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ANALISIS PENGARUH RETURN SAHAM DAN
VOLUME PERDAGANGAN SAHAM TERHADAP BID-ASK
SPREAD PRA DAN PASCA PENGUMUMAN LAPORAN
KEUANGAN PADA LQ 45
Supardi*)
Abstract
Trading system with the Jakarta Stock diBursa auction system is closely
related to bid-ask price and ask price in reaching an agreement. The
purpose of this study was to determine whether there are differences
significantly influence stock returns and trading volume of shares on the
bid-ask spread pre-and post-announcement of financial statements in a
state
of
good
news.
Methods of data collection methods using data from documents and
sekunderyangterdiri judgment sampling methods, and samples of
yangdijadikan shares of 35 companies included in LQ45periodeFebruari
2002sampai by January 2004. Sources of data obtained from the
Indonesian Capital Directory Marker, JSX Monthly Statistics, PPAUGM,
MM UGM databases, and other relevant sources. The data analysis
technique used is multiple regression analysis, paired t-test, and test data
penolahan chow.Dalam using SPSS version 10 kkomputerprogram
assistance. The results showed that no peneliltian perbedaanpengaruh
TRADE stock return and volume of shares on the bid-ask spread pre-and
post-announcement of the financial statements. One of the possible causes
of the financial statements persepsibahwa memberikaninformasi not
reliable enough as a base collection decisions, karenapemakai information
have a low appreciation of the independence of public accountants.

