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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pasar Modal 

 

Pasar modal merupakan tempat bertemunya berbagai pihak khususnya perusahaan 

penjual saham dan obligasi serta tujuan dari penjualan digunakan untuk 

memperkuat modal perusahaan. Menurut Joel G. Siegel dan Jae K (dalam Fahmi 

2013) Pasar modal adalah pusat perdagangan utang jangka panjang dan saham 

perusahaan. Sedangkan menurut R.J. Shook (dalam Fahmi 2013) pasar modal 

merupakan  sebuah  pasar tempat dana-dana modal, seperti ekuitas dan hutang, 

yang diperdagangkan. 

 

Kegiatan pasar modal pada umumnya dilakukan oleh lembaga antara lain adalah 

pusat perdagangan sekuritas atau resminya disebut bursa efek (stock market), 

yang didalamnya terdapat berbagai lembaga seperti lembaga kliring dan lembaga 

lainnya yang kegiatannya terikat satu dengan lainnya. Tujuan dibentuknya bursa 

efek yaitu untuk dapat menyelenggarakan perdagangan efek yang tertib dan wajar. 

 

Secara umum pelaku pasar modal tersebut adalah perusahaan efek yang 

mempunyai kegiatan sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efekdan 

manajer investasi. Istilah populer pelaku pedangangan efek ini adalah pialang 

(broker atau dealer). Disamping itu terdapat pula pelaku kegiatan dipasar modal 

yang lainnya seperti perusahaan reksa dana yaitu perusahaan yang 
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menyelenggarakan wadah yang menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang 

selanjutnya diinvestasikan kedalam portofolio efek. Diantara pelaku pasar modal 

terdapat pula wali amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek 

(hanya efek yang bersifat hutang, misalnya obligasi). 

 

2.2  Pasar Modal Efisien 

 

Pasar modal efisien merupakan kondisi pasar dimana harga sekuritas 

mencerminkan informasi yang relevan. Hal ini berarti, semakin cepat informasi 

baru tercermin pada harga sekuritas maka semakin efisien pasar modal tersebut. 

Dengan demikian akan sangat sulit atau bahkan hampir tidak mungkin bagi para 

pemodal untuk memperoleh tingkat keuntungan di atas normal secara konsisten 

dengan melakukan transaksi perdagangan di bursa efek 

 

Menurut Pandji dan Piji (2001) ciri penting dari efisiensi pasar adalah gerakan 

acak (random walk) dari harga pasar saham. Harga saham secara cepat bereaksi 

terhadap berita-berita baru yang tidak terduga, sehingga arah gerakannya pun 

tidak bisa diduga. Sepanjang suatu kejadian bisa diduga, kejadian itu sudah 

tercermin pada harga saham. 

 

2.2.1 Teori Efisiensi Pasar 

 

Martono dan Harjito (2010) efisiensi pasar modal adalah efisiensi secara 

informasional, artinya harga-harga sekuritas yang ada dipasar modal 

mencerminkan informasi yang relevan yang mempengaruhi harga sekuritas 

tersebut, asumsi tersebut mengacu pada suatu hipotesis yaitu hipotesis pasar 
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efisien (Efisien Market Hypotesis, EMH). Untuk mencapai kondisi yang efisien 

secara informasional, ada empat syarat yang diperlukan, yaitu: 

a. Informasi harus dapat diperoleh tanpa biaya dan tersedia bagi semua pelaku 

pasar modal pada saat yang sama. Tidak ada investor yang menerima 

informasi tersebut lebih cepat atau lebih lambat dari informasi lainnya. 

b. Pelaku pasar modal secara individu tidak dapat dan tidak mampu 

mempengaruhi harga saham. 

c. Semua pelaku pasar modal bertindak secara rasional. Artinya, para pelaku 

pasar modal tersebut bertujuan untuk memaksimumkan nilai harapan yang 

ingin dicapai, misalnya ingin memaksimumkan return yang diharapkan. 

d. Tidak ada biaya transaksi, pajak, dan hambatan-hambatan transaksi lainnya. 

 

Efisiensi pasar modal dapat dibagi dalam tiga bentuk efisiensi, yaitu: 

1. Efisiensi bentuk lemah (weak form efficiency), menunjukan bahwa harga 

saham mencerminkan semua informasi yang ada pada catatan harga di 

waktu yang lalu. Bila tingkat efisiensi bentuk lemah ini tercapai, berarti 

tidak seorang investor pun mendapat keuntungan di atas normal (abnormal 

return), dengan mempelajari gerakan harga-harga sekuritas historis untuk 

memprediksi gerakan dan arah harga sekuritas pada periode yang akan 

datang karena gerakan harga sekuritas tersebut bersifat acak (random walk), 

sehingga sangat sulit memprediksi arah perubahan harga periode yang akan 

datang. 

2. Efisiensi bentuk setengah kuat (semi strong form efficiency), menunjukan 

harga-harga bukan hanya mencerminkan harga-harga diwaktu lalu, tetapi 

semua informasi yang dipublikasikan. Informasi publik akan tercermin ke 
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dalam harga saham secara cepat dan tidak bias. Investor tidak akan dapat 

memperoleh keuntungan di atas normal (abnormal return), dengan membeli 

saham atas dasar suatu publikasi. 

3. Efisiensi bentuk kuat (strong form efficiency), yang menunjukkan bahwa 

semua informasi yang relevan yang tersedia tercermin dalam harga saham. 

jadi baik informasi yang telah dipublikasikan maupun yang belum 

dipublikasikan (private information) akan tercermin dalam harga saham. 

Dalam keadaan seperti ini tidak seorang investor pun dapat memperoleh 

abnormal return (excess return) dengan menggunakan informasi apapun. 

