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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari 22 perusahaan yang dapat ditransaksikan 

saat sesi pra pembukaan. Saham perusahaan yang dapat ditransaksikan 

saat sesi pra pembukaan adalah saham yang terdaftar pada index LQ45. 

Saham yang terdaftar dalam index LQ45 adalah perusahaan yang memiliki 

likuiditas tinggi terkait perdagangan sahamnya. Selain likuiditas dan 

beberapa syarat lain terkait keikutsertaan sebagai perusahaan publik, 

kapitalisasi pasar juga menjadi pertimbangan dalam menentukan 

perusahaan layak masuk ke dalam index LQ45. (Sumber: 

www.sahamok.com) 

Kapitalisasi pasar merupakan ukuran seberapa besar nilai 

perusahaan terkait dengan jumlah saham beredar dan harga saham yang 

berlaku pada waktu tertentu. Nilai kapitalisasi pasar dapat dihitung dengan 

menggalikan jumlah total saham perusahaan dengan harga pasar yang 

terbentuk di Bursa Efek dimana perusahaan tersebut mencatatkan 

sahamnya (Andriansyah & Husodo, 2007). Setiap triwulan BEI 

mengeluarkan laporan resmi terkait perkembangan perusahaan yang 

terdaftar pada bursa termasuk laporan perusahaan dengan kapitalisasi 

terbesar selama periode tersebut. Laporan yang secara berkala dikeluarkan 

BEI terkait perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam sesi pra 

pembukaan dan kapitalisasi pasar terbesar menjadi dasar dalam pemilihan 

sampel karena menjamin ketersediaan data yang dibutuhkan selama 

periode penelitian. 

Berikut disajikan hasil statistik deskriptif tahunan dari return sesi 

perdagangan dan return sesi pra pembukaan yang terbentuk dari harga 

peembukaan dan harga penutupan saham selama periode penelitian. Dan 

hasil statistik deskriptif dari trading volume activity (tva) yang terbentuk 

http://www.sahamok.com/
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dari hasil perbandingan antara volume perdagangan saham dan total 

seluruh saham beredar pada waktu yang sama. 

 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Return Sesi Perdagangan Reguler Tahunan 

REG N Mean  Std Dev Kurtosis  Skewnewss Minimum Maximum 

2013 2156 0.00 0.03 123.2 -5.06 -0.79 0.18 

2014 5324 0.00 0.02 2.76 0.19 -0.09 0.11 

2015 5368 0.00 0.03 3.22 0.35 -0.15 0.15 

2016 3080 0.00 0.02 62.04 -2.35 -0.49 0.17 

2013-2016 15928 0.000319 0.0245046 80.0447 -2.23834 -0.79 0.18 

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, Tahun 2017 

Dari tabel statistik deskriptif return sesi perdagangan diatas dapat 

diketahui bahwa jumlah data yang berasal dari tahun 2013 sebanyak 2.156 

data. Jumlah data dari tahun 2013 tidak sebanyak tahun penelitian 

setelahnya mengingat bahwa pada tahun 2013 periode penelitian dimulai 

pada bulan Agustus hingga bulan Desember saja. Dari seluruh return sesi 

perdagangan reguler selama tahun 2013 menghasilkan rata-rata return 

sebesar 0,00 atau tidak terdapat return. Rata-rata return sebesar 0,00 juga 

menjelaskan bahwa terdapat data return sesi perdagangan reguler tahun 

2013 sebagian berada < 0,00 dan > 0,00. Nilai standar deviasi sebesar 0,03 

> 0,00 rata-rata dari return mengindikasikan bahwa rata-rata return belum 

sepenuhnya mampu menjelaskan keseluruhan data return atau data return 

sesi perdagangan tahun 2013 sangat beragam. Kurtosis mengukur 

keruncingan grafik dari return, nilai kurtosis sebesar 123,2 sangat tinggi 

untuk ukuran nilai kurtosis yang sebaiknya tidak melebihi kurva normal 

untuk menghasilkan distribusi data yang normal. Nilai kurtosis yang besar 

berarti bahwa terdapat nilai di kisaran yang sama dengan jumlah yang 

sangat banyak dibanding dengan jumlah data di kisaran lainnya. Nilai 

skewness melihat kecondongan dari data, nilai skewness sebesar -5,06 

berarti bahwa data terdistribusi negatif, atau banyak data yang tersebar di 

sisi kiri dan bila digambarkan kedalam grafik data tidak akan mengikuti 

kurva normal namun akan condong ke sisi kanan. Nilai minimum 
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returnsesi perdagangan reguler sebesar -0,79 yang jauh dari nilai 0 turut 

membuktikan hasil skewness bahwa return sesi perdagangan miring di sisi 

kiri sangat jauh dibandingkan dari nilai rata-rata hingga nilai maksimum 

yang hanya sebesar 0,18. 

Tahun 2014 terdiri dari 5,324 data return perdagangan sesi reguler. 

Dari total data dihasilkan rata-rata return sebesar 0,00 atau tidak terdapat 

return. Rata-rata return juga menjelaskan bahwa terdapat sebagian data < 

0,00 dan sebagian data >0,00. Dari seluruh data return tahun 2014 

dihasilkan nilai standar deviasi sebesar 0,02. Nilai standar deviasi 0,02 > 

0,00 yang merupakan rata-rata dari seluruh data return menjelaskan bahwa 

rata-rata return belum sepenuhnya mampu menjelaskan keseluruhan data 

atau data return sesi perdagangan reguler tahun 2014 beragam. Nilai 

kurtosis sebesr 2,76 menunjukkan bahwa dalam data return tahun 2014 

terdapat satu kisaran yang memiliki jumlah data yang sangat banyak bila 

dibandingkan dengan kisaran nilai return lainnya. Nilai skewness sebesar 

0,19 menjelaskan bahwa distribusi data tidak normal. Bila dilihat dalam 

grafik nilai skewness akan membentuk grafik yang condong ke kiri dan 

melebar di sisi kanan. Dari nilai skewness dapat dijelaskan bahwa banyak 

return positif yang tersebar di kisaran nilai return 0,00 hingga 0,19. Untuk 

tahun 2014 return sesi perdagangan reguler terendah sebesar -0,09 dan 

return tertinggi sebesar 0,11. 

