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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder didokumentasikan dari situs 

resmi www.idx.co.id, www.duniainvestasi.com, dan www.sahamok.com berupa 

data saham yang diperlukan untuk melakukan analisis terkait variabel–variabel 

dalam penelitian ini, seperti: Harga penutupan saham berinterval harian; nilai 

Bid dan nilai Ask saham-saham sampel i pada penutupan hari bursa t.Populasi 

yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 di Bursa Efek 

Indonesia. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling berdasarkan kriteria tertentu yaitu:  perusahaan yang terdaftar di indeks 

LQ45 di BEI secara terus-menerus dari tahun 2015-2017 dan perusahaan yang 

dipilih adalah perusahaan non-keuangan. Adapun perusahaan yang menjadi 

objek penelitian adalah seperti pada Lampiran 1 Tabel Perusahaan Yang Terpilih 

Sebagai Sampel. 

                

 

 

  

http://www.idx.co.id/
http://www.duniainvestasi.com/
http://www.sahamok.com/
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4.2 Analisis Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk . menggambarkan secara khusus sampel yang diteliti. 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif  

year 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

2015 

var_return 1559 0.00000 0.02651 0.0007036 0.00111170 

rata_CP 1559 336 62195 8219.67 11404.283 

rata_spread 1559 0.00055 0.40282 0.0046975 0.01447699 

Valid N 
(listwise) 

1559         

2016 

var_return 1500 0.00000 73.85984 0.0498078 1.90703840 

rata_CP 1500 443 74550 8630.74 13550.521 

rata_spread 1500 0.00046 0.40321 0.0045224 0.01050659 

Valid N 
(listwise) 

1500         

2017 

var_return 1531 0.00000 0.00868 0.0003939 0.00060232 

rata_CP 1531 482 81770 9108.72 14916.567 

rata_spread 1531 0.00045 0.02483 0.0044704 0.00216047 

Valid N 
(listwise) 

1531         

  

       Sumber: data sekunder yang telah diolah kembali 

 

 Berdasarkan tabel di atas selama tahun 2015 sampai 2017 nilai terendah  

rata close price dipegang oleh Pakuwon Jati Tbk yaitu sebesar 336 pada tahun 

2015, 443 pada tahun 2016, dan 482 pada tahun 2017. Nilai tertinggi rata close 
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price selama 3 tahun dipegang oleh perusahaan yang sama yaitu Gudang Garam 

Tbk dengan nilai sebesar 62195 pada tahun 2015, 74550 pada tahun 2016, dan 

81770 pada tahun 2017.  

 Nilai tertinggi varian return pada tahun 2015 sebesar 0.02651 yaitu pada 

Surya Citra Media Tbk. Lalu pada tahun 2016 sebesar 73.85984 pada Wijaya 

Karya (Persero) Tbk. sedangkan tahun 2017 sebesar 0.00868 pada Matahari 

Department Store Tbk.  

 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

 

4.3.1 Uji Normalitas Data 

 

Uji normalitas dilakukan sebelum pengujian hipotesis dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah data dalam penelitian ini memiliki distribusi 

normal atau tidak. Hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov – 

Smirnov dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 4.2 

 

Uji Normalitas Data Jika Dilihat Dari Variabel Varian Return Terhadap 

Spread 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 4590 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .01042970 
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Most Extreme Differences Absolute .360 

Positive .309 

Negative -.360 

Test Statistic .360 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000
c
 

 

  Sumber: Olah data SPSS,2018 

 

 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas Data Jika Dilihat Dari Variabel Varian Return Terhadap 

Harga Saham 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 4590 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 13358.2083307

1 

Most Extreme Differences Absolute .267 

Positive .258 

Negative -.267 

Test Statistic .267 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000
c
 

 

Sumber: Olah data SPSS,2018 
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Tabel 4.4 

 

Hasil Uji Normalitas Data Jika Dilihat Dari Variabel Harga Saham 

Terhadap Spread 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 4590 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .01041463 

Most Extreme Differences Absolute .366 

Positive .313 

Negative -.366 

Test Statistic .366 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000
c
 

 

Sumber: Olah data SPSS,2018 

 