 

Salah satu jenis informasi privat adalah jenis informasi yang berasal dari orang 

dalam (insider information) yang mempunyai akses atas informasi berharga 

mengenai keputusan penting yang telah direncanakan oleh perusahaan. Sehingga 

dengan modal informasi tersebut mereka melakukan analisa dan mengambil posisi 

transaksi yang sesuai. Pada saat mengumumkan perseroan tersebut dikeluarkan, 

maka informasi tersebut menjadi tersedia bagi masyarakat dan akan meningkatkan 

harga saham tersebut. Informasi privat yang demikian mampu memberikan 

keuntungan abnormal yang konsisten bagi para pemodaal yang memiliki 

informasi tersebut. 

 

Setiap investor menginginkan kondisi yang memberi berbagai kemudahan baik 

dalam informasi yang tersedia secara akurat dan pelayanan yang cepat. Dengan 

kondisi seperti itu maka keputusan informasi yang dibuat bisa menjadi lebih cepat 

dan mampu dipertanggungjawabkan secara baik. Sebab dalam kondisi pasar yang 

jauh dari kekauratan informasi menyebabkan timbulnya spekulasi adalah jauh 
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lebih tinggi dalam setiap analisa, dan jika ini berlanjut maka akan menyebabkan 

informasi itu menjadi mahal yang berujung menimbulkan kondisi pasar yang tidak 

sehat. 

 

Kondisi pasar yang efisien memberikan kondisi harga yang tidak bias, dan kondisi 

pasar yang tidak efisien memungkinkan timbulnya harga yang bias. Investor 

menginginkan berbagai informasi berlangsung secara baik dan terbuka tanpa ada 

yang ditutupi, dengan kondisi begitu reaksi investor adalah jelas dalam 

mengambil berbagai keputusaan. Namun itu bisa terjadi sebaliknya pada saat 

informasi berlangsung secara tidak terbuka, investor mencoba untuk 

mengestimasi atau memperkirakan berbagai kondisi pasar yang akan terjadi di 

masa depan. 

 

2.2.2 Teori Asimetri Informasi  (Asymmetric Information Theory) 

 

Menurut Brigham (2010) ketidaksamaan informasi (asymmetric information) 

adalah asumsi dimana investor dan manajer memiliki informasi yang berbeda 

(yang lebih baik) mengenai prospek perusahaan dari pada yang dimiliki oleh 

investor. Telah diketahui bahwa manajer perusahaan pasti lebih mengetahui 

tentang informasi berkaitan dengan kondisi dan prospek perusahaan dibandingkan 

dengan investor atau analis, dampak yang mungkin muncul dengan adanya 

asymetric information adalah timbulnya kegagalan pasar.  

 

Menurut Rock (dalam Martani 2003) kesenjangan informasi (asymmetric 

information) terjadi antar investor yaitu investor yang memiliki informasi 

(informed investor) dan investor yang tidak memiliki informasi (uninformed 
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investor). Investor yang memiliki informasi hanya akan membeli saham yang akan 

memberikan return tinggi dimasa mendatang, sedangkan investor yang tidak 

memiliki informasi akan membeli saham yang return-nya tinggi atau tidak. 

 

Menurut Jensen dan Meckling (dalam Kurniawan 2013). Ada dua tipe asimetri 

informasi yaitu: 

1. Adverse selection adalah jenis asimetri informasi di mana satu pihak atau 

lebihyang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha, 

dan  transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. 

Adverse selection terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan 

dan para pihak dalam (insiders) lainnya lebih mengetahui kondisi kini dan 

prospek ke depan suatu perusahaan daripada para investor. 

2. Moral hazard adalah jenis asimetri informasi yang  mana satu pihak atau 

lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha 

atau transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka 

dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak-pihak 

lainnya tidak. Moral harzard dapat terjadi karena adanya pemisahan 

pemilikan dengan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan 

perusahaan besar dimana pihak manajemen lebih mengetahui dibandingkan 

pihak lain. 

 

Ketidakseimbangan informasi pada umumnya dapat terjadi karena adanya 

transaksi jual beli antara para broker dan investor, dimana broker mengalami 

kekurangan informasi dan dilain pihak investor memiliki banyak informasi. 

Disamping itu, ketidakseimbangan informasi juga dapat terjadi apabila saham 
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perusahaan dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah dari nilai pasarnya. Untuk 

meminimalisasi risiko tersebut para investor harus melakukan penelitian saham 

secara akurat agar bisa mendapatkan keuntungan. 

 

Terdapat 3 alternatif pandangan mengenai proses perdagangan dan biayanya yang 

berhubungan dengan pembentukan spread, yaitu: 

1. Jika pembentukan spread merefleksikan biaya order processing, maka ask 

dan bid akan terletak pada seputar harga yang sesungguhnya (true price). 

Kondisi yang seperti ini dinamakan efective spread, dan dealer akan menutup 

biaya terjadi. Semakin lebar spread yang terbentuk maka biaya akan 

meningkat dan investor tidak lagi tertarik terhadap sekuiritas tersebut. 

2. Jika spread merefleksikan biaya inventory holding, maka harga bid dan ask 

pada waktu t=1 akan diturunkan di bawah true price dengan tujuan 

menginduksi penjualan saham oleh dealer dan menghalangi penambahan 

kegiatan pembelian saham oleh dealer. Spread yang terbentuk berada di 

bawah true price sebersar 0,5 spread. 