Tahun 2015 memiliki total data penelitian return sesi perdagangan 

reguler berjumlah 5.368 data. Dari total data menghasilkan rata-rata return 

sebesar 0,00 atau tidak terdapat return. Standar deviasi yang dihasilkan 

sebesar 0,03. Nilai standar deviasi 0,03 > 0 ,00 dari nilai rata-ratanya, hal 

tersebut menujukan bahwa nilai rata-rata yang dihasilkan belum 

sepenuhnya menjelaskan data returnkarena data yang beragam. Nilai 

kurtosis yang dihasilan sebesar 3,22 dari nilai kurtosis dapat diketahui 

bahwa terdapat kisaran nilai return yang berjumlah lebih banyak 

dibandingkan dengan kisaran nilai return lainnya. Nilai skewness yang 

menunjukkan hasil positif sebesar 0,35 menunjukkan bahwa tahun 2015 



35 
 

 

memiliki banyak return positif yang tersebar di sisi kanan sehingga 

menghasilkan bentuk grafik yang condong ke sisi kiri. Pada tahun 2015 

nilai return sesi perdagangan terendah sebesar -0,15 dan nilai return 

tertinggi yang pernah dicapai sebesar 0,15. 

Tahun 2016 menjadi tahun terakhir penelitian dengan jumlah data 

sebanyak 3.080. Jumlah data tahun 2013 tidak sebanyak tahun sebelumnya 

karena pada tahun 2013 hanya bulan Januari hingga bulan Juli yang 

menjadi periode penelitian ini. Dari hasil return pada tahun 2016 

menghasilkan rata-rata sebesar 0,00 atau tidak terdapat return. Nilai 

standar deviasi sebesar 0,02 > 0,00 rata-rata return, menunjukkan bahwa 

rata-rata yang dihasilkan belum sepenuhnya mampu menggambarkan 

kondisi data karena data yang beragam. Nilai kurtosis sebesar 62,04 

menunjukkan bahwa terdapat satu kisaran data yang berjumlah lebih 

banyak dibandingkan kisaran data lainnya. Nilai skewness sebesar -2,35 

menunjukkan bahwa bila digambarkan dalam grafik return akan condong 

ke arah kanan dan melebar di sisi kiri. Nilai skewness juga menunjukkan 

bahwa terdapat banyak nilai negatif yang tersebar di sisi kiri nilai rata-rata. 

Nilai return minimum pada tahun 2016 sebesar – 0,49 dan nilai maksimum 

sebesar 0,17. 

Dari seluruh data return perdagangan sesi reguler menunjukkan 

bahwa return perdagangan sesi reguler ini memiliki total sampel sebanyak 

15.928 data. Rata-rata dari keseluruhan data return sesi perdagangan 

saham reguler sebesar 0,000319. Perolehan simpangan baku atau standar 

deviasi sebesar 0,245046 yang lebih besar dari rata-rata return sesi 

perdagangan reguler mengindikasikan adanya banyak data pencilan 

(outliers) dalam return sesi perdagangan reguler atau data return saham 

sesi perdagangan reguler sangatlah beragam. Nilai kurtosis sebesar 

80,0447 menjelaskan bahwa terdapat keruncingan pada data atau data pada 

kisaran nilai tertentu memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan 

kisaran lainnya. Hasil skewness sebesar -2,23834 menunjukkan bahwa  

banyak tersebar nilai negatif dalam data sehingga data akan condong ke 
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kanan bila disajikan ke dalam grafik. Nilai minimum dari keseluruhan data 

sebesar -0,79 yang berasal dari nilai minimum di tahun 2013. Dan nilai 

maksimum sebesar 0,18 yang juga berasal dari tahun 2013. Dari hasil 

standar deviasi, kurtosis dan skewness dpat diketahui bahwa data return 

sesi perdagangan reguler sangat bervariasi. Secara keseluruhan, Tahun 

2014 dan 2015 menjadi tahun yang baik bagi investor karena investasinya 

cukup mampu menghasilkan keuntungan dengan banyaknya nilai positif 

yang tersebar di sisi kanan rata-rata sehingga garis skewness akan 

berbentuk condong ke kiri. 

 

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Tahunan Return Sesi Pra Pembukaan 

PRE N Mean  Std Dev Kurtosis  Skewnewss Minimum Maximum 

2013 2156 0.00 0.02 818.27 -22.5 -0.80 0.1 

2014 5324 0.00 0.02 2.76 0.19 -0.09 0.11 

2015 5368 0.00 0.01 6.87 0.03 -0.08 0.13 

2016 3080 0.00 0.01 694.3 -18.23 -0.50 0.06 

2013 - 
2016 15928 0.000157201 0.0144157 686.327 -13.51 -0.80 0.13 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, Tahun 2017 

 

Tabel diatas menunjukkan hasil statistik deskriptif return sesi pra 

pembukaan yang disajikan secara tahunan. Selayaknya fungsi harga dalam 

membentuk return saat sesi perdagangan saham reguler, begitu juga fungsi 

harga saham penutupan (t-1) dan harga pembukaan saham (t) 

menunjukkan return yang diperoleh investor dari sesi pra pembukaan yang 

ditetapkan BEI. Tahun 2013 memiliki total data berjumlah 2.156 data. 

Dari data seluruh return menghasilkan rata-rata sebesar 0,00 atau tidak 

menghasilkan return. Nilai standar deviasi sebesar 0,02 > 0,00 yang 

merupakan rata-rata menunjukkan bahwa nilai rata-rata kurang cukup 

mampu untuk menjelaskan keseluruhan data karena data yang beragam. 

Nilai kurtosis sebesar 818,27 menjelaskan bahwa terdapat satu kisaran 

nilai dengan jumlah yang sangat banyak dibanding dengan kisaran nilai 

lain bila digambarkan ke dalam grafik nilai kurtosis yang tinggi akan 

menyebabkan ujung grafik menjadi sangat runcing. Nilai skewness -22,5 
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menjelaskan bahwa banyak data tersebar di sisi kiri rata-rata return. Nilai 

skewness akan memebentuk grafik yang miring di sebelah kiri dan akan 

condong ke sebelah kanan. Nilai skewness yang negatif juga menjelaskan 

banyaknya nilai return sesi pra pembukaan yang negatif pada tahun 2013. 

