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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Pasar modal sebagai sarana alternatif bagi perusahaan untuk menghimpun dana 

dari investor. Pasar modal memegang peranan penting bagi perusahaan yang 

bertujuan menjembatani aliran dana dari investor (orang yang memiliki dana) 

dengan issuer (orang yang membutuhkan dana). Investor saham akan memperoleh 

keuntungan dari perubahan harga saham dan dividen. 

 

Dalam perdagangan dipasar modal seorang investor tidak dapat  membeli maupun 

menjual surat berharganya secara langsung. Sehingga investor yang ingin menjual 

dan membeli saham harus menghubungi pialangnya masing-masing. Saat seorang 

investor ingin menjual saham maka pialang akan mengajukan harga penawaran 

pembelian kepada investor tersebut, harga penawaran pembelian ini disebut 

dengan bid price. Sedangkan saat akan menjual saham investor menawarkan 

harga kepada pialang, penawaran harga jual ini disebut ask spread. Selisih antara 

ask price  dan bid price sendiri disebut dengan bid ask spread. 

 

Di pasar modal sendiri ketersediaan informasi sangat diperlukan untuk mununjang 

proses transaksi  agar tidak terjadi ketidakseimbangan informasi atau asimetri 

informasi, karena besar kecilnya spread menunjukan seberapa besar asimetri  
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informasi diantara pelaku pasar. Untuk itulah pelaku pasar berupaya mendapatkan 

sinyal tertentu yang dapat dijadikan sebagai informasi untuk mengurangi 

ketidakpastian informasi yang terjadi. Disinilah broker atau dealer berusaha 

menentukan spread yang cukup untuk menutup biaya-biaya yang timbul 

diantaranya biaya sekuaritas, biaya pemrosesan pesanan dan biaya informasi.  

 

Dalam membeli dan memahami kepemilikan saham seorang investor tidak hanya 

mengharapkan return yang maksimal namun juga harus mempertimbangkan 

risiko. Untuk memperoleh hal tersebut seorang investor harus memiliki informasi 

mengenai kinerja perusahaan sehingga terlihat prospek kedepan perusahaan 

tersebut. Kinerja perusahaan yang bagus dapat terlihat dari tingkat likuiditas 

perusahaan tersebut. Tingkat likuiditas dipengaruhi oleh diantaranya harga saham, 

volume perdagangan, varian return saham dan tingkat bid ask spread. perusahaan 

yang memiliki rasio-rasio keuangan yang cukup baik memiliki risiko yang lebih 

kecil sehingga bid ask spread-nya akan rendah. Untuk itu, spread models akan 

menguji faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran bid ask spread yang diperoleh 

oleh dealer dipasar yang berbeda.   

 

Data dari tabel 1.1 menunjukan bahwa rata-rata bid ask spread pada tahun 2010 

sebesar 0,6461 pada tahun 2011 rata-rata bid ask spread mengalami penurunan 

sebesar 0,1608 atau 16% dan pada tahun 2012 rata-rata bid ask spread mengalami 

kenaikan sebesar 0,488 atau 49%. Besarnya tingkat bid ask spread yang 

mengalami kenaikan dan penurunan menyebabkan penelitian mengenai bid ask 

spread menarik untuk untuk dianalisis. 
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Tabel 1.1 Bid Ask Spread Tahun 2010-2012 

No Nama Perusahaan 
Bid Ask Spread 

2010 2011 2012 

1 PT. Astra International Tbk 0,5989 0,5066 1,709 

2 PT. Bank Danamon Tbk 0,4967 0,5175 0,5205 

3 PT. Kalbe Farma Tbk 1,0427 0,413 1,3815 

4 PT. Lippo Karawaci Tbk. 0,7397 0,5401 0,5311 

5 PT. Semen Gresik (Persero) Tbk 0,3523 0,4495 0,5251 

Rata-Rata Bid Ask Spread 0,6461 0,4853 0,9334 

Sumber: Indonesian Capital Market Dictionary (ICMD) data diolah 2015 

 

Beberapa faktor diidentifikasi sebagai determinan bid ask spread. beberapa 

peneliti terdahulu seperti Purwanto (2003) yang meneliti pengaruh harga saham, 

volume perdagangan dan varian return saham terhadap bid ask spread. Penelitian 

Kurniawan (2013) menyebutkan bahwa market value berpengaruh tidak signifikan 

terhadap bid ask spread. Selain itu Aryani (2014) meneliti aktivitas bid ask spread 

melalui return saham, volume perdagangan, ukuran aset dan varian return saham. 

Dari penelitian-penelitian diatas, peneliti menggunakan market value, varian 

return, laba per saham, volume perdagangan dan dividen sebagai faktor yang 

mempengaruhi bid ask spread. 

 

Market value menunjukan besarnya ukuran perusahaan. Menurut Jogiyanto 

(2002)  investor menganggap perusahaan besar memiliki risiko yang lebih kecil 

dibandingkan dengan perusahaan kecil, karena perusahaan besar dianggap lebih 

mempunyai akses kepasar modal. Hal ini menyebabkan broker atau dealer 

(perantara pedagang efek) tidak perlu memegang saham tersebut terlalu lama 

sehingga menurunkan biaya kepemilikan saham yang berarti mempersempit bid 

ask spread. Fitriyah (2012) menyatakan bahwa market value tidak berpengaruh 

terhadap bid ask spread hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
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Kurniawan (2013) yang menyatakan bahwa market value berpengaruh tidak 

signifikan terhadap bid ask spread. 