3. Jika spread merefleksikan adverse information cost, kondisi yang terjadi 

sama seperti di atas, harga expected equilibrium menjadi rendah, dibawah 

true price semula. Hal ini disebabkan oleh dampak informasi yang ada dan 

diasumsikan bahwa traders memiliki informasi tersebut. Selanjutnya kondisi 

demikian menyebabkan dealer dapat menawar dengan harga yang lebih 

rendah. 
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2.2.3 Teori persinyalan (Signalling Theory) 

 

Signalling theory menjelaskan mengenai pentingnya informasi yang diumumkan 

oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak yang berada diluar 

perusahaan. Informasi ini menjadi penting bagi investor dan pelaku bisnis karena 

informasi ini menyajikan catatan dan gambaran yang baik menenai keaan 

masalalu, masa kini maupun keadaan masa depan suatu perusahaan. Informasi 

yang lengkap, relevan dan tepat waktu diperlukan oleh investor dipasar modal 

sebagai alat analisis untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi. 

 

Pada saat informasi diumumkan ke semua pelaku pasar, maka pelaku pasar akan 

menginterprentasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik 

(good news) atau sinyal buruk (bad news). Jika pengumuman informasi sebagai 

signal baik bagi investor hal ini akan menyebabkan perubahan pada volume 

perdagangan. Dimana jika informasi memberikan signal baik (good news) bagi 

investor akan bereaksi terhadap pasar maka saham tersebut akan aktif 

diperdagangkan dan menyebabkan volume perdagangan menjadi meningkat. Dan 

jika investor menganggap bahwa informasi tersebut memberikan signal buruk 

(bad news) maka saham tersebut menjadi tidak aktif diperdagangkan. Dengan 

demikian, hubungan antara publikasi informasi baik laporan keuangan, kondisi 

keuangan ataupun sosial politik terhadap fluktuasi volume perdagangan saham 

dapat dilihat dari efisiensi pasar. 

 

Jogiyanto (2000) mengemukakan bahwa informasi yang dipublikasikan sebagai 

suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan 

keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka 
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diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh 

investor. 

 

Salah satu jenis informasi yang diterbitkan oleh perusahaan dapat menjadi signal 

bagi pihak diluar perusahaan, terutama bagi investor adalah laporan tahunan. 

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan baik berupa informasi 

akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan laporan 

non-akuntansi yaitu laporan yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. 

Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan yang berkaitan 

dengan kondisi perusahaan yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna 

laporan baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Semua pihak 

investor memerlukan informasi untuk mengevaluasi risiko yang terjadi pada 

setiap perusahaan sehingga pihak investor dapat melakukan investasi dengan 

preferensi risiko yang diinginkan. Hal ini berarti jika perusahaan ingin sahamnya 

dibeli oleh investor maka perusahaan harus melakukan pengungkapan laporan 

secara terbuka dan transparan.  

 

2.3  Investasi  

 

Dalam suatu kegiatan usaha, perusahaan yang memiliki kelebihan dana dapat 

menggunakan kelebihan dananya tersebut untuk diinvestasikan pada berbagai 

sumber pendanaan guna mendapatkan pengembalian (return) pada masa yang 

akan datang. Setiap investasi yang dilakukan mempunyai unsur ketidakpastian, 

pemodal hanya bisa mengharapkan tingkat keuntungan yang akan diperoleh dan 

resiko investasi yang akan diterima. Investasi diartikan sebagai pengorbanan dari 
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kekayaan yang dimiliki sekarang (sudah pasti) untuk memperoleh kekayaan 

dimasa yang akan datang (yang belum pasti). 

 

Menurut Jogianto (2003) Jenis-jenis investasi atau sekuaritas jika ditinjau dari 

jangka waktu dan tujuannya meliputi: 

1. Temporary investment: merupakan sekuritas yang dipegang perusahaan yang 

ready marketable (dapat dijual dengan mudah kapan pun tergantung 

kebutuhan perusahaan seperti keperluan uang kas). Contohnya deposito 

jangka pendek. 

2. Long term investment: merupakan sekuritas bertujuan untuk melindungi, 

mempermudah atau mempertahankan hubungan bisnis, memiliki dan 

memperoleh penghasilan jangka panjang atau hingga jatuh tempo. Contohnya 

saham dan obligasi. 

 

Menurut Fahmi (2013), tipe-tipe investasi keuangan dibagi dua yaitu: 

1. Investasi langsung (direct investment) 

Investasi langsung adalah investasi yang dapat dilakukan dengan membeli 

langsung aktiva keuangan yang dapat diperjual-belikan dipasar uang (money 

market). 

2. Investasi tidak langsung (indirect investment) 

Investasi tidak langsung adalah investasi yang dilakukan dengan membeli 

saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva 

keuangan dari perusahaan-perusahaan lain. 
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2.4  Pialang (Broker atau Dealer)  

 

Broker atau Pialang adalah pihak yang melakukan jual beli efek yang listing di 

bursa efek. Pialang memperoleh balas jasa dari layanan yang ia berikan kepada 

investor. Layanan tersebut berupa informasi yang dibutuhkan investor untuk 

mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan (financial management). 

Badan atau perorangan dapat menjadi perantara perdagangan efek. Badan yang 

dimaksud dapat berbentuk LKBB, bank, atau badan hukum berbentuk perseroan 

terbatas yang khusus bergerak di bidang perantara perdagangan efek. Badan atau 

perorangan yang ingin beroperasi sebagai perantara perdagangan efek harus 

memenuhi syarat bahwa badan atau perorangan tersebut berada di Indonesia, 

mempunyai keahlian di bidang perdagangan efek, mempunyai modal disetor 

minimal Rp. 25.000.000,00 dan harus memperoleh ijin Menteri Keuangan 

Republik Indonesia.  