Return sesi pra pembukaa terendah selama tahun 2013 sebesar -0,80 

sedangkan return maksimum hanya mencapai 0,1. 

Tahun 2014 memiliki data sejumlah 5.324. Dari seluruh data pada 

tahun 2014 menghasilkan rata-rata return sesi prapembukaan sebesar 0,00 

atau tidak terdapat return. Nilai standar deviasi yang dihasilkan sebesar 

0,02 > 0,00 lebih besar dibandingkan dengan rata-rata return menjelaskan 

bahwa datareturn tahun 2014 beragam. Nilai kurtosis sebesar 2,76 

menjelaskan bahwa terdapat kisaran data yang berjumlah lebih banyak 

dibanding dengan kisaran data lainnya. Nilai skewness sebesar 0,19 

menunjukkan bahwa terdapat return positif yang tersebar di sisi kanan 

rata-rata. Dari nilai skewness juga dapat diketahui bahwa sesi pra 

pembukaan mampu menghasilkan return yang menguntungkan. Nilai 

minimum return sesi pra pembukaan selama tahun 2014 sebesar -0,09 dan 

nilai return maksimal sebesar 0,11. 

Tahun 2015 memiliki total data return sesi pra pembukaan 

sebanyak 5.368. Dari seluruh data return sesi pra pembukaan tahun 2015 

menghasilkan rata-rata 0,00 atau tidak terdapat return sesi pra pembukaan. 

Standar deviasi sebesar 0,01 > 0,00 dibandingkan dengan nilai rata-ratanya 

berarti bahwa banyak data tersebar cukup jauh dari rata-ratanya atau data 

return beragam. Nilai kurtosis sebesar 6,87 menjelaskan bahwa terdapat 

banyak data dalam satu kisaran nilai yang sama dibandingkan dengan 

kisaran nilai lainnya sehingga akan membentuk grafik yang runcing ke 

atas. Nilai skewness sebesar 0,03 mengindikasikan adanya return positif 

yang tersebar di sisi kanan rata-rata sehingga dalam bentuk grafik akan 

membentuk grafik yang condong ke sisi kiri. Nilai minimum dari return 

sesi pra pembukaan pada tahun 2015 sebesar -0,08 dan nilai maksimum 
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yang pernah dicapai sebesar 0,13 yang merupakan nilai maksimum 

tertinggi yang pernah dicapai selama periode penelitian. 

Tahun 2016 memiliki total data berjumlah 3.080. Dari total 

keseluruhan data return sesi pra pembukaan mampu menghasilkan rata-

rata return sebesar 0,00 atau tidak terdapat return. Standar deviasi sebesar 

0,01 > 0,00 menjelaskan bahwa terdapat data yang tersebar jauh dari rata-

rata atau data return beragam. Nilai kurtosis sebesar 694,3 menunjukkan 

bahwaterdapat satu kisaran nilai return yang sangat banyak dibandingkan 

dengan kisaran nilai lainnya. Nilai skewness sebesar -18,23 menunjukkan 

bahwa terdapat banyak data yang tersebar di sisi kiri rata-rata dan grafik 

dari skewness cenderung memiliki pola yang condong ke sisi kanan. Dari 

nilai skewness juga dapat diketahui bahwa terdapat banyak return negatif 

< 0. Return negatif yang membuat skewness memiliki kemiringan disisi 

kiri dimulai dari nilai return minimum selama tahun 2016 sebesar 0,50. 

Sedangkan nilai maksimum return sesi pra pembukaan hanya sebesar 0,06. 

Dari keseluruhan data return sesi pra pembukaan dengan 15.928 

total data return perdagangan saham sesi pra pembukaan dapat 

disimpulkan bahwa nilai rata-rata sebesar 0,000157201 belum sepenuhnya 

mampu menjelaskan keseluruhan data dengan nilai standar deviasi yang 

lebih besar dari rata-ratanya sebesar 0,014416 yang berarti terdapat data 

tersebar jauh dari rata-ratanya atau data beragam. Return sesi pra 

pembukaan juga memiliki distribusi data yang tidak normal dengan nilai 

kurtosis sebesar 686,327 mengindikasikan bahwa terdapat keruncingan 

pada data atau banyaknya jumlah data pada kisaran nilai tertentu yang 

lebih banyak dibandingkan kisaran data pada nilai lainnya. Bagitu pula 

hasil dari skewness sebesar -13,519 yang berarti banyak data yang 

menyebar di sisi kiri rata-rata sehingga bila digambarkan dalam grafik 

akan membentuk garis skewness yang condong ke kanan dan miring di sisi 

kiri. Nilai minimum berasal dari tahun 2013 sebesar -0,79 merupakan 

kerugian selama transaksi dalam sesi pra pembukaan. Nilai maksimum 

sebesar 0,18 yang pernah dicapai di tahun 2013. Return sesi pra 
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pembukaan membawa keutungan bagi investornya pada tahun 2014 dan 

2015 dimana terdapat banyak hasil positif tersebar di sisi kanan rata-rata 

return sesi pra pembukaan. 

