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1.1 Latar Belakang

Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang

dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa

datang. Seorang investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan

memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah dividen di

masa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu dan risiko yang terkait

dengan investasi tersebut. Secara umum investasi dapat dibedakan menjadi dua,

yaitu investasi pada aset-aset finansial (financial asset) dan investasi pada aset-

aset riil (real asset). Investasi pada aset-aset keuangan dapat dilakukan baik

melalui pasar uang maupun pasar modal. Melalui pasar uang, investasi dapat

berupa sertifikat deposito, commercial paper, dan surat berharga pasar uang

lainnya. Sedangkan melalui pasar modal, investasi dapat berupa saham, obligasi,

waran, opsi, dan sebagainya. Investasi pada aset-aset riil dapat berupa pembelian

aset-aset yang berbentuk fisik seperti emas, tanah, maupun bangunan (Sunariyah,

2006). Namun dalam penelitian ini investasi yang digunakan adalah investasi pada

aset keuangan (financial asset) yaitu melalui pasar modal berupa saham.
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Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut investor. Investor pada

umumnya bisa digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual

(individual/retail investors) dan investor institusional (institutional investors).

Investor individual terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas

investasi. Sedangkan investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan-

perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana (bank dan lembaga simpan

pinjam), lembaga dana pensiun, maupun perusahaan investasi. Ketika melakukan

kegiatan investasi, investor memiliki kebebasan dalam memilih jenis investasi

yang ada di dalam pasar modal.

Pasar modal dapat menjadi salah satu alternatif bagi investor untuk berinvestasi

pada aset-aset finansial. Dimana pasar modal memiliki peran untuk menjembatani

pihak yang kelebihan  dana dengan pihak yang kekurangan dana. Selain memiliki

kebebasan dalam menentukan jenis saham, investor juga memiliki kebebasan

dalam menentukan jumlah lembar saham yang ingin dimiliki serta rentang waktu

atau lamanya memegang saham tersebut. Menentukan rentang waktu memegang

saham, investor harus mempertimbangkan risiko yang akan muncul dan

pengembalian yang hendak didapat. Jika investor memprediksikan bahwa saham

perusahaan yang dibelinya tersebut dapat menguntungkan, maka investor akan

cenderung menahan sahamnya dalam jangka waktu yang lebih lama, tentunya

dengan harapan bahwa harga jual saham tersebut akan lebih tinggi di masa yang

akan datang. Sebaliknya, investor akan segera melepas saham yang telah

dibelinya, jika diprediksikan bahwa harga saham tersebut akan mengalami

penurunan. Hal itu dilakukan oleh investor untuk mengurangi risiko tertentu demi

mendapatkan profit yang maksimal.
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Menurut Jones (2000) dalam Purnaningputri (2014) lamanya waktu yang

diperlukan investor untuk berinvestasi dengan sejumlah uang yang bersedia

dikeluarkan atau dengan kata lain rata-rata panjangnya waktu investor menahan

saham perusahaan selama jangka waktu atau periode tertentu disebut Holding

Period. Holding Period merupakan rata-rata lamanya investor dalam menahan

atau memegang saham suatu perusahaan selama periode waktu. Fenomena

holding period tampak jelas diamati pada perusahaan-perusahaan dengan

perdagangan saham yang aktif di bursa saham. Di Indonesia saham-saham LQ45

merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki likuiditas saham yang paling

besar. Likuiditas saham ditunjukkan dengan aktivitas perdagangan saham yang

tinggi. Faktor-faktor yang memengaruhi investor dalam memutuskan lamanya

memegang saham antara lain bid ask spread, volume perdagangan dan nilai pasar.

Bid ask spread adalah selisih antara harga beli tertinggi dimana investor bersedia

untuk membeli saham dengan harga jual terendah dimana investor bersedia untuk

menjual sahamnya. Bid ask spread merupakan cerminan dari biaya transaksi.

Biaya transaksi (transaction cost) dapat didefinsikan sebagai biaya yang

diperlukan untuk melaksanakan strategi investasi, merupakan bagian dari proses

investasi dan berdampak langsung terhadap kinerja suatu investasi. Investor akan

menahan saham yang dimilikinya sampai pada tingkat harga tertentu, untuk

menutup biaya yang timbul dari transaksi saham yang dilakukan dan memperoleh

keuntungan optimal. Bid ask spread dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan

keputusan investasi yang dilakukan oleh investor dalam rangka mendapatkan gain

atau net return yang optimal dan mengurangi tingkat risiko serendah-rendahnya.
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Bagi seorang investor pemegang saham biasa, besarnya spread atau selisih antara

bid price dan ask price akan sangat mempengaruhi lamanya seorang investor

dalam menahan atau memegang aset yang dimilikinya. Perbedaan harga jual

saham (ask price) dan harga beli saham (bid price) mempengaruhi tingkat

likuiditas saham tersebut. Semakin kecil selisih (spread) harga saham, maka

semakin likuid saham tersebut, sehingga akan diminati oleh pasar, dan pada

akhirnya dapat meningkatkan harga saham pada periode selanjutnya. Penelitian

sebelumnya mengenai pengaruh bid ask spread terhadap holding period pernah

dilakukan oleh Wisayang (2011) pada saham LQ 45  yang menghasilkan bid-ask

spread berpengaruh positif dan signifikan terhadap holding period. Berbeda

dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumayanti (2015) yang menghasilkan

bid ask spread tidak berpengaruh terhadap holding period.

Nilai pasar saham (market value) menunjukkan nilai sebuah perusahaan, semakin

besar nilai pasar suatu perusahaan, semakin lama pula investor akan menahan.