 

Dealer melakukan perdagangan efek di lantai bursa. Berbeda dengan broker, 

Pedagang Efek dapat membeli efek atas namanya sendiri, selain itu juga bisa 

memberi informasi kepada kleinnya tentang kondisi pasar modal. Walaupun 

Pedagang Efek ini juga dapat memperjual belikan efek selain memberi informasi 

kepada klien, dalam praktiknya ia harus mengutamakan pesanan kliennya. Dari 

aktivitas perdagangan efek tersebut, Pedagang Efek dimungkinkan untuk 

memperoleh keuntungan atau kerugian. Jika harga efek (saham atau obligasi) 

yang ia jual lebih tinggi dibandingkan dengan harga efek tersebut pada saat ia 

beli, maka pedagang efek akan memperoleh keuntungan (capital gain) dan apabila 
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harga efek yang ia jual lebih rendah dibandingkan dengan harga efek tersebut 

pada saat ia beli, maka pedagang efek menderita kerugian modal (capital loss). 

 

Broker atau dealer merupakan bagian dari perusahaan efek, yaitu pihak yang 

melakukan kegiatan usaha dalam investasi. Pada perusahaan efek, kegiatan yang 

dilakukan pihak-pihak didalamnya adalah sebagai (Samsul, 2006): 

1. Perantara pedagang efek (broker-dealer) 

2. Penjamin emisi (underwriter) 

3. Manajer investasi (investment manager) 

 

Perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan usaha jual beli efek untuk 

kepentingan atau pihak lain. Beberapa kewajiban yang dilakukan oleh perantara 

pedagang efek yaitu (Samsul, 2006): 

a. Mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk 

kepentingan pribadi. 

b. Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau 

menjual efek, wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta 

tujuan investasi dari nasabah. 

c. Menuliskan jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir 

pemesanan. Memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya 

hari bursa setelah dilakukan transaksi. 

d. Menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah. 

e. Menyelesaikan amanat jual dan beli pemberi amanat. 

f. Menyediakan data dan informasi bagi kepentingan para pemodal. 

g. Membantu mengelola dana bagi kepentingan para pemodal. 
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h. Memberikan saran kepada para pemodal. 

 

Menurut  Samsul (2006) penjamin emisi efek merupakan pihak yang membuat 

kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan 

emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. 

Apapun kewajiban yang harus dilakukan penjamin emisi efek adalah: 

a. Mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjamin emisi. 

b. Mengungkap dalam prospektus adanya hubungan afiliasi (kerjasama) atau 

hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dan emiten. 

 

Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek 

untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok 

nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan 

sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Kewajibannya adalah mengadakan riset, menganalisis kelayakan 

investasi, dan mengelola dana portofolio. 

 

2.5 Market Value 

 

Market value atau nilai pasar saham merupakan harga saham yang terjadi dipasar 

bursa saat tertentu akibat aktivitas transaksi yang terjadi dipasar bursa. Nilai pasar 

saham ini merupakan cerminan besarnya ukuran perusahaan yang dihitung dengan 

mengalikan jumlah saham beredar dengan harga pasar saham. Besarnya ukuran 

perusahaan mempunyai hubungan negatif dengan beta saham. Menurut Jogiyanto 

(2002)  Investor menganggap perusahaan besar mempunyai risiko lebih besar 
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kecil dibandingkan dengan perusahaan kecil karena perusahaan besar dianggap 

lebih mempunyai akses kepasar modal. 

 

Menurut Simatupang (2010) nilai pasar terbentuk dari perkiraan para investor 

terhadap prospek perusahaan. Semakin banyak para investor yang memperkirakan 

kinerja perusahaan akan semakin baik dimasa yang akan datang, maka semakin 

banyak para investor melakukan pembelian dan semakin tinggi pasar saham dan 

sebaliknya semakin banyak investor memperkirakan kinerja perusahaan akan 

menurun maka akan semakin banyak investor yang melakukan penjualan saham 

dan harga saham akan menurun. 

 

2.6 Varian Return 

 

Varian return saham merupakan varian return harian dari perubahan harga saham. 

Risiko yang semakin rendah akan mengakibatkan bid ask spread semakin kecil, 

begitupun sebaliknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa varian return 

memiliki hubungan positif terhadap bid ask spread. Argumen ini didukung oleh 

hasil penelitian Branch dan Feed (dalam Fitriyah, 2012) dan Stoll (dalam Fitriyah 

2012) yang menunjukan bahwa varian  return saham berhubungan positif dengan 

bid ask spread. 

 

Menurut Ambarwati (2008) varian return saham mewakili risiko saham yang 

dihadapi oleh dealer. Risiko saham yang semakin tinggi menyebabkan dealer 

berusaha menutupinya dengan spread yang lebih besar. Pendapat ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aris (dalam Ambarwati 2008). Varian 

return juga merupakan suatu kuadrat dari deviasi standar. Penyimpangan standar 
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atau deviasi standar didefinisikan sebagai pengukuran yang digunakan untuk 

menghitung risiko yang berhubungan dengan return ekspektasi.  

 

2.7 Laba Per Saham 

 

Laba Per Saham atau Earning Per Share (EPS)  merupakan bentuk pemberian 

keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar 

saham yang dimiliki (Fahmi, 2013). Informasi laba per saham menunjukan 

besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan semua pemegang saham 

perusahaan. Laba Per Saham menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk 

setiap lembar saham.  

 

Dengan demikian laba per saham menunjukan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba dan mendistribusikan laba yang diraih perusahaan kepada 

pemegang saham. Laba per saham juga dijadikan sebagai indikator tingkat nilai 

perusahaan. Laba per saham (EPS) juga merupakan salah satu cara untuk 

mengukur keberhasilan dalam mencapai keuntungan bagi para pemilik saham 

dalam perusahaan. 

 

Laba per saham yang tinggi mengindikasi bahwa perusahaan memiliki prospek 

yang baik sehingga aktif diperdagangkan dibursa saham. Apabila suatu saham 

aktif diperdagangkan dibursa saham maka pialang (broker atau dealer) tidak akan 

lama menyimpan saham tersebut sebelum diperdagangkan. Hal ini akan 

mengakibatkan menurunnya biaya pemilikan dan pada akhirnya menurunkan 

tingkat bid ask spread. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 



23 
 

Fitriyah (2012) spread yang lebih kecil meningkat ketika laba per saham positif 

daripada ketika laba per saham negatif. 