 

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Tahunan Total Volume Activity (TVA) 

TVA N Mean  Std Dev Kurtosis  Skewnewss Minimum Maximum 

2013 2156 0.00 0.00 38.04 4.67 0.00 0.02 

2014 5324 0.00 0.00 22.52 3.74 0.00 0.01 

2015 5368 0.00 0.00 32.33 4.11 0.00 0.01 

2016 3080 0.00 0.00 79.26 5.72 0.00 0.02 

2013-
2016 15928 0.00111894 0.0010803 41.54 4.51 0.0000296 0.024243 

 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, Tahun 2017 

 

Total data pada tahun 2013 berjumlah 2.156 data. Dari keseluruhan 

data didapatkan rata-rata sebesar 0,00 dimana berari perputaran lembar 

saham dari aktivitas perdagangan sangatlah sedikit bahkan hampir tidak 

ada. Standar deviasi sebesar 0,00 data tersebar di sekitar rata-ratanya. Nilai 

kurtosis sebesar 38,04 menjelaskan bahwa terdapat kisaran data yang 

berjumlah sangat banyak dibandingkan kisaran data lainnya. Nilai 

skewness sebesar 0,05 menjelaskan bahwa terdapat banyak nilai di sisi 

kanan dari rata-rata aktivitas perdagangan saham. Nilai minimum dari 

perdagangan saham pada tahun 2013 sebesar 0,00 dan nilai maksimum 

sebesar 0,02. Dari nilai maksimum dan minimum dapat ditarik kesimpulan 

bahwa aktivitas perdagangan saham hanya berada di sekitar 0,00 hingga 

0,02 atau aktivitas perdagangan saham sangat sedikit. 

Tahun 2014 memiliki total data aktivitas perdagangan saham 

sebanyak 5.324 data. Dari seluruh data didapatkan rata-rata aktivitas 

perdagangan saham sebesar 0,00 yang berarti hampir tidak adanya 

aktivitas perdagangan saham harian. Hasil standar deviasi sebesar 0,00 

menunjukkan bahwa hasil rata-rata menunjukkan kondisi data yang 

sebenarnya. Dari nilai kurtosis dapat diketahui adanya kisaran data yang 

berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan kisaran data lainnnya 
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dengan nilai kurtosis sebesar 22,52. Nilai skewness sebesar 3,74 

menjelaskan bahwa banyak data disisi kanan rata-rata dan merupakan nilai 

positif. Apabila digambarkan ke dalam grafik nilai skewness tersebut akan 

menghasilkan grafik yang condong ke kiri dan miring di sisi kanan. Nilai 

minimum dari aktivitas perdagangan saham adalah 0,00 dan nilai 

maksimum yang pernah dicapai selama tahun 2014 sebesar 0,01. 

Tahun 2015 memiliki 5.368 total data aktivitas perdagangan 

saham. Dari keseluruhan data aktivitas perdagangan saham menghasilkan 

rata-rata 0,00 yang menjelaskan bahwa hampir tidak terdapat aktivitas 

perdagangan saham. Standar deviasi sebesar 0,00 menyaakan bahwa nilai 

rata-rata mampu menjelaskan keadaan data yang sebenarnya. Nilai 

kurtosis sebesar 32,33 menjelaskan bahwa terdapat kisaran data yang 

sangat banyak jumlahnya lebih dari kisaran data lain. Nilai skewness 

sebesar 4,11 menjelaskan bahwa terdapat banyak sebaran data di sisi 

kanan rata-rata. Nilai minimum aktivitas perdagangan saham selama tahun 

2015 sebesar 0,00 dan aktivitas perdagangan saham maksimum sebesar 

0,01. Dari nilai maksimum dapat menjelaskan bahwa aktivitas 

perdagangan saham sangat kecil. 

Tahun 2016 memiliki total data aktivitas perdagangan saham 

sebanyak 3.080 data. Dari keseluruhan total data dihasilkan rata-rata 0,00 

yang mejelaskan bahwa aktivitas perdagangan saham sangatlah sedikit 

bahkan hampir tidak ada aktivitas perdagangan saham. Standar deviasi 

sebesar 0,00 menunjukkan bahwa rata-rata mampu menjelaskan data 

aktivitas perdagangan saham yang sebenarnya.  Nilai kurtosis sebesar 

79,26 menjelaskan bahwa terdapat kisaran data aktivitas perdagangan 

saham yang berjumlah sangat banyak tidak seperti kisaran data aktivitas 

perdagangan saham lainnya. Nilai skewness sebesar 5,72 menjelaskan 

bahwa data memiliki pola menyebar di sisi kanan banyak data yang 

nilainya > 0,00 yang merupakan rata-rata aktivitas perdagangan saham. 

Nilai minimum sebesar 0,00 menjelaskan bahwa hampir tidak terdapat 

akivitas perdagangan harian saham. Nilai maksimum dari aktivitas 
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perdagangan saham sebesar 0,02 menjelaskan bahwa perputaran lembar 

saham dari  aktivitas perdagangan saham harian memang sangat sedikit. 

Dari keseluruhan aktivitas perdagangan saham harian dari tahun 

2013 hingga tahun 2016 memiliki pola yang sama. Dimana rata-rata 

aktivitas perdagangan harian saham adalah 0,00111894. Nilai standar 

deviasi sebesar 0,00108, dari nilai standar deviasi yang lebih kecil dari 

rata-rata membuktikan bahwa nilai rata-rata mampu menjelaskan 

keseluruhan data. Nilai kurtosis sebesar 41,54 menunjukkan bahwa 

terdapat kisaran data yang memiliki banyak jumlah data dibandingkan 

kisaran lainnya. Nilai skewness sebesar 4,51 menunjukkan bahwa terdapat 

nilai positif yang tersebar di sisi kanan rata-rata tva. Hasil kurtosis dan 

skewness menjelaskan bahwa data tva tidak terdistribusi dengan normal 

karena adanya data yang mengumpul dan banyaknya outlier. Nilai tva 

minimum selama saat trading sebesar 0,0000296. Dan nilai maksimum 

sebesar 0,024243 menjelaskan bahwa aktivitas perdagangan saham masih 

rendah. Hal tersebut dikarenakan total aktivitas perdagangan harian saham 

merupakan perbandingan antara volume perdagangan harian saham 

dengan total seluruh saham beredar dimana volume perdagangan saham 

harian sangat jauh jumlahnya dengan maksimal berjumlah ratusan juta 

lembar saham yang diperdagangkan dalam satu hari sedangkan total 

saham beredar pada waktu yang sama mencapai milyaran lembar saham. 

