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PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang  

Pasar modal merupakan suatu wadah atau tempat bagi perusahaan 

untuk memperjualbelikan instrument keuangan. Fungsi dari Pasar modal 

adalah sebagai sarana alokasi dana yang produktif untuk memindahkan dana dari 

pemberi pinjaman ke peminjam. Selain itu, pasar modal juga merupakan sarana 

perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dana jangka panjang dengan 

menerbitkan sekuritas atau surat berharga. Yang termasuk dalam sekuritas antara 

lain saham, obligasi, reksadana, warrant, dan option. 

Saham adalah sekuritas yang paling banyak diperdagangkan di pasar 

modal. Saham merupakan surat berharga sebagai bukti kepemilikan dalam suatu 

perusahaan. Tujuan investor memiliki saham adalah untuk mendapatkan return. 

Return ini dapat berupa deviden dan capital gain. Deviden adalah laba dari 

perusahaan yang dibagikan kepada perusahaan setiap tahunnya sedangkan capital 

gain adalah selisih positif dari harga jual dan harga beli yang diperoleh 

pemegang saham. 

Untuk menarik pembeli dan penjual agar berpartisipasi dalam pasar 

modal, pasar modal harus bersifat likuid dan efisien. Jika penjual dan pembeli 

dapat memperdagangkan surat-surat berharga dengan cepat dan tanpa 

pengorbanan yang berarti maka dapat dikatakan bahwa pasar modal tersebut 

merupakan pasar modal yang likuid. Sedangkan pasar modal dikatakan efisien 

jika harga dari surat-surat berharga mencerminkan penilaian investor terhadap 

prospek laba perusahaan di masa mendatang serta kualitas dari manajemen 



perusahaan secara akurat. Keraguan akan hal ini tercermin pada peningkatan atau 

penurunan harga surat berharga. (Bria, 2008) 

Gejolak peningkatan atau penurunan harga saham sering disebut dengan 

volatilitas. Sharpe (1971) dalam Anton (2006) mengemukakan bahwa 

volatilitas sebagai ukuran responsiveness perolehan suatu sekuritas atau 

portofolio terhadap perubahan-perubahan  perolehan di pasar saham sebagai 

keseluruhan. Volatilitas, beta (Sharpe, Lintner, Treynor, Mossin) ataupun 

mean-variance (Markowitz-Tobin) merupakan teori yang diharapkan sebagai 

pengukur risiko yang sederhana tetapi meyakinkan untuk risiko (Anton, 

2006). 

Perkembangan selanjutnya muncul sejumlah model untuk mengukur 

volatilitas. Secara umum model-model tersebut dapat di kategorikan menjadi 

tiga yaitu: model standart dengan harga penutupan sebagai informasi dasar, 

model-model nilai ekstrim yang memanfaatkan informasi harga pembukaan, 

tertinggi, terendah, maupun harga penutupan saham, dan model-model jenis 

ARCH/GARCH. 

Hal lain yang tidak bisa diabaikan oleh investor adalah peran dari 

volume saham dan frekuensi perdagangan saham. Volume perdagangan adalah 

banyaknya lembar saham suatu emiten yang diperjualbelikan di pasar modal 

setiap hari bursa dengan tingkat harga yang disepakati oleh pihak penjual dan 

pembeli saham melalui perantara (broker) perdagangan saham. Volume 

perdagangan saham merupakan hal yang penting bagi seorang investor, karena 

volume perdagangan saham menggambarkan kondisi efek yang diperjualbelikan 

di pasar modal. Bagi investor, sebelum melakukan investasi atau penanaman 



modal hal terpenting adalah tingkat likuiditas suatu efek (Wahyu dan Andi, 

2005). 

Volume saham merupakan indikasi dari supply dan demand. Dimana 

volume perdagangan yang kecil menunjukkan investor yang sedikit atau 

kurang tertarik dalam melakukan investasi di pasar modal, sedangkan volume 

yang besar menunjukkan banyak investor dan banyaknya minat investor 

dalam melakukan transaksi jual beli saham(Agustinus, 2009). Volume 

memberikan gambaran tentang pasar yang dapat digunakan sebagai alat ukur 

seberapa besar respon pasar terhadap informasi yang datang ke pasar, 

merupakan bagian dari indikator likuiditas pasar dan ukuran urgency harus 

buy atau sell.  

Penelitian yang menguji pengaruh volume perdagangan saham 

terhadap volatilitas pasar banyak dilakukan, namun masih terdapat pengaruh 

kontradiksi dan hubungan antara volume perdagangan dan volatilitas pasar. 

Bria (2008) meneliti pengaruh perubahan volume perdagangan di BEI saham 

dikaitkan dengan volatilitas pasar. Penelitian tersebut mengungkapakan 

bahwa volume pasar transaksi perdagangan di pasar non-reguler,pasar 

reguler, dan pasar total berpengaruh secara positif terhadap volatilitas pasar di 

BEI. Peneliti menyarankan bagi penelitian selanjutnya agar memperhatikan 

aspek likuiditas pasar pasar lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap 

volatilitas pasar saham di BEI, misalnya frekuensi atau nilai perdagangan 

saham. 



Anton (2006) meneliti pengaruh volume perdagangan terhadap return 

saham dan volatilitas return saham LQ45. Mengemukakan bahwa  volume 

perdagangan tidak berpengaruh terhadap volatilitas return saham di Indonesia 

dan berhubungan negatif terhadap return saham. Peneliti menyarankan untuk 

penelitian yang akan datang untuk menambah varabel lain seperti variabel 

frekuensi perdagangan saham dan anomali-anomali di pasar. Koefisien 

volume perdagangan bernilai negatif, hal ini mungkin disebabkan oleh 

kurangnya ukuran sampel dan waktu yang lebih pendek (2003-2004), 

sehingga untuk penelitian yang akan datang diusulkan untuk sampel yang 

lebih banyak 

Adanya dua teori yang bertentangan, keragaman hasil penelitian, serta 

kedua penelitian tersebut menyarankan untuk menyertakan variabel frekuensi 

dalam penelitian mengenai volume perdagangan dan volatilitas return saham , 

menjadikan fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena latar 

belakang tersebut akan dilakukan penelitian yang menguji volume 

perdagangan dan frekuensi perdagangan terhadap volatilitas return saham LQ 

45  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009. 

 

1.2.   Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang 

akan diteliti adalah  

1. Apakah volume perdagangan saham mempengaruhi volatilitas return 

saham?  



2. Apakah frekuensi perdagangan saham mempengaruhi volatilitas return 

saham? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu :  

1. Untuk menguji pengaruh volume perdagangan saham terhadap volatilitas 

return saham.   

2. Untuk menguji pengaruh frekuensi perdagangan saham terhadap 

volatilitas return saham. 

 

2.1.  Manfaat Penelitian  

1. Bagi akademisi  

     Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan teori. Terutama berkaitan dengan faktor yang 

mempengaruhi volatilitas return.   

2. Bagi praktisi  

     Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi praktis untuk para 

trader, investor, dan manajer investasi serta pelaku pasar modal . hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 

memahami volatilitas dalam dinamika pasar modal di bursa efek 

Indonesia 
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