 

2.8 Volume Perdagangan 

 

Menurut Abdul dan Nasuhi (2000) Volume perdagangan diartikan sebagai jumlah 

lembar saham yang diperdagangkan pada hari tertentu. Perdagangan suatu saham 

yang aktif, yaitu dengan volume perdagangan yang besar menunjukkan bahwa 

saham tersebut digemari oleh para investor. Besarnya variabel volume 

perdagangan diketahui dengan mengamati kegiatan perdagangan saham yang 

dapat dilihat melalui indikator aktivitas volume perdagangan atau Trading Volume 

Activity (TVA). Trading Volume Activity (TVA) merupakan suatu indikator yang 

digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap informasi melalui parameter 

pergerakan aktivitas volume perdagangan saham pasar modal. 

 

Volume perdagangan saham berpengaruh positif tetapi tidak signifikan antara 

perubahan volume perdagangan terhadap bid ask spread. Volume perdagangan 

meningkat akan membuat spread melebar pula. Bila permintaan cukup banyak 

atau saham tersebut cukup likuid akan membuat harga saham menjadi menurun, 

maka dealer perlu menyimpan saham tersebut selama beberapa waktu sampai 

saham tersebut memiliki harga yang tinggi agar dealer tidak mengalami kerugian 

dalam berinvestasi. Hal ini akan membuat biaya kepemilikan menjadi meningkat 

sehingga bid ask spread meningkat (Syahyunan dan Napitupulu, 2013). 
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2.9 Dividen 

 

Black’s Law Dictionary (dalam Fahmi 2013) Dividen adalah pembagian 

keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang 

dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari 

pemegang saham dalam RUPS. Selain itu, dividen merupakan bagian dari 

keuntungan perusahaan yang distribusikan kepada para pemegang saham dan 

pada umumnya dilakukan secara berkala (enam bulan atau satu tahun sekali) 

dalam bentuk cash atau lainnya. Kebijakan pembagian dividen atau laba akan 

ditahan dalam bentuk laba ditahan guna investasi dimasa mendatang adalah 

merupakan keputusan manajemen. 

 

Didalam penelitian Suharsono (1999) faktor yang paling dominan dan 

pengambilan keputusan pembelian saham adalah harapan investor mendapatkan 

dividen yang memadai. Dalam kaitannya dengan bid ask spread, apabila 

perusahaan membagikan dividen maka para investor akan tertarik untuk membeli 

saham tersebut sehingga volume perdagangan juga akan ikut naik. Pembagian 

dividen ini akan menurunkan biaya kepemilikan saham sehingga menurunkan 

spread. Selain itu pembayaran dividen terikat juga dengan risiko. Bila 

pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan meningkat maka risiko yang 

ditanggung oleh investor akan menurun. Oleh karena itu, jika pembayaran dividen 

meningkat, harga saham akan meningkat pula. Ini akan mengurangi risiko 

perusahaan dan mengakibatkan penurunan bid ask spread. 
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2.10   Bid Ask Spread 

 

Teori mengenai spread tidak lepas oleh adanya aktivitas yang dilakukan oleh 

anggota bursa yang dapat mempengaruhi besarnya transaksi sekuritas dipasar 

modal. Berdasarkan Undang-Undang pasar modal No. 8 tahun 1995 dan Peraturan 

Pemerintah RI No. 45 tahun 1995, perusahaan efek adalah pihak yang 

melaksanakan kegiatan Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek 

(PEE) dan Manajer Investasi (MI). 

 

Dalam perdagangan sekuritas, investor yang berkeinginan untuk membeli atau 

menjual sesuai dengan harga dan jumlah yang diinginkan tidaklah selalu 

memperoleh harapan tersebut secara simultan. Keinginan investor tersebut 

terealisasi dalam waktu cukup lama pada harga saham yang sebenarnya oleh 

karena market maker baik dealer atau broker mangatasi adanya ketidaksamaan 

waktu tersebut terhadap order yang dihadapi investor.   

 

Pialang (broker atau dealer) dapat dikatakan sebagai perantara pedagangan 

sekuritas yang dilakukan individu secara tidak langsung. Broker akan melakukan 

transaksi atas nama investor untuk mendapat komisi. Sedangkan dealer akan 

melaksanakan transaksi untuk memperoleh keuntungan sendiri. Market maker 

tersebut memperoleh kompensasi karena aktivitas membeli dilakukan pada saat 

harga beli (bid price) lebih rendah dari pada true price dan menjual saham pada 

saat harga jual (ask price) lebih tinggi daripada true price. Perbedaan harga ini 

disebut bid ask spread Stoll (dalam Dananjoyo, 2011). 
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Abdul dan Nasuhi (2000) mendefinisikan bid ask spread sebagai selisih harga jual 

tertinggi yang dealer bersedia membeli saham dengan harga jual terendah dealer 

bersedia menjual. Terdapat dua model spread yaitu dealer spread dan market 

spread. Dealer spread merupakan selisih harga bid dan harga ask yang 

menyebabkan dealer ingin memperdagangkan sekuritas dengan aktivitas sendiri, 

sedangkan market spread adalah selisih highest bid dan lower ask yang terjadi 

pada saat tertentu. Oleh karena itu, kedua spread itu tidak dapat saling 

menggantikan. Spread yang diketahui ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah 

market spread. Hal ini disebabkan aktivitas BEI lebih bersifat competitives order 

matching market atau dikenal dengan order-drive market system dimana investor 

hanya dapat diperbolehkan menyerahkan order jual beli dan melakukan transaksi 

melalui broker. Investor tidak bisa langsung bertransaksi dilantai bursa. 