A. PENDAHULUAN
Perkembangan pasar modal di Indonesia setelah tahun 1988 menunjukkan
jumlah perkembangan yang sangat signifikan. Di negara-negara maju salah salah satu
indikator keberhasilan perusahaan adalah apabila perusahaan tersebut dicatat dan
diperdagangkan di pasar modal. Hal itu juga banyak dipraktekkan oleh perusahaan di
Indonesia.
Ada beberapa alasan perusahaan ingin go-publik dan menjual sahamnya kepada
masyarakat antara lain untuk diversifikasi, meningkatkan likuiditas.
__________________________________
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Bagi para pemodal penilaian suatu kesempatan investasi selalu berhubungan
dengan aspek tingkat keuntungan dan risiko investasi tersebut. Keuntungan bagi
investor dalam menanamkan sahamnya adalah kenaikan harga saham (capital gain)
dan dividen. Capital gain adalah keuntungan bagi investor yang diperoleh dari
kelebihan harga jual di atas harga beli yang keduanya terjadi di pasar sekunder,
sedangkan dividen adalah bagian keuntungan yang diberikan emiten kepada para
pemegang sahamnya (Abdul Halim, 2003).
Bagi investor jumlah rupiah yang diterima dari pembayaran deviden resikonya
lebih kecil dari capital gain. Dividen dapat diperkirakan sebelumnya sedangkan
capital gain lebih sulit diperkirakan, sehingga pembayaran dividen yang tinggi
dianggap perusahaan mempunyai prospek tingkat keuntungan yang baik. Akhirnya
harga saham cenderung mengikuti besarnya kenaikan dan penurunan dividen yang
dibayarkan.
Eisen Hard (1989) dalam Aida Ainul Mardiyah (2002:231) berpendapat bahwa teori
keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:
1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self-interest).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa datang
(bounded-rationality).
3. Manusia selalu menghindari risiko (risk-averse).
Masalah keagenan dihadapi pula oleh partisipan pasar modal. Salah satu
partisipan pasar modal adalah dealer. Ketidakpastian yang dihadapi dealer
disebabkan karena adanya ketidakseimbangan informasi (information-asymmetry) di
sekitar pengumuman laporan keuangan. Untuk mengurangi ketidakpastian tersebut,
dealer membutuhkann informasi yang diikuti pula kebutuhan akan biaya. Besarnya
ketidakseimbangan informasi yang dihadapi dealer akan tercermin pada spread yang
ditentukannya. Dealer selalu berusaha menentukan spread secara wajar dengan
memperhatikan kejadian tertentu, kondisi atau informasi apa saja yang memberikan
sinyal mengenai surat berharga yang dimilikinya.
Seorang dealer menetapkan harga-harga bid dimana dia berkehendak untuk
membeli dan harga-harga ask dimana dia berkehendak untuk menjual. Bid-ask spread
mengganti kerugian dealer untuk jasa-jasanya. Bid, harga dimana dealer akan
membeli sekuritas-sekuritas adalah di bawah harga keseimbangan, dan oleh karena
itu memasukkan suatu kelonggaran untuk pembelian segera. Demikian pula ask
adalah di atas harga pasar, dan oleh karena itu memasukkan suatu premi untuk
penjualan segera (Callahan, Charles dan Yohn,1997).
Abdul Halim dan Nasuhi Hidayat (2000:69) berpendapat bahwa bid-ask spread
merupakan selisih harga beli tertinggi yang trader (pedagang saham) bersedia
membeli suatu saham dengan harga jual terendah sehingga trader bersedia menjual
saham tersebut. Stoll (1989) menyatakan bahwa bid-ask spread merupakan fungsi
dari tiga komponen biaya yang berasal dari pemilikan saham (inventory holding),
pemrosesan pesanan (order processing), dan asimetri informasi.
Biaya kepemilikan sekuritas mencerminkan risiko harga dan opportunity cost
terhadap pemilikan suatu sekuritas. Biaya order berhubungan dengan proses
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perdagangan sekuritas, komunikasi, pencatatan dan kliring transaksi. Biaya informasi
jika dealer melakukan transaksi dengan investor yang memiliki informasi superior.
Dari ketiga biaya yang melahirkan bid-ask spread tersebut, biaya pemrosesan
pesanan merupakan penyebab yang paling jelas dan dapat diobservasi secara
langsung. Sedangkan dua biaya lainnya, yaitu biaya pemilikan dan asimetri informasi
kurang dapat diobservasi secara langsung, sehingga memerlukan proksi untuk
mengukurnya. Oleh karena itu kedua biaya tersebut lebih sering diteliti pengaruhnya
terhadap bid-ask spread oleh para peneliti.
Bid-ask spread ditentukan oleh dealer. Bid-ask spread yang terlalu tinggi akan
menguntungkan dealer, namun bid-ask spread yang terlalu rendah akan
mengakibatkan saham tersebut menjadi kurang aktif diperdagangkan. Bid-ask spread
yang terlalu rendah akan merugikan dealer, namun bid-ask spread yang terlalu
rendah akan mengakibatkan saham tersebut menjadi lebih aktif diperdagangkan. Oleh
karena itu dealer akan berusaha untuk menentukan tingkat bid-ask spread yang
optimal, yaitu tingkat bid-ask spread yang tidak merugikan dealer dan membuat
saham tersebut aktif diperdagangkan.
Selain dealer, informasi mengenai bid-ask spread dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya juga penting bagi pelaku pasar modal lainnya, seperti emiten,
investor maupun calon investor. Dengan begitu para pelaku pasar modal dapat
membuat keputusan yang efisien dalam memanajemen sahamnya. Alasan pemilihan
saham yang termasuk dalam LQ 45 adalah saham-saham tersebut aktif
diperdagangkan dan memiliki kapitalisasi pasar yang tinggi.
Atas dasar uraian di atas peneliti mengambil judul “Analisis Pengaruh Return
Saham dan Volume Perdagangan Saham terhadap Bid-Ask Spread Pra dan Pasca
Pengumuman Laporan Keuangan Pada LQ 45”.
B. LANDASAN TEORI
1. Pasar Modal
Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995, pasar modal adalah
kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek,
perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga
dan profesi yang berkaitan dengan efek.
Dalam penelitiannya mengenai analisis pasar modal Indonesia periode 1998 sampai
dengan 2000, Nursiam dan Lastiyono Doso Puteranto (2004 :15) menyimpulkan
bahwa :
a) Efisien Pasar Modal Indonesia untuk bentuk semi kuat selama periode
tahun 1998 sampai dengan 2000 belum efisien, karena pengumuman
kenaikan dan penurunan pendapatan tidak mempengaruhi perubahan harga
saham di pasar modal Indonesia.
b) Penelitian menyimpulkan bahwa informasi mengenai perusahaan yang
disampaikan kepada publik selama ini merupakan informasi yang tidak
relevan untuk para investor di pasar modal karena informasi tidak akurat