Nilai pasar saham merupakan harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat

tertentu akibat aktivitas transaksi di pasar bursa (mekanisme pasar). Penelitian

sebelumnya mengenai pengaruh nilai pasar terhadap holding period pernah

dilakukan oleh Kusumayanti (2015) yang menghasilkan market value

berpengaruh positif dan signifikan terhadap holding period. Berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh Wisayang (2011) yang menghasilkan market value

mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap holding period.

Volume perdagangan (trading volume) merupakan suatu instrumen yang dapat

digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap informasi melalui parameter

volume saham yang diperdagangkan di pasar. Berdasarkan penelitian sebelumnya



5

yang dilakukan oleh Haryani (2011) hasil penelitian membuktikan bahwa secara

parsial variabel bid ask spread dan nilai pasar berpengaruh positif secara

signifikan terhadap holding period. Sedangkan volume perdagangan berpengaruh

negatif signifikan terhadap holding period. Hasil penelitian ini juga diperoleh

bukti bahwa bid ask spread, volume perdagangan dan nilai pasar secara simultan

bersama-sama berpengaruh terhadap holding period saham. Berikut ini adalah

tabel holding period saham pada beberapa perusahaan yang terdaftar di Indeks

Bisnis-27 periode 2012-2014:

Tabel 1. Holding Period Saham pada beberapa Perusahaan yang terdaftar di
Indeks Bisnis-27 periode 2012-2014 (satuan hari)

No Kode Saham 2012 2013 2014

1 ASII 7,604 5,236 5,008

2 BBCA 8,353 8,059 7,304

3 BBNI 3,188 2,946 2,992

4 PGAS 4,147 3,869 4,946

5 TLKM 4,379 1,542 0,838

Rata-rata 5,5342 hari 4,3304 hari 4,2176 hari
Sumber : www.idx.co.id (data diolah 2015)

Menentukan lamanya investor menahan atau memegang saham dapat dihitung

dari saham yang beredar pada perusahaan dan volume perdagangan atau volume

transaksinya. Pada tabel dapat dilihat rata-rata holding period dari tahun 2012

sampai 2014 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2012 rata-rata holding

period sebesar 5,4 hari kemudian pada tahun 2013 rata-rata holding period

mengalami penurunan yaitu sebesar 4,2 hari sedangkan di tahun berikutnya tahun

2014 holding period tidak mengalami penurunan atau kenaikan yaitu sebesar 4,2

hari. Investor yang akan berinvestasi pada suatu perusahaan pasti akan mencari

informasi terlebih dahulu tentang perusahaan yang akan di investasikan

sahamnya.
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Sesuai dengan teori asimetri informasi dimana seorang investor memiliki

informasi yang lebih dibandingkan dengan investor lain, dengan memiliki

informasi yang lebih akan memudahkan investor untuk mengambil keputusan

dalam menentukan perusahaan mana yang akan dipilih untuk ditanamkan

sahamnya, dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi serta dapat

menentukan periode kepemilikan saham pada perusahaan sehingga mendapat

keuntungan yang diharapkan. Jika informasi yang diperoleh oleh investor tidak

sesuai dengan yang dibutuhkan maka investor tidak dapat mengambil keputusan

dengan baik untuk menginvestasikan sahamnya sehingga bisa berdampak buruk

dan menyebabkan kerugian bagi investor.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa variabel-variabel yang

digunakan memiliki arah pengaruh dan signifikansi yang berbeda-beda tentang

holding period saham. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang

pengaruh variabel bid-ask spread, volume perdagangan dan nilai pasar terhadap

periode kepemilikan saham (holding period). Obyek penelitian yang dipilih yaitu

pada Indeks Bisnis-27 periode 2012-2014. Sehingga judul yang diambil dalam

penelitian ini adalah “Implementasi Bid Ask Spread, Volume Perdagangan

Dan Nilai Pasar Terhadap Periode Kepemilikan Saham (Holding Period)

(Studi pada Perusahaan yang Tercatat dalam Indeks Bisnis-27 Periode 2012-

2014)”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah bid ask spread berpengaruh signifikan terhadap holding period pada

perusahaan yang tercatat pada Indeks Bisnis-27 ?

2. Apakah volume perdagangan berpengaruh signifikan terhadap holding period

pada perusahaan yang tercatat pada Indeks Bisnis-27 ?

3. Apakah nilai pasar berpengaruh signifikan terhadap holding period pada

perusahaan yang tercatat pada Indeks Bisnis-27 ?

4. Apakah bid ask spread, volume perdagangan dan nilai pasar secara simultan

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap holding period pada

perusahaan yang tercatat pada Indeks Bisnis-27 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan maka tujuan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh bid ask spread terhadap holding

period pada perusahaan yang tercatat pada Indeks Bisnis-27

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh volume perdagangan terhadap

holding period pada perusahaan yang tercatat pada Indeks Bisnis-27

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh nilai pasar terhadap holding period

pada perusahaan yang tercatat pada Indeks Bisnis-27
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4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh bid-ask spread, volume perdagangan

dan nilai pasar secara simultan terhadap holding period pada perusahaan yang

tercatat pada Indeks Bisnis-27

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak,

diantaranya:

1. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang lamanya atau

waktu yang baik dalam menaham saham, sehingga dapat memperoleh

keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan ilmu

pengetahuan ilmiah dan dengan menggunakan teori asimetri informasi

seseorang dapat memperoleh informasi yang lebih dibandingkan yang lain

sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat.

3. Bagi Individu

Penelitian ini sebagai pendalaman ilmu yang telah didapatkan penulis selama

duduk dibangku perkuliahan dan sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar

sarjana penulis.