 

2.11  Penelitian Terdahulu 

 

Bebagai penelitian mengenai bid ask spread saham telah banyak dilakukan oleh 

berbagai pihak, diantaranya:  

 

1. Purwanto (2003) berjudul “Pengaruh Harga Saham, Volume Perdagangan 

dan Varian Return terhadap Bid Ask Spread Pada Masa Sebelum dan Sesudah 

Right Issue di Bursa Efek Jakarta Periode 2000-2002”, populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan kebijakan right issue pada 

rentang waktu 1 januari 2000 sampai 31 Desember 2002. Metode analisis 

data menggunakan uji asumsi klasik, uji regresi dan uji beda paired samples t 

test.  
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Berdasarkan hasil uji dari penelitian ini disimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan bid ask spread yang secara signifikan antara sebelum dan sesudah 

right issue. Berdasarkan uji parsial variabel harga saham tidak berpengaruh 

signifikan terhadap spread. Hal ini ditunjukan oleh nilai signifikansi sebesar 

0,255. Penelitian ini juga menunjukan bahwa volume perdagangan secara 

parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap spread. Hal ini ditunjukan 

oleh probabilitas 0,000 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan 

koefisien variabel volume perdagangan saham sebesar -0,242. Varian return 

setelah dilakukan pengujian, varian return secara parsial berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap spread, hal ini ditunjukan oleh nilai probabilitas 

sebesar 0,007 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan koefisien 

variabel varian return sebesar 0,347. Hasil uji hipotesis menggunakan uji F 

menghasilkan probabilitas sebesar 0,000. Hasil ini menunjukan bahwa secara 

simultan harga saham, volume perdagangan dan varian return  berpengaruh 

terhadap spread sesudah right issue. 

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahardjo (2004) berjudul “Analisis Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Bid Ask Spread (Study Kasus Pada Perusahaan 

Non Finansial yang Go Public di Bursa Efek Jakarta)”. Penelitian ini 

menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bid ask spread pada 

perusahaan non finansial yang go public di Bursa Efek Jakarta. Pengambilan 

sampel dalam penelitian ini perusahaan yang membagikan dividennya pada 

periode 1999-2001 sebanyak 36 sampel perusahaan.  
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Berdasarkan penelitian yang dilakukannya menunjukan bahwa secara 

simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara harga, volume 

perdagangan, volatilitas return saham, dividend payout ratio, ukuran asset, 

leverage, dan likuiditas terhadap bid ask spread. Selain itu ditemukan juga 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara volume perdagangan dan 

ukuran aset secara individu terhadap bid ask spread, namun pada volatilitas 

return saham, dividend payout ratio, leverage dan likuiditas berpengaruh 

tidak signifikan terhadap bid ask spread. 

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati (2008) berjudul “Pengaruh Return 

Saham, Volume Perdagangan Saham, dan Varian Return Saham Terhadap 

Bid Ask Spread Saham Pada Perusahaan Manufaktur yang Tergabung dalam 

Indeks LQ45 Periode Tahun 2003-2005”, berdasarkan penelitiannya 

menunjukkan bahwa secara bersama-sama return saham, volume 

perdagangan saham dan varian return saham secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap bid ask spread. Variabel return saham dan 

varian saham mempunyai pengaruh  positif yang signifikan terhadap bid ask 

spread saham. Sedangkan volume perdagangan secara parsial berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap bid ask spread. Penelitian ini juga 

menunjukan bahwa variabel varian return saham merupakan variabel 

independen yang dominan mempengaruhi bid ask spread. 

 

4. Penelitian yang dilakukan Fitriyah (2012) yang berjudul “Implikasi Market 

Value, Varian Return, Varian Return, Laba Per Saham dan Dividen Terhadap 

Bid Ask Spread Saham Syariah”, penelitian ini memakai populasi perusahaan 
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yang terdaftar di JII selama periode 2007 sampai dengan 2010. Sedangkan 

jumlah sampel dala penelitian ini meliputi 10 perusahaan yang memenuhi  

kriteria. Metode analisis data yang digunakan adalah analisi regresi dengan 

model ordinary least squear (OLS) serta alat bantu SPSS versi 13. Uji t 

digunakan untuk mengetahui pengaruh parsial dan uji F digunakan untuk 

mengetahui pengaruh secara simultan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa 

secara parsial variabel varian return, dividen dan laba per saham memiliki 

pengaruh yang signifikan, tetapi pada variabel market value terdapat 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap bid ask spread. 

 

5. Penelitian bid ask spread dilakukan Kurniawan (2013) dengan judul 

“Fenomena Pengukuran Bid Ask Spread Melalui Market Value, Asset Size, 

Varian Return, Earning Per Share, dan Dividen Pada Saham Syariah Yang 

Tercatat Dalam JII Periode 2008-2011”, penelitian ini memakai 9 dari 48 

sampel perusahaan yang merupakan perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta 

Islamic Indeks selama kurun waktu 4 tahun pengamatan serta membagikan 

deviden pada periode tersebut. Pengujian ini memakai alat bantu dengan 

program eviews-6.  

 

Berdasarkan hasil uji dari penelitian ini disimpulkan bahwa secara parsial 

variabel asset size berpengaruh secara  signifikan terhadap  bid ask spread 

saham. Sedangkan untuk keempat variabel lainnya yaitu, market value, varian 

return, earning per share, dan dividen memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap bid ask spread saham dan hasil uji secara simultan 
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menunjukan bahwa market value, asset size, varian return, earning per share, 

dan dividen berpengaruh secara signifikan terhadap bid ask spread. 