Berdasar 3 model di atas menunjukkanbahwa nilai signifikansi sebesar 

0.000 sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil Kolmogorov-Smirnov 

berada dibawah nilai probabilitas yaitu 0.05 yang berarti data dalam 

penelitian ini tidak berdistribusi normal. Williams, Grajales & Kurkiewicz 

(2013) menyatakan bahwa semakin besar sampel, maka (non)normalitas 

residual menjadi kurang penting. Pada penelitian ini data yang yang 

digunakan tergolong menggunakan sampel yang besar oleh karena itu tidak 

akan terlalu mempengaruhi hasil penelitian. 
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4.3.2 Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terjadi 

hubungan antar variabel bebas didalam penelitian.. Hasil uji 

multikolinieritas dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.5 

 

                              Uji Multikolineritas 

 

 Collinearity 

Statistics 

 

Tolerance VIF 

Pt = α + βσt
2
 + е 

 

1.000 1.000 

Spreadt = α + βPt + е 

 

1.000 1.000 

Spreadt = α + β σt
2 

+ е 

 

1.000 1.000 

    

    Sumber: data sekunder yang telah diolah kembali 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

kolinieritas antar variabel bebas. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai 

tolerance yang lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF yang kurang dari 10. 
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4.3.3 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode Durbin-

Watson. Dibawah ini adalah tabel hasil uji autokorelasi. 

    Tabel 4.6 

 

             Uji Autokorelasi 

  

 

Durbin-

Watson kriteria 

Pt = α + βσt
2
 + е 

 

0.042 

dW<dl 

Spreadt = α + βPt + е 

 

1.979 du<dW<4-

du 

Spreadt = α + β σt
2 

+ е 

 

1.973 du<dW<4-

du 

 

 Sumber: data sekunder yang telah diolah kembali 

 

Berdasar tabel hasil uji autokorelasi di atas dapat disimpulkan bahwa 

terdapat autokorelasi positif pada model pertama yaitu dengan nilai DW 

sebesar 0.042 lebih rendah daripada batas bawah (dl) sedangkan model yang 

lain tidak terdapat autokorelasi dengan nilai yang dihasilkan sebesar 1.973 

dan 1.979. Hal ini bisa dimaklumi karena variabel yang diprediksi adalah 

level harga saham yang sebagai data time series cenderung tidak stasioner, 

berbeda dengan variabel Spread pada model 2 dan 3 yang merupakan data 

rasio. 
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4.3.4 Uji heteroskedastisitas 

 Berikut adalah tabel hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Uji 

Glejser. 

 

Tabel 4.7 

 

          Uji Heteroskedastisitas Glejser 

 

 

    

sig 

Pt = α + βσt
2
 + е 

 

.410 

Spreadt = α + βPt + е 

 

.202 

Spreadt = α + β σt
2 

+ е 

 

.868 

 

  Sumber: data sekunder yang telah diolah kembali  

 

 Berdasarkan tabel hasi uji di atas dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Pada ketiga model di atas dapat dilihat bahwa 

hasil uji memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. 

4.4 Pengujian Hipotesis  

 Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis pada 

penelitian ini menggunakan uji t dimana uji ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian 
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secara parsial. Berikut merupakan hasil uji masing – masing model linear 

sederhana : 

 

 

4.4.1 Pengujian Model Pt = α + βσt
2
 + е 

 

Tabel 4.8 

 

Hasil Pengujian Model Regresi I 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8652.056 197.215  43.871 .000 

var_return -90.426 180.900 -.007 -.500 .617 

a. Dependent Variable: rata_CP 

Sumber: Olah data SPSS,2018 

 

Berdasarkan tabel hasil uji di atas dapat dilihat bahwa nilai 

signifikansinya sebesar 0.617 atau lebih besar dari 0.05. Hal ini 

menunjukkan bahwa varian return sebagai variabel independen t 

berpengaruh tidak signifikan terhadap close price.  
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4.4.2 Pengujian Model Spreadt = α + βPt + е 

 

Tabel 4.9 

 

