return saham. Bertentangan dengan hasil penelitian (Nasir & Mirza, 

2011) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

bahwa volume perdagangan berpengaruh signifikan terhadap return 

saham, penelitian (Buana, 2016) menyatakan bahwa volume perdagangan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang tentang adaya sesi pra 

pembukaan yang diberlakukan kembali oleh Bursa Efek Indonesia sejak 

18 Mei 2009 sehingga terjadi perubahan harga saham dari harga 

penutupan hingga harga pembukaan hari setelahnya. Perbedaan sudut 

pandang antara teori hipotesis efisiensi pasar dan proxy lain yang 

mencerminkan informasi selain harga dikemukakan oleh (Karpoff, 1987) 

bahwa informasi mampu dijelaskan oleh volume perdagangan serta 

inkonsistensi hasil akan pengaruh volume perdagangan terhadap return 

saham, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“KANDUNGAN INFORMASI PADA SESI PRA PEMBUKAAN 

DAN VOLUME PERDAGANGAN SERTA PENGARUHNYA 

TERHADAP RETURN SAHAM (studi kasus pada perusahaan yang 

terdaftar dalam sesi pra pembukaan periode Agustus 2013 – Juli 

2016)” 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

1.2. Rumusan dan Pembatasan Masalah  

a. Rumusan Masalah 

1. Apakah sesi perdagangan menghasilkan return? 

2. Apakah sesi pra pembukaan menghasilkan return? 

3. Bagaimana pengaruh returnsesi pra pembukaan terhadap return 

saham? 

4. Bagaimana pengaruh volume perdagangan terhadap return saham? 

5. Apakah return sesi pra pembukaan dan volume perdagangan secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap return saham? 

 

b. Pembatasan Masalah 

 Penelitian ini membahas tentang pengaruh return selama sesi pra 

pembukaan dan volume perdagangan terhadap return saham secara 

individu dan bersama-sama. Serta terdapat hipotesis deskriptif yang 

menjelaskan adanya return selama sesi pra pembukaan dan sesi 

perdagangan yang tidak termasuk sebagai tujuan dari penelitian. 

Populasi penelitian adalah seluruh saham yang terdaftar di BEI. Sampel 

dari penelitian ini adalah seluruh saham yang dapat ditransaksikan pada 

sesi pra pembukaan periode Agustus 2013 – Juli 2016. 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh return sesi pra pembukaan terhadap return 

saham. 

2. Mengetahui pengaruh volume perdagangan terhadap return saham. 

3. Mengetahui pengaruh return sesi pra pembukaan dan volume 

perdagangan secara bersama-sama terhadap return saham. 

b. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Praktisi 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu para 

investor untuk semakin jeli dalam melihat informasi yang ada 
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selama aktivitas perdagangan sahammelalui perubahan harga 

saham dan volume perdagangan untuk dijadikan pertimbangan 

selama berinvestasi. 

2. Bagi Akademisi 

 Penelitian ini dapat menjelaskan relasi perubahan harga 

selama sesi pra pembukaan dan volume perdagangan terhadap 

return saham.Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu 

memberikan informasi dan dapat dijadikan referensi guna 

dikembangan di penelitian selanjutnya. 

 

1.4. Sistimatika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:  

Bab I Pendahuluan. Pada bagian pertama, menguraikan tentang 

latar belakangmasalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistimatika penulisan. 

Bab II Landasan Teoritis dan Pengembangan Hipotesis, di bagian 

kedua inidiuraikan tinjauan pustaka yang meliputi telaah teori yang di 

dalamnya dibahas mengenai investasi pada pasar modal, saham,return, 

sesi pra pembukaan (pre opening session), efficient market hypothesis 

(EMH), dan volume. 

Bab III Metodologi Penelitian yang menguraikan mengenai sumber 

danmetode pengumpulan data, populasi dan sampling penelitian, metode 

analisis dan model penelitian. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bagian ini 

diuraikan tentanghasil penelitian dan pembahasan.  

Dan pada bagian terakhir yaitu Bab V Kesimpulan dan Saran 

disajikan kesimpulan hasil penelitian, implikasi, dan keterbatasan-

keterbatasannya. 

  