 

6. Penelitian bid ask spread juga dilakukan oleh Aryani (2014) dengan judul 

“Aktivitas Bid Ask Spread Melalui Return Saham, Volume Perdagangan, 

Ukuran Aset dan Varian Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur di 

Indeks LQ 45 Periode 2009-2011”, Penelitian ini menggunakan 7 sampel 

yang memenuhi kriteria dari 13 perusahaan manufaktur  yang terdapat pada 

indeks LQ 45 dalam kurun waktu pengamatan selama 3 tahun. Pengujian ini 

memakai alat bantu dengan program Eviews 6.  

 

Hasil dari penelitian yang dilkukan oleh Aryani ini bahwa secara parsial 

volume perdagangan berpengaruh signifikan terhadap bid ask spread dan 

memiliki arah hubungan positif, variabel ukuran aset berpengaruh signifikan 

dengan arah hubungan yang negatif terhadap bid ask spread. Sedangkan 

variabel return saham secara parsial berpengaruh tidak signifikan dan 

memiliki arah hubungan yang negatif, untuk variabel varian return saham 

berpengaruh tidak signifikan dengan arah hubungan yang positif terhadap bid 

ask spread saham. Secara simultan variabel return saham, volume 

perdagangan, ukuran aset dan varianreturn saham berpengaruh signifikan 

terhadap bid ask spread saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Indeks LQ 45 periode 2009-2011. 
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  Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul 
Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 
Hasil Penelitian 

1. Purwanto  

(2003) 

Pengaruh harga 

saham, volume 

perdagangan dan 

varian return 

terhadap bid ask 

spread  pada masa 

sebelum dan 

sesudah right issue 

di bursa efek jakarta 

periode 2000-2002 

Bid ask 

spread 

sebelum 

dan 

sesudah 

right issue 

Harga 

saham, 

volume 

perdaganga, 

varian return 

Harga saham, volume 

perdagangan dan 

varian return secara 

simultan berpengaruh 

terhadap spread.  

 

2. 

Rahardjo 

(2004) 

Analisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi bid 

ask spread (study 

kasus pada 

perusahaan non 

financial yang go 

public di  Bursa 

Efek Jakarta) 

Bid ask 

spread 

saham 

Harga 

saham, 

volume 

perdaganga, 

volatilitas 

return 

saham, 

dividend 

payout ratio, 

ukuran asset, 

levarage dan 

likuiditas.  

Secara bersama-sama 

Harga saham, volume 

perdagangan, 

volatilitas return 

saham, dividend 

payout ratio, ukuran 

asset, levarage dan 

likuiditas terdapat 

pengaruh yang  

signifikan terhadap 

bid ask spread, selain 

itu return saham, 

varian return saham, 

volume perdagangan 

secara parsial 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

bid ask spread. 

3. Ambarwati 

(2008) 

Pengaruh return 

saham, volume 

perdagangan dan 

varian return 

terhadap bid ask 

spread saham pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

tergabung dalam 

indeks harga LQ 45 

Periode 2003-2005 

Bid ask 

spread 

saham 

Return 

saham, 

volume 

perdagangan 

saham, 

varian return 

saham. 

Secara bersama-sama 

return saham, volume 

perdagangan saham 

dan varian return 

saham mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

bid ask spread 

saham. Variabel 

return saham dan 

varian return secara 

parsial mempunyai 

pengaruh yang positif 

dan signifikan 

terhadap bid ask 

spread saham. 

Sedangkan volume 

perdagangan secara 

parsia berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap bid ask 

spread  
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No Peneliti Judul 
Variabel 

Dependen 

Variabel 

independen 
Hasil Penelitian 

4. Fitriyah 

(2012) 

Implikasi Market 

Value, Varian 

Return, Laba Per 

Saham, Dan 

Dividen Terhadap 

Bid Ask Spread 

Saham Syariah 

 

Bid Ask 

Spread 

Market 

Value, 

Varian 

Return, Laba 

Per Saham, 

Dividen 

Secara simultan 

terdapat pengaruh 

yang signifikan dari 

market value, varian 

return, laba per 

saham, dan deviden 

terhadap bid ask 

spread. 

5. Kurniawan 

(2013) 

Fenomena 

Pengukuran Bid Ask 

Spread Melalui 

Market Value, Asset 

Size, Varian Return, 

Earning Per Share, 

Dan Dividen Pada 

Saham Syariah 

Yang Tercatat 

Dalam Jakarta 

Islamic Indeks (JII) 

Periode 2008-2011 

Bid Ask 

Spread 

Market 

Value, Asset 

Size, Varian 

Return, 

Earning Per 

Share, Dan 

Dividen 

Pada Saham 

Secara simultan 

Market Value, Asset 

Size, Varian Return, 

Earning Per Share, 

dan Dividen Pada 

saham memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

bid ask spread dan 

secara parsial  

market value, varian 

return, earning per 

share, dan dividen 

berpengaruh tidak 

signifikan dengan bid 

ask spread, 

sedangkan asset size 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap bid ask 

spread. 

6. Aryani 

(2014) 

Aktivitas Bid Ask 

Spread Melalui 

Return Saham, 

Volume 

Perdagangan, 

Ukuran Aset Dan 

Varian Return 

Saham Pada 

Perusahaan 

Manufaktur di 

Indeks LQ 45 

Periode 2009-2011 

Bid Ask 

Spread 

Return 

Saham, 

Volume 

Perdaganga, 

Ukuran Aset 

Dan Varian 

Return 

Saham 

Berdasarkan hasil uji 

t (parsial), tingkat 

pengembalian 

(return) saham dan 

varian return saham 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

bid ask spread, 

sedangkan volume 

perdagangan dan 

ukuran aset 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

bid ask spread. dan 

secara simultan return 

saham, volume 

perdagangan, ukuran 

aset, dan varian 

return saham 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

bid ask spread. 