Hasil Pengujian Model Regresi II 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .005 .000  26.904 .000 

rata_CP -4.199E-8 .000 -.054 -3.648 .000 

a. Dependent Variable: rata_spread 

Sumber: Olah data SPSS,2018 

 

 Berdasarkan tabel hasil uji di atas nilai signifikansi yang dihasilkan 

adalah sebesar 0.000 atau lebih kecil dari 0.05. Nilai t hitung yang 

dihasilkan adalah – 3.648 > nilai t tabel diketahui sebesar 1.960481. Hal ini 

menunjukkan bahwa close price memiliki pengaruh signifikan terhadap 

spread lalu dengan t tabel yang dihasilkan yaitu sebesar -3.648 maka 

disimpulkan arah pengaruhnya adalah negatif. 
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4.4.3 Pengujian Model Spreadt = α + β σt
2 

+ е 

 

Tabel 4.10 

 

Hasil Pengujian Model Regresi III 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .005 .000  29.646 .000 

var_return -2.504E-5 .000 -.003 -.177 .859 

a. Dependent Variable: rata_spread 

Sumber: Olah data SPSS,2018 

 

 Berdasarkan tabel hasil uji di atas dapat dilihat nilai signifikansinya 

sebesar 0.859 atau lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa varian 

return sebagai variabel independen berpengaruh tidak signifikan terhadap 

spread. 
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4.4.5 Pengujian Model Spreadt = α + β1σt
2 

+ β2Pt + е 

 

 

 

 

 

 

 

     

  Sumber : data sekunder yang diolah kembali 

 

 Berdasarkan tabel hasil uji Sobel di atas dapat disimpulkan bahwa 

variabel harga saham tidak dapat dikatakan sebagai variabel mediator 

karena nilai p value yang dihasilkan adalah hanya sebesar 0.620431 lebih 

kecil dari tingkat kriteria yang diperlukan untuk disebut sebagai variabel 

mediator.  

Tabel 4.11 

 

Tabel Hasil Uji Sobel 
 

SOBEL TEST  

   test statistic std. error p value 

0.49524001 7.67E-06 0.620431 
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4.5 Pembahasan 

Varian Return dan Harga Saham 

 Pada pengujian model 1 menggunakan regresi linier sederhana dapat 

disimpulkan bahwa  variabel varian return berpengaruh tidak signifikan terhadap 

harga saham. Hasil uji t dengan nilai signifikansi 0,0617 > 0,05 yang berarti 

varian return berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel varian return saham mewakili risiko. Risiko saham 

yang tinggi biasanya cukup  diminati oleh investor dengan asumsi bahwa high 

risk – high return. Namun tidak jarang bahwa semakin berisiko dalam 

berinvestasi semakin rendah harga sahamnya. Tetapi penelitian ini mengatakan 

bahwa risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham artinya ada 

kemungkinan investor mengabaikan risiko berinvestasi. Hasil temuan ini sejalan 

dengan penelitian Setianingrum (2009) yang menyatakan bahwa risiko 

berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham namun tidak sejalan dengan 

temuan Amanda dan Pratomo (2013) yang menyatakan bahwa risiko berpengaruh 

negatif signifikan terhadap harga saham. 
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Varian Return dan Bid-ask spread 

 Pada pengujian model 2 menggunakan regresi linier sederhana  variabel 

varian return seacara parsial berpengaruh tidak signifikam teradap bid-ask 

spread. Hasil uji t dengan nilai signifikansi varian return terhadap bid-ask 

spread sebesar 0,0859 > 0,05 yang berarti varian return berpengaruh tidak 

signifikan terhadap bid-ask spread. Hasil ini mendukung temuan Shobriati 

(2013) dan Rasyidi dan Murdayanti (2013) yang menyatakan bahwa varian 

return berpengaruh tidak signifikan terhadap bid-ask spread.Varian return yang 

tinggi berarti risiko yang dihadapi oleh investor juga tinggi. Hal ini karena varian 

return berkorelasi dengan risiko. Risiko saham yang semakin tinggi 

menyebabkan dealer akan berusaha menahan saham sampai pada waktu tertentu 

yang mengakibatkan biaya kepemilikan saham menjadi besar dengan kata lain 

dealer akan berusaha memperlebar spread. Namun pada penelitian ini variabel 

varian return saham tidak signifikan terhadap bid-ask spread artinya risiko yang 

tinggi tidak senantiasa membuat dealer memperlebar spread yang artinya biaya 

kepemilikan saham akan tetap kecil. Faktor kemungkinan lain adalah variasi 

tingkat return pada penelitian ini tidak terlalu besar dikarenakan sampel pada 

penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di LQ45 yang memiliki 

tingkat likuiditas tinggi.  