Meski begitu saham-saham dari perusahaan sampel adalah saham yang 

aktif diperdagangkan. 
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4.2. Analisis Data 

Alat uji dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda 

dimana  uji asumsi klasik menjadi syarat sebelum melakukan pengujian 

untuk melihat bahwa data yang digunakan terdistribusi normal dan 

terbebas dari masalah multikolinearitas, autokorelasi dan 

heterokedastisitas. 

a. Uji Normalitas Data 

Regresi mensyaratkan bahwa variabel memiliki persebaran 

data yang normal namun dalam regresi berganda eror dianggap 

lebih relevan karena merupakan selisih antara nilai duga dengan 

nilai pengamatan sebenarnya ketika data yang digunakan 

merupakan populasi karena dapat diasumsikan bahwa eror dapat 

terdistribusi normal terhadap berbagai kombinasi nilai dan variabel 

bebas. 

 Saat eror tidak dapat secara langsung diketahui karena tidak 

adanya parameter tertentu tentang model regresi yang sebenarnya, 

eror dapat dicari dengan mengkalkulasikan residual model regresi 

dari sampel data (Weisberg, 2005). Berikut hasil uji normalitas dari 

residual: 
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 Test for null hypothesis of normal distribution: 
Chi-square(2) = 7804.057 with p-value 0.00000 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, Tahun 2017 

Grafik 4.1 Histogram Uji Normalitas 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas dari residual diatas dapat 

diketahui bahwa eror tidak terdistribusi dengan normal karena nilai 

p-value sebesar 0,0000 < 0,05. yang berarti H0 ditolak dan data 

populasi tidak terdistribusi normal. 

Bentuk data didapati memiliki banyak outlier dan nilai 

ekstrem yang tersebar di sisi kanan dan kiri histogram, dan secara 

sengaja bahwa outlier tidak dihilangkan untuk mendapatkan hasil 

distribusi eror yang normal pada data karena akan menghilangkan 

karakteristik dari data asli yang memang beragam. 

Normally distributed errors are not required for regression 

coefficients to be unbiased, consistent, and efficient (at least in the 

sense of being best linear unbiased estimates) but this assumption 

is required for trustworthy significance tests and confidence 
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intervals in small samples (Cohen et al., 2003) at (Williams, 

Zealand, Alberto, Grajales, & Rica, 2013). Dari pernyataan terkait 

normalitas tersebut dapat mendukung penelitian ini bahwa syarat 

normalitas dibutuhkan untuk lebih meningkatkan kepercayaan 

terhadap signifikansi dari hasil uji tingkat kepercayaan dalam data 

kecil. Dengan jumlah sampel sebanyak 15.928 dan mengacu pada 

pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa normalitas residual 

lebih bermasalah pada pengamatan dengan data kecil. 

b. Uji Multikolinearitas 

Model regresi yang baik ketika tidak terdapat korelasi antar 

variabel independennya. Dalam penelitian ini digunakan VIF 

(Variance Inflation Factor) untuk menguji multikolinearitas 

dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas 

Variance Inflation Factors 
Minimum possible value = 1.0 
Values > 10.0 may indicate a collinearity problem 
 
pra    1.001 
tva    1.001 
 
VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), where R(j) is the multiple correlation coefficient 
between variable j and the other independent variables 
 
Belsley-Kuh-Welsch collinearity diagnostics: 
 
--- variance proportions --- 
lambda      cond     const       pra       tva 
1.721     1.000     0.140     0.001     0.140 
0.999     1.312     0.001     0.997     0.000 
0.280     2.478     0.859     0.002     0.860 
 
lambda = eigenvalues of X'X, largest to smallest 
cond   = condition index 
note: variance proportions columns sum to 1.0 

Sumber : Data sekunder yang Diolah, 2017 

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dengan 

menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) yang mensyaratkan 

nilai minimum sebesar 1,0 dan nilai VIF< 10, data yang digunakan 
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dalam penelitian memenuhi kriteria tersebut dengan nilai pada 

masing-masing variabel bebasnya sebesar 1,001. Dimana hasil 

tersebut berada diantara nilai minimum dan nilai VIF yang 

disyaratkan untuk pengujian multikolinieritas dengan hasil  1,0 < 

1,001 < 10. Sehingga H0 diterima dan data yang digunakan dalam 

penelitian bebas dari masalah multikolinearitas atau tidak terdapat 

korelasi antar variabel bebasnya. 

c. Uji Autokorelasi 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang terbebas 

dari masalah autokorelasi atau tidak ada keterkaitan antara 

kesalahan penganggu periode t dengan periode t-1. Digunakan uji 

Durbin Watson untuk melihat bahwa data yang digunakan terbebas 

dari masalah autokorelasi dengan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi 

       Model Summaryb 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2017 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai dari hasil uji 

Durbin Watson sebesar 1,916. Data yang terbebas dari masalah 

autokorelasi mensyaratkan nilai du ≤ d ≤ (4 – du). Untuk penelitian 

dengan 2 variabel bebas ditetapkan batas dl sebesar 1,7483 dan 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .575a .331 .331 .0200462 1.916 

a. Predictors: (Constant), tva, pra   

b. Dependent Variable: reg   
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batas du sebesar 1,7887 (Junaidi, 2016). Sehingga diperoleh 1,7887 

≤ 1,916 ≤ 2,2113. Dari hasil uji Durbin Watson diketahui bahwa 

H0 diterima dan data yang digunakan dalam penelitian terbebas 

dari masalah autokorelasi. 

d. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas menjadi syarat sebelum melakukan 

analisis regresi agar hasil uji tidak menjadi bias. Uji 

heterokedastisitas melihat ketidaksamaan varian dari residual. 