 Sumber: dari berbagai skripsi dan jurnal, data diolah 2015 
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2.12 Perbedaan Penelitian  

 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sampel yang 

digunakan sebanyak 22 perusahaan yang terdaftar di indek LQ45 periode 2010-

2012 dan penelitian ini meskipun sama-sama menfokuskan pada pialang daripada 

investor seperti penelitian yang dilakukan (Aryani, 2014), namun penelitian 

menambahkan variabel market value, laba per saham dan variabel dividend payout 

ratio yang menjadi proxi dari dividen. 

 

2.13  Kerangka Pemikiran 

 

Dalam berinvestasi seorang investor pasti mengharapkan return yang maksimal. 

Tak hanya mempertimbangkan keuntungan dari perubahan harga saham namun 

juga investor harus mempertimbangkan risiko dari perubahan harga saham. Untuk 

itu investor dalam melakukan investasinaya memerlukan informasi yang berkaitan 

dengan pergerakan harga saham agar dapat memilih harga saham yang layak 

untuk dipilih. Informasi ini didapat dari para pialang (broker atau dealer), untuk 

itu pialang (broker atau dealer) dibutuhkan banyak pengetahuan lebih bagi para 

pialang dalam menentukan perusahaan yang layak. Pengetahuan yang dimiliki 

oleh pialang ini kemudian diberikan kepada para investor sebagai bahan 

pertimbangan menentukan saham yang layak dipilih. 

 

Dipasar modal, investor menghadapi kondisi asimetri informasi, dimana para 

pelaku pasar memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pelaku pasar 

lainnya. Untuk mengurangi tingkat ketidakseimbangan informasi ini maka pelaku 

pasar harus mencari bahan informasi yang kemudian dijadikan bahan 
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pertimbangan sebagai keputusan pembelian saham. Usaha ini akan menimbulkan 

biaya informasi, biaya informasi sendiri merupakan biaya yang dikeluarkan 

pelaku pasar akibat adanya asimetri (ketidakseimbangan) informasi. Setelah itu 

broker akan menentukan spread. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya 

ketidakseimbangan informasi ini akan tercermin pada spread. 

 

Ada beberapa faktor yang diidentifikasikan berpengaruh terhadap bid ask spread 

yakni market value, varian return, laba per saham, volume perdagangan dan 

dividen. Market value timbul akibat aktivitas transaksi dipasar bursa. Sedangkan 

spread berhubungan terbalik dengan jumlah aktivitas perdagangan saham sebagai 

kompensasi bagi pialang (broker atau dealer) yang memberikan investor 

likuiditas. Saham yang lebih banyak melakukan aktivitas perdagangan cenderung 

memiliki spread yang rendah. Hubungan terbalik antar jumlah aktivitas 

perdagangan (nilai pasar) dan ukuran spread adalah kompensasi bagi pialang 

(broker atau dealer). Perusahaan yang menjaga likuiditasnya akan memberikan 

informasi kepada pasar, sehingga pasar dapat mengetahui bahwa perusahaan 

tersebut berkualitas baik. 

 

Semakin tinggi varian return menunjukan semakin bervariasinya return harian 

yang diperoleh investor. Dalam pertimbangan investasi, return dan risiko 

merupakan pertimbangan yang digunakan  dalam pengambilan keputusan. Laba 

yang tinggi memiliki prospek yang baik, sehingga saham tersebut diminati oleh 

investor dan akan selalu aktif diperdagangkan. Saham yang aktif diperdagangkan 

akan membuat pialang (broker atau dealer) tidak lama menyimpan saham 

tersebut. Hal ini mengakibatkan penurunan biaya kepemilikan saham yang dapat 
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menurunkan tingkat bid ask spread. Sedangkan volume perdagangan yang tinggi 

menandakan jumlah saham yang beredar semakin banyak. Ini menandakan saham 

perusahaan tersebut banyak diminati oleh investor. Sehingga pialang (broker atau 

dealer) dapat menggunakan sebagai pedoman memutuskan spread. 

 

Dividen merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para 

pemegang saham. Artinya, jika dividen meningkat maka risiko yang ditanggung 

oleh investor akan menurun. Oleh karena itu bila dividen meningkat, maka harga 

saham akan meningkat. Hal ini dapat mengurangi risiko perusahaan dan 

mengakibatkan penurunan bid ask spread. Berdasarkan tinjauan pustaka yang 

sudah dijabarkan, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan seperti pada 

gambar 2.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

Pialang 

(Broker atau Dealer) 

     Emiten 

Informasi 

Investor Asimetri  Informasi Asimetri  Informasi 

 

Market value 

b 

Varian Return Laba Per 

Saham 

Volume 

Perdagangan 

Dividen 

Bid Ask Spread 
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2.14   Hipotesis Penelitian 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat disusun hipotesis sebagai 

berikut : 

1) H0: Market Value, Varian Return, Laba Per Saham, Volume Perdagangan,  

dan Dividen secara parsial mempunyai pengaruh tidak signifikan 

terhadap Bid Ask Spread saham pada perusahaan terdaftar di indeks 

LQ45. 

Ha: Market Value, Varian Return, Laba Per Saham, Volume Perdagangan,  

 dan Dividen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan  

terhadap Bid Ask Spread saham pada perusahaan terdaftar di indeks 

LQ45. 

 

2) H0: Market Value, Varian Return, Laba Per Saham, Volume Perdagangan,  

dan Dividen secara simultan mempunyai pengaruh tidak signifikan 

terhadap Bid Ask Spread saham perusahaan yang terdaftar di indeks 

LQ45. 

Ha: Market Value, Varian Return, Laba Per Saham, Volume Perdagangan,  

 dan Dividen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan  

terhadap Bid Ask Spread saham perusahaan yang terdaftar di indeks 

LQ45. 

 

 


