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BAB I 

             PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Pasar modal merupakan pasar di mana perusahaan dan investor bertemu 

untuk memperjualbelikan instrumen keuangan jangka panjang. Dalam 

perekonomian pasar modal memegang peranan penting, bahkan ekonomi suatu 

negara dapat diukur dari kondisi pasar modal di negara tersebut. Pasar modal 

memiliki fungsi ekonomi yaitu menyalurkan dana dari pemilik modal kepada 

pihak yang membutuhkan secara efektif dan efisien. Di sisi lain, pasar modal juga 

menjalankan fungsi finansial yang berarti pemilik modal melalui pasar modal 

dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pembagian hasil (deviden) sebagai 

kompensasi atas dana yang diinvestasikan. 

 Pertumbuhan pasar modal merupakan parameter bahwa pasar modal 

bagian lain dari alternative investasi selain bidang perbankan. Selain itu 

perkembangan pasar modal juga menunjukkan bahwa kepercayaan pemodal akan 

investasi di pasar modal Indonesia cukup baik (Husnan, 1996). 

 Informasi menjadi hal yang penting bagi para investor karena akan 

mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. Informasi yang dibutuhkan oleh 

para investor dapat berupa harga saham, laporan keuangan, serta faktor–faktor 

eksternal perusahaan. Harga saham perusahaan menjadi salah satu informasi yang 
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penting karena dapat menunjukkan kondisi perusahaan tersebut. Umumnya 

masyarakat akan menilai kondisi perusahaan dalam keadaan baik apabila harga 

sahamnya tinggi. Sebaliknya, apabila harga saham rendah, masyarakat akan 

menilai perusahaan dalam kondisi kurang baik.  

 Dalam berinvestasi investor akan selalu dihadapkan pada risiko. Investor 

biasanya hanya akan memperkirakan tingkat keuntungan yang akan didapatkan 

dan menghitung seberapa jauh kemungkinan hasilnya menyimpang dari yang 

diharapkan. Umumnya, apabila suatu investasi memiliki tingkat risiko yang 

tinggi, investor akan mengasumsikan bahwa hasil yang akan didapatkan akan 

tinggi pula. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Jogiyanto (2017) bahwa 

semakin tinggi risiko suatu kesempatan investasi maka akan semakin tinggi pula 

tingkat keuntungan (return) yang disyaratkan oleh investor. 

 Investor harus memiliki pertimbangan–pertimbangan yang rasional dan 

pengetahuan yang cukup dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi. 

Pendapatan dan risiko setiap alternatif investasi dapat menjadi hal yang penting 

yang perlu dipertimbangkan oleh para investor. Investor tidak dapat mengetahui 

dengan pasti tingkat return yang akan didapatkan dan oleh karena itu dikatakan 

bahwa pada setiap alternatif investasi, investor akan menghadapi risiko, dan besar 

kecilnya tingkat risiko yang dihadapi akan bergantung pada jenis investasinya. 

Oleh karena risiko dalam berinvestasi menyangkut hasil/pendapatan return yang 

tidak pasti, investor hanya akan mampu memperkirakan tingkat keuntungan dan 
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kemungkinan penyimpangan dari keuntungan yang akan didapatkan. Investor 

dapat melakukan diversifikasi investasi dengan cara menambah jenis saham yang 

diinvestasikan untuk memperkecil tingkat risiko yang dihadapi. Risiko saham bisa 

dihilangkan melalui cara yaitu  membentuk portofolio disebut dengan risiko tidak 

sistematis. Sebaliknya tingkat risiko yang tidak dapat diminimalisir disebut 

dengan risiko sistematik. (Jogiyanto,2017) . 

 Risiko seringkali dikaitkan dengan suatu penyimpangan atau deviasi atas 

keuntungan yang didapatkan dibandingkan dengan yang diekspektasikan. Risiko 

tidak sistematik dapat diukur menggunakan varian atau standar deviasi. Menurut 

Varian merupakan rata-rata dari deviasi kuadrat. Dalam penelitian ini risiko 

diwakili oleh varians return. Varian return saham merupakan variabilitas return 

di seputar return normal yang disebabkan adanya perubahan harga saham yang 

terjadi setiap harinya.  Semakin tinggi varian return saham maka akan semakin 

bervariasi return sebuah saham tersebut atau dikatakan semakin tingginya  risiko 

saham yang dihadapi investor. Varian return disinyalir memiliki  pengaruh 

terhadap bid-ask spread. Risiko, yang dalam  penelitian ini diwakili oleh varian, 

yang tinggi  akan menyebabkan  bid-ask spread  semakin besar dan sebaliknya 

varian return atau risiko saham yang kecil akan mendorong para investor 

berinvestasi sehingga akan memperkecil bid-ask spread. Menurut Jogiyanto 

(2017) bid-ask spread berarti harga penawaran penjualan terendah (ask-price) dan 

harga penawaran pembelian tertinggi (bid-price). Bid-ask spread menjadi salah 
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satu parameter yang digunakan untuk melihat perubahan likuiditas saham. Bid-

ask price diartikan sebagai penutupan harga penawaran dan permintaan setiap 

harinya. 

 Dari penelitian yang dilakukan oleh  Fatmawati dan Asri (1999) dan 

Aprilia (2015)  menghasilkan kesimpulan jika varian return saham berhubungan 

positif dengan spread, sedangkan harga saham secara statistik berpengaruh 

negatif signifikan terhadap  spread. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh 

Ciptaningsih (2010)  menghasilkan kesimpulan bahwa bahwa harga saham 

memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap bid-ask spread 

sedangkan variabel varian return berpengaruh negatife dan signifikan terhadap 

bid-ask spread. 

 Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanda dan Pratomo 

(2013) yang membuktikan bahwa risiko berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. Namun hasil penelitian lain yaitu yang dilakukan oleh Anastasia (2013) 

membuktikan bahwa risiko berpengaruh namun tidak signifikan terhadap harga 

saham. Adanya keragaman teori yang masih saling bertentangan dari beberapa 

hasil penelitian di atas menjadikan fenomena ini menarik untuk dilakukan 

penelitian lebih lanjut.  

 Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti ingin 

menganalisa masalah ini sebagai penelitian lanjutan dengan judul  

“PENGUJIAN HARGA SAHAM SEBAGAI KEMUNGKINAN 
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INTERVENING PENGARUH VARIAN RETURN SAHAM TERHADAP 

BID-ASK SPREAD“ 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah varian return berpengaruh terhadap harga saham ? 

2. Apakah  harga saham berpengaruh terhadap bid–ask spread ? 

3. Apakah varian return berpengaruh terhadap bid-ask spread? 

4. Apakah varian return berpengaruh terhadap bid-ask spread  melalui 

harga saham? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui kemungkinan pengaruh langsung varian return  terhadap 

bid–ask spread. 

2. Mengetahui kemungkinan pengaruh secara tidak langsung varian return 

terhadap bid–ask spread melalui harga saham. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

 Apabila tujuan penelitian ini tercapai, diharapkan penelitian ini akan 

memberikan manfaat kepada sejumlah pihak yaitu manfaat praktis bagi investor 

dan manfaat teoretik bagi akademisi. 

1. Bagi Investor  

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi tambahan informasi 

dan bahan pertimbangan saat investor melakukan transaksi investasi. 

2. Bagi Akademis  

Penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan mengenai varian return 

dan pengaruhnya pada bid-ask spread. 