Regresi yang baik ketika tidak terjadi heterokedastisitas 

(homogen). Berikut hasil uji heterokedastisitas: 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Breusch-Pagan test for heteroskedasticity 
OLS, using observations 1-15928 
Dependent variable: scaled uhat^2 

 
coefficient   std. error   t-ratio    p-value 
--------------------------------------------------------- 
const        0.315806     0.0314766   10.03     1.28e-023 *** 
pra         −6.10968      1.51738     −4.026    5.69e-05  *** 
tva          612.327      20.2478     30.24     2.15e-195 *** 

  
Explained sum of squares = 7025.76 

 
Test statistic: LM = 3512.879075, 
with p-value = P(Chi-square(2) > 3512.879075) = 0.000000 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, Tahun 2017 

 

Dari hasil uji heterokedastisitas diatas dapat diketahui 

bahwa terjadi heterokedastisitas dengan nilai p-value sebesar 

0,000000 < 0,05 yang berarti H0 ditolak. Nilai standard error yang 

besar menunjukkan bahwa varian dari data beragam. Adanya 

heterokedastisitas memungkinkan terjadinya bias dalam 

menentukan hasil uji F dan uji t. Heterokedastisitas menjadi 

masalah karena berdampak pada standar eror dari koefisien dan 

hasil regresi menjadi tidak efisien atau tidak akurat.  
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e. Uji T-Satu Sampel 

Tabel 4.7 Hasil Uji T-Satu Sampel 

 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, Tahun 2017 

 

Tabel 4.8 Statistik T-Satu Sampel 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

pra 15928 .000157 .0144157 .0001142 

reg 15928 .000319 .0245046 .0001942 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, Tahun 2017 

 

 Hasil uji T-satu sampel digunakan untuk mengetahui bahwa 

sesi pra pembukaan dan sesi perdagangan saham reguler mampu 

menghasilkan return. Kemampuan untuk menghasilkan return 

dipenuhi bila nilai rata-rata yang dihasilkan ≠ 0. Return negatif 

terjadi saat hasil rata-rata return< 0 dan sebaliknya. Dari hasil uji 

satu sampel didapati bahwa nilai rata-rata return sesi pra 

pembukaan sebesar 0,000157. Return perdagangan saham sesi 

reguler sebesar 0,000319. Dengan nilai signifikan untuk sesi pra 

pembukaan sebesar 0,169 > 0,05 yang menunjukkan tidak terdapat 

signifikansi dari hasil rata-rata return sesi pra pembukaan. Dan 

nilai signifikansi untuk return sesi perdagangan saham reguler 

sebesar 0,101 > 0,05 menunjukkan bahwa tidak terdapat 

signifikansi dari hasil return. 

One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

pra 1.376 15927 .169 .0001572 -.000067 .000381 

reg 1.642 15927 .101 .0003188 -.000062 .000699 
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f. Uji t dan Uji F 

Keberagaman data dari penelitian ini yang memicu adanya 

masalah pada uji heterokedastisitas yang menunjukkan bahwa 

varian dari residual beragam (tidak homogen). Ilustrasi akan 

keberagaman data akan dijelaskan oleh grafik boxplot berikut ini: 

 

 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, Tahun 2017 

Grafik 4.2 Boxplot Hasil Regresi 

Dilihat dari boxplot yang menunjukkan bahwa cukup banyak titik-

titik hitam sepanjang <0,05 hingga >0,1 dan pada nilai <-0,05 hingga ± -

0,1 yang tersebar diluar garis biru merupakan outlier dan ada beberapa 

titik-titik hitam yang terpisah menunjukkan nilai extrem yang lebih dari 

0,15 dan -0,15 sangat jauh dari rata-ratanya dimana data memiliki rata-rata 

0,00 memicu terjadinya masalah heterokedastisitas namun nilai tersebut 

tidak bisa dihilangkan mengingat bahwa setiap nilai dari variabel dalam 

penelitian ini merupakan hasil pasti selama periode penelitian akan 
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menjadi tidak valid jika data yang seharusnya menjadi bagian penelitian 

tidak digunakan. Adanya outlier dan nilai extreme dari data merupakan 

karakeristik dari data yang memang beragam. 

Agar hasil inferensi dapat diterima dilakukan koreksi 

heterokedastisitas sebagai berikut : 

Tabel 4.9 Hasil Uji F dan t Sebelum Koreksi Heterokedastisitas 

 
Model 1: OLS, using observations 1-15928 
Dependent variable: reg 
 
             coefficient   std. error    t-ratio    p-value  
  ---------------------------------------------------------- 
  const      −0.00242760   0.000228723   −10.61    3.15e-026 *** 
  pra         0.955885     0.0110259      86.69    0.0000    *** 
  tva         2.32019      0.147129       15.77    1.32e-055 *** 
 
Mean dependent var   0.000319   S.D. dependent var   0.024505 
Sum squared resid    6.399481   S.E. of regression   0.020046 
R-squared            0.330860   Adjusted R-squared   0.330776 
F(2, 15925)          3937.105   P-value(F)           0.000000 
Log-likelihood       39674.58   Akaike criterion    −79343.15 
Schwarz criterion   −79320.13   Hannan-Quinn        −79335.53 

  Sumber : Data Sekunder yang diolah, Tahun 2017 

 

Tabel 4.10 Hasil Uji F dan t Setelah Koreksi Heterokedastisitas 

 
Model 2: OLS, using observations 1-15928 
Dependent variable: reg 
Heteroskedasticity-robust standard errors, variant HC1 
 
             coefficient   std. error    t-ratio    p-value  
  ---------------------------------------------------------- 
  const      −0.00242760   0.000297228   −8.167    3.38e-016 *** 
  pra         0.955885     0.0151866     62.94     0.0000    *** 
  tva         2.32019      0.279350       8.306    1.07e-016 *** 
 
Mean dependent var   0.000319   S.D. dependent var   0.024505 
Sum squared resid    6.399481   S.E. of regression   0.020046 
R-squared            0.330860   Adjusted R-squared   0.330776 
F(2, 15925)          2044.260   P-value(F)           0.000000 
Log-likelihood       39674.58   Akaike criterion    −79343.15 
Schwarz criterion   −79320.13   Hannan-Quinn        −79335.53 

  Sumber : Data Sekunder yang diolah, Tahun 2017 

Adanya masalah heterokedastisitas sehingga standard eror menjadi 

inkonsisten dan tidak bisa dilakukan inferensi terhadap uji F dan uji t dapat 

diatasi dengan melakukan koreksi pada standard eror (robust standart 
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errors). Setelah dilakukan koreksi pada standard eror, koefisien tidak 

berubah hanya standard error dan t-ratio yang berubah. Standard error 

yang sudah terkoreksi atau kebal terhadap heterokedastisitas menjadi lebih 

besar dari sebelum dilakukan koreksi. Tidak berubahnya koefisien regresi 

menunjukkan bahwa masalah heterokedastisitas tidak akan merusak sifat 

ketidakbiasan dari data. Hasil dari p-value tetap menunjukkan hasil yang 

sama bahwa variabel bebas tetap berpengaruh terhadap variabel terikat 

baik secara individu maupun bersama-sama dengan nilai p-value pra 

sebesar 0.0000, p-value tva sebesar 1.32e-055, dan p-value(F) sebesar 

0.000000 < 0,05 sebelum dilakukan koreksi terhadap standard eror. 