 

Varian return merupakan variabilitas return di seputar return normal yang 

diakibatkan adanya volatilitas (fluktuasi harga) saham. Volitalitas harga saham 

yang tinggi maka investor memiliki informasi untuk memperoleh peluang 

keuntungan yang lebih besar. Hal ini akan menyebabkan broker atau dealer akan 

memperbesar keuntungan sebagai kompensasi atas risiko kerugian dengan 

meningkatkan spread, semakin besar risiko suatu saham maka broker atau dealer 

akan menutupinya dengan yang lebih besar. Menurut Fitriyah (2011) varian 

return berpengaruh signifikan terhadap bid ask spread. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Rahardjo (2004), Kurniawan (2013), dan Aryani (2014) 

menyatakan bahwa return saham berpengaruh tidak signifikan terhadap bid ask 

spread. 

 

Laba per saham atau earning per share yang tinggi memiliki prospek yang baik, 

sehingga saham tersebut diminati oleh investor dan akan selalu aktif 

diperdagangkan. Apabila saham tersebut aktif diperdagangkan, maka dealer tidak 

lama menyimpan saham tersebut sebelum diperdagangkan. Hal ini mengakibatkan 

penurunan biaya pemilikan saham yang dapat menurunkan tingkat bid ask spread. 

Menurut Kurniawan (2013) earning per share berpengaruh tidak signifikan 

terhadap bid ask spread sedangkan menurut Fitriyah (2011) laba per saham 

berpengaruh negatif signifikan terhadap bid ask spread. 
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Volume perdagangan menunjukan besarnya tingkat perdagangan saham (jumlah 

saham yang diperdagangkan per hari). Volume perdagangan yang besar 

menunjukan bahwa saham tersebut cepat diperdagangkan. Dengan demikian 

semakin aktif perdagangan suatu saham atau semakin besar volume perdagangan 

suatu saham, maka semakin rendah biaya pemilikan saham tersebut yang berarti 

akan mempersempit bid ask spread saham tersebut. Menurut purwanto (2003) dan 

Napitupulu (2013) Volume perdagangan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

bid ask spread. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Aryani 

(2014) yang menyatakan bahwa volume perdagangan berpengaruh signifikan 

terhadap bid ask spread. 

 

Dividen sendiri berkaitan dengan risiko, jika pembayaran dividen yang dilakukan 

oleh suatu perusahaan meningkat maka risiko yang ditanggung akan menurun. 

Oleh karena itu, jika pembayaran dividen meningkat, maka harga saham akan 

meningkat pula. Hal ini akan mengurangi risiko perusahaan dan akan 

mengakibatkan penurunan bid ask spread. Menurut Fitriyah (2011) dividen 

memiliki pengaruh negatif signifikan, sedangkan menurut Ratna (2004) dan 

Kurniawan (2013) dividen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bid 

ask spread. 

 

Berdasarkan uraian diatas, pengaruh dari beberapa faktor rasio keuangan terhadap 

bid ask spread pada penelitian terdahulu memiliki hasil yang berbeda-beda 

mengakibatkan peneliti ingin mengetahui kekonsistenan bid ask spread pada 

perusahaan manufaktur dengan menggunakan variabel market value, varian 

return, laba per saham, volume perdagangan dan dividen.  
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Berdasarkan penjelasan diatas dan melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya, 

maka akan dilakukan penelitian dengan judul: “Implikasi Market Value, Varian 

Return, Laba Per Saham, Volume Perdagangan dan Dividen Terhadap Bid 

Ask Spread Pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks LQ45 Periode 2010-

2012” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah market value, varian return, laba per saham, volume perdagangan 

dan dividen secara parsial (individu) berpengaruh signifikan terhadap bid ask 

spread ? 

2. Apakah market value, varian return, laba per saham, volume perdagangan 

dan dividen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap 

bid ask spread ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan dari dilakukannya 

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh market value, varian return, laba per saham, volume 

perdagangan dan dividen secara parsial (individu) terhadap bid ask spread. 

2. Mengetahui pengaruh market value, varian return, laba per saham, volume 

perdagangan dan dividen secara simultan (bersama-sama) terhadap bid ask 

spread. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan diantaranya : 

a. Bagi investor 

Diharapkan dapat memberikan suatu kajian sebagai bahan pertimbangan para 

investor yang akan bertransaksi dipasar modal Indonesia, dengan adanya 

informasi mengenai market value, varian return,laba per saham, volume 

perdagangan, dan dividen saham diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

untuk mengambil kebijaksanaan dalam strategi investasi. 

b. Bagi dealer atau broker 

Sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dalam memilih perusahaan yang 

layak di bursa efek. Serta mengetahui seberapa besar risiko yang akan 

dihadapi dengan melihat bid ask spread-nya. 

c. Bagi penulis 

Melalui penelitian ini, penulis mendapatkan kesempatan untuk menambah 

pengetahuan dan pengalaman mengenai pasar modal khususnya mengenai bid 

ask spread dan berbagai variabel yang mempengaruhinya. 

d. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan  

Untuk menambah referensi bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang 

manajemen keuangan serta sebagai pemicu untuk diadakannya penelitian-

penelitian sejenis yang tentunya untuk melengkapi berbagai kekurangan yang 

terdapat didalam penelitian ini.   

 