 Hasil temuan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fatmawati dan Asri (1999), Ady (2010), Ambarwati (2008), dan Aprilia (2015) 
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yang menyatakan bahwa variabel varian return berpengaruh signifikan terhadap 

bid-ask spread, serta temuan Ciptaningsih (2010) yang menyatakan bahwa 

variabel varian return berpengaruh negatif signifikan terhadap bid-ask spread. 
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Harga Saham dan Bid-ask spread 

 Setelah melakukan pengujian model 3 menggunakan regresi linier 

sederhana dapat disimpulkan bahwa hanya variabel harga saham saja yang 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap bid-ask spread. Dengan taraf 

signifikansi sebesar 0.05 nilai t hitung diketahui sebesar -3.648 > t tabel 

1.960481 dan nilai sig uji t sebesar 0.000 maka harga saham berpengaruh negatif 

signifikan terhadap bid-ask spread. Pengaruh negatif dan signifikan pada 

variabel harga saham ini berarti apabila harga saham semakin menurun investor 

cenderung akan mengurangi minat untuk membeli saham karena pada kondisi 

seperti ini dapat menggambarkan bahwa kinerja perusahaan sedang pada kondisi 

yang kurang baik. Disisi lain dealer akan berusaha untuk menahan saham sampai 

pada waktu tertentu sehingga akan memperbesar biaya kepemilikan saham dan 

hal ini bisa dikatakan memperlebar spread. Motif jangka panjang menjadi faktor 

kemungkinan dealer tidak langsung melepas saham dengan tujuan dapat 

menutup biaya kepemilikan saham. Hasil ini sejalan dengan penelitian 

Fatmawati dan Asri (1999) dan Aprilia (2015) yang menyatakan bahwa variabel 

harga saham memiliki pengaruh negatif sigmifikan terhadap bid-ask spread. 

Menurut Aprilia (2015) harga saham yang tinggi mencerminkan bahwa 

perusahaan tersebut dalam kondisi baik dan mengindikasikan saham tersebut 

disukai oleh para investor, sehingga dealer tidak perlu memegang saham terlalu 

lama yang menyebabkan biaya kepemilikan saham rendah. Berbeda dengan 
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penelitian Ady (2010) dan penelitian Ciptaningsih (2010) yang menyatakan 

variabel harga saham berpengaruh tidak signifikan terhadap bid-ask spread. 

 

Relasi Varian Return, Harga Saham, dan Bid-ask spread 

 Dalam pengujian hipotesis tiga model menggunakan regresi linier 

sederhana didapat hasil hanya variabel harga saham saja yang berpengaruh 

terhadap bid-ask spread. Baron & Kenny (1986) menyatakan ada beberapa 

persyaratan yang harus dipenuhi untuk tercapainya mediasi, yaitu: 

1. variabel independen harus signifikan mempengaruhi variabel mediator 

2. variabel independen harus signifikan mempengaruhi variabel dependen 

3. variabel mediator harus signifikan mempengaruhi variabel dependen 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis hanya persyaratan ketiga saja yang 

terpenuhi, variabel mediator yaitu harga saham berpengaruh signifikan terhadap 

bid-ask spread. Sedangkan menurut hasil uji Sobel yang sudah dilakukan didapat 

hasil nilai p value yang hanya sebesar 0.620431. Dengan demikian disimpulkan 

bahwa harga saham tidak bisa dikatakan sebagai variabel intervening pada 

pengaruh varian return saham terhadap bid-ask spread. Hipotesis keempat pada 

penelitian ini ditolak yang berarti varian return berpengaruh tidak signifikan 

terhadap bid-ask spread melalui harga saham. 

 

 