Setelah dilakukan koreksi hasil p-value pra sebesar 0.0000, p-value tva 

sebesar 1.07e-016, dan p-value(F) sebesar 0.000000 < 0,05. Dari hasil 

regresi diatas dapat dibentuk persamaan rumus regresi sebagai berikut: 

Reg = -0,0024276 + 0,955885 pra + 2,32019 tva + ε 

Dari persamaan diatas dapat disimpulkan bahwa ketika nilai return 

sesi pra pembukaan dan tva adalah 0 dapat diperoleh return sesi 

perdagangan reguler sebesar -0,0024276. Nilai koefisien pada variabel 

return sesi pra pembukaan sebesar 0,95585  berarti ketika terjadi kenaikan 

satu satuan akan meningkatkan nilai return sesi perdagangan sebesar 

0,955885 atau 95,5%. Dan hasil koefisien pada variabel tva sebesar 

2,32019 berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel tva akan 

meningkatkan return sesi perdagangan sebesar 2,32%. Nilai standard 

error dari regresi (S.E. of regression) dan nilai standar deviasi variabel 

terikat (S.D dependent var) menunjukkan seberapa mampu variabel bebas 

memprediksikan variabel terikat dimana untuk regresi penelitian ini 

menunjukkan bahwa standar eror lebih kecil dari standar deviasi variabel 

terikat sebesar 0.020046 < 0.024505 yang berarti standar eror baik 

dijadikan prediktor dalam menentukan variabel terikat. Dari hasil adjusted 

R-square dapat diketahui varian dari tiap sampel variabel terikat mampu 

dijelaskan oleh variabel bebas secara bersama-sama. Pada hasil regresi 
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nilai adjusted R-square sebesar 33% yang berarti sesi pra pembukaan dan 

tva secara bersama-sama mempengaruhi return pada sesi perdagangan 

reguler sebesar 33% dan 67% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

termasuk dalam variabel penelitian. Akaike criterion, Schwarz criterion   

Hannan-Quinn digunakan untuk menguji kelayakan model semakin kecil 

hasil AC, SC dan HQC akan semakin baik modelnya. Dalam penelitian ini 

hasil AC, SC, dan HQC secara berturut-turut sebesar  −79343.15, 

−79320.13 dan   −79335.53. 

 

4.3. Pembahasan 

Setelah menampilkan hasil statistik deskriptif, melakukan 

pengujian asumsi klasik, uji T-satu sampel dan analisis regresi berganda 

yaitu uji t dan uji F, dilakukan pengujian hipotesis untuk menyatakanhasil 

dari statistik deskriptif, pengujian t dan F sebagai berikut:  

 

H1 : Sesi perdagangan menghasilkan return. 

Berdasarkan tabel 4.7 dan 4.8 diketahui bahwa sesi perdagangan 

reguler selama periode Agustus 2013 hingga Juli 2016 menghasilkan rata-

rata return sesi perdagangan reguler sebesar 0,000319. Hasil rata-rata 

return sesi perdagangan saham reguler ≠ 0 namun tidak begitu dengan 

hasil signifikan sebesar 0,101 > 0,05  yang berarti H0 diterima dan H1 

ditolak sehingga tidak terdapat return pada sesi perdagangan saham 

reguler. 

Dilihat dari segi statistik return perdagangan saham reguler tidak 

menghasilkan return karena tidak signifikannya hasil, namun dilihat dari 

segi investasi rata-rata return perdagangan saham sesi reguler sebesar 

0,000319 merupakan sebuah keuntungan. Dari 1.000.000 yang 

diinvestasikan akan menghasilkan keuntungan sebesar 319. 

Rata-rata return sesi perdagangan saham reguler yang memiliki 

hasil positif dengan nilai kecil tetap mampu membuat investor untuk 

menanamkan modalnya, hal tersebut dapat dilihat dari hasil statistik 
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deskriptif tva (tabel 4.3) yang menyiratkan bahwa tidak adanya tva dengan 

nilai 0 berarti saham dari perusahaan tidak tidur dan tetap aktif 

diperdagangkan. Mengingat sampel penelitian adalah perusahaan dengan 

predikat kapitalisasi pasar saham terbesar, perusahaan sampel memiliki 

daya tarik tersendiri bagi investor untuk menanamkan modalnya karena 

prospek yang baik yang nantinya akan diberikan kepada investor. 

. 

H2 : Sesi pra pembukaan menghasilkan return. 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel4.7 dan 4.8, nilai 

rata-rata return sesi pra pembukaan sebesar 0,000157 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,169 > 0,05 yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak 

dan tidak terdapat return pada sesi pra pembukaan. Meskipun secara 

statistik hasil uji rata-rata return menolak H1bukan berarti rata-rata return 

sesi pra pembukaan tidak menghasilkan return. Dari segi investasi rata-

rata keuntungan walaupun kecil adalah keuntungan dengan rata-rata return 

sebesar 0,000157 menunjukkan bahwa setiap berinvestasi 1.000.000 akan 

mendapatkan return sebesar 157. Hasil return sesi pra pembukaan relatif 

kecil lebih kecil dari return sesi perdagangan saham reguler. Return sesi 

pra pembukaan kecil mengingat waktu untuk melakukan transaksi pra 

pembukaan yang cukup singkat yaitu 10 menit setiap harinya. Keuntungan 

yang dihasilkan dari sesi pra pembukaan mengacu pada harga penutupan 

hari sebelumnya (t-1) dengan harga pembukaan yang terbentuk pada hari 

tersebut (t). 

Keuntungan selama sesi pra pembukaan lebih kecil dibandingkan 

sesi perdagangan reguler mengingat waktu yang lebih panjang untuk 

bertransaksi adalah saat sesi perdagangan reguler. Meski demikian 

perusahaan sampel mampu memberikan keuntungan bagi investornya 

selain mengacu pada harga penutupan saham namun juga sesaat sebelum 

sesi perdagangan saham dibuka atau sesi pra pembukaan. 
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H3 : Return sesi pra pembukaan berpengaruh signifikan terhadap 

return saham. 

Dari hasil analisis regresi (tabel 4.10) dapat diketahui bahwa hasil 

p-value variabel bebas return sesi pra pembukaan sebesar 0,0000 < 0,05 

yang berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima bahwa return sesi pra 

pembukaan berpengaruh signifikan terhadap return saham sesi 

perdagangan reguler. Selaras dengan yang dikemukakan (Barclay & 

Hendershott, 2009) yang menyatakan bahwa sesi pra pembukaan 

merupakan sesi yang cukup penting dalam menghasilkan imbal dari hasil 

investasi. Mengingat di Indonesia sendiri waktu dalam bertransaksi pra 

pembukaan relatif singkat yaitu 10 menit namun pada sesi ini investor 

bereaksi akan segala informasi yang diterima selama masa non trading. 

Return sesi pra pembukaan selama periode penelitian 

menghasilkan rata-rata yang positif menunjukkan bahwa investor 

mendapat keuntungan akan hasil investasinya. Keuntungan yang diperoleh 

investor selama sesi pra pembukaan mencerminkan kemampuan investor 

memprediksi harga pembukaan yang akan terbentuk pada periode (Pt) dari 

harga penutupan (Pt-1). Harga penutupan saham (Pt-1) yang terevaluasi 

dengan terbentuknya harga keseimbangan baru yaitu harga pembukaan 

yang dihasilkan karena adanya sesi pra pembukaan (Pt) dan adanya 

pengaruh atas perubahan harga pembukaan yang menghasilkan return sesi 

pra pembukaan (Rp) terhadap perubahan harga penutupan sesi 

perdagangan saham reguler yang juga menghasilkan return sesi 

perdagangan saham reguler (Ri,t) merupakan bentuk lemah dari teori 

efisiensi pasar berlaku di BEI. Teori pasar efisien (Fama, 1970) bentuk 

lemah menyatakan bahwa harga mencerminkan informasi yang ada pada 

masa lalu dalam bentuk harga pasar saham. Dari harga penutupan (Pt-1) dan 

harga pembukaan (Pt) yang menghasilkan return, berartireturn saham sesi 

pra pembukaan mampu mencerminkan informasi terkait akan meningkat 

atau menurunnya return saham di akhir hari perdagangan. 
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H4 : Volume perdagangan berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. 

Hasil analisis regresi menunjukkan nilai p-value untuk variabel 

bebas tva sebesar 1.07e-016< 0,05 didapati bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima bahwa terdapat pengaruh tva terhadap return saham sesi 

perdagangan. Hasil tersebut mendukung penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh (Nasir & Mirza, 2011) bahwa volume perdangan 

berpengaruh terhadap return saham dan penelitian ini tidak sependapat 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saputra, 2012) dimana tidak 

terdapat pengaruh antara volume perdagangan dan return saham. 

Penelitian ini juga selaras dengan yang dikemukakan oleh 

(Karpoff, 1987) bahwa volume mampu menjelaskan informasi selama 

periode perdagangan. Volume perdagangan secara selaras berada pada 

posisi yang sama dengan return saham. Dimana semakin tinggi volume 

perdagangan saham mengindikasikan bahwa return yang diterima investor 

akan hasil investasinya juga menguntungkan. Dan saat volume 

perdagangan saham rendah akan berdampak pada rendahnya return saham. 

Dapat disimpulkan bahwa selain memperhatikan perubahan harga, 

investor juga dapat memperhatikan volume perdagangan sebagai alternatif 

dalam mendapatkan sumber informasi ketika harga belum sepenuhnya 

menjelaskan kondisi saham yang sebenarnya sebelum menentukan 

keputusan investasinya. Sebagai saham dari perusahaan yang memiliki 

kapitalisasi besar, saham-saham tersebut selalu aktif diperdagangkan 

dengan tidak adanya hasil tva negatif. 

H5 : Return sesi pra pembukaan dan volume perdagangan secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap return saham. 

Dari analisis regresi diketahui hasil uji F sebesar 0.000000< 0,05 

berarti bahwa secara bersama-sama return saham sesi pra pembukaan dan 

volume perdagangan berpengaruh terhadap return saham.  Keduanya 
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merupakan sumber informasi bagi investor dalam menentukan keputusan 

investasinya. Perubahan harga saat sesi pra pembukaan  yang 

menghasilkan return seperti yang diungkapkan dalam penelitian (Tsiakas, 

2004) dan teori yang dikemukakan Fama dalam hipotesis pasar efisien 

bahwa di dalam harga mengandung informasi akan sekuritas tersebut, 

ditambah dengan pergerakan volume perdagangan saham yang turut 

mencerminkan minat investor  akan sebuah sekuritas mendukung investor 

dalam berinvestasi. 

Saat perubahan harga sesi pra pembukaan menunjukkan hasil 

positif akan berdampak pada return saham dan sebaliknya. Begitu juga 

dengan volume perdagangan yang turut mengindikasikan return saham. 

Keduanya menjadi alat prediksi yang dapat digunakan investor dalam 

menentukan keputusan investasinya. 

Harga dan volume perdagangan saham bersifat ex post (menurut 

bahasa yunani : setelah terjadi) dimana terjadinya perubahan harga pasar 

saham dan volume perdagangan saham mengandung peristiwa yang terjadi 

di masa lalu. Dengan karakteristik harga dan volume perdagangan saham 

tersebut membuat investor yang ingin mendapatkan keuntungan di akhir 

hari perdagangan untuk memperhatikan return yang terjadi saat sesi pra 

pembukaan dan mengamati volume saham yang sedang diperdangkan 

karena keduanya merupakan cerminan return di akhir hari perdagangan. 

 

  