ISSN-1411-3880

54

Analisis Pengaruh Return Saham ………………………………………………..….… Supardi, Drs, MM

atau tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya dan
waktunya lambat.
2. Bursa Efek Jakarta (BEJ)
Efek adalah setiap surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham,
obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, setiap rights, warrants, opsi, atau setiap
derivatif dari efek, atau setiap instrumen yang ditetapkan oleh Bapepam sebagai efek.
Menurut A. Koetin istilah efek dari Belanda ‘effect’ seorang penulis Belanda
mengatakan istilah itu berasal dari istilah latin, effects. Sekitar tahun 1400 sudah
beredar saham dari suatu bank di Venezia dan saham bank lain di Genoa yang pada
waktu itu menggunakan bahasa latin.
Bursa efek adalah istilah yang digunakan untuk lokasi menjual dan membeli
surat-surat berharga (efek) serta sistem yang menjalankannya.
Sebelum efek-efek diperdagangkan di bursa harus melalui beberapa tahap, yaitu :
a. Pasar perdana
b. Pencatatan saham di Bursa Efek, syaratnya adalah :
c. Pasar sekunder
Pasar sekunder dibedakan menjadi dua yang terdiri dari pasar bursa saham (stock
exchange) untuk sekuritas dari perusahaan besar, dan Over-The Counter (OTC)
market untuk sekuritas dari perusahaan kecil.
d. Bursa paralel
Efek yang tidak memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam, tidak tercatat di
ursa melainkan di luar bursa, salah satunya bursa paralel ini dimaksudksan bagi
perusahaan yang relatif kecil atau baru agar perusahaan-perusahaan kecil atau
baru dapar menjual efeknya kepada masyarakat.
e. Perdagangan saham di bursa
Sistem perdagangan saham di bursa Efek ada dua macam, yaitu :
1) Menggunakan order-driven market system.
Ini berarti bahwa pembeli dan penjual sekuritas yang ingin melakukan transaksi
harus melalui broker. Investasi tidak dapat langsung melakukan transaksi di lantai
bursa. Hanya broker yang dapat melakukan transaksi jual dan beli di lantai bursa
berdasarkan order dari investor. Di samping itu broker dapat juga melakukan
transaksi untuk dirinya sendiri untuk membentuk portofolionya. Masing-masing
perusahaan broker mempunyai staf yang ditugaskan di lantai bursa, staf ini
disebut dengan Securities Dealer-Broker Representative.
2) Sistem lelang kontinyu (auction system)
Disebut pasar lelang karena transaksi dilakukan secara terbuka dan harga
ditentukan oleh supply (penawaran) dan demand (permintaan) dari anggota bursa
yang meneriakkan ask price (harga penawaran terendah untuk penjualan) dan bid
price (harga permintaan tertinggi untuk pembelian). New York Exhange (NYSE),
Tokyo Stock Exchange (TSE), Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek
Surabaya (BES) menggunakan sistem lelang, yaitu order pembelian dan
penjualan sekuritas ditentukan sampai dicapai harga kesepakatan.
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3. Indek LQ 45
Indek ini terdiri dari 45 saham dengan likuiditas tinggi yang diseleksi melalui
beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas saham-saham
tersebut mempertimbangkan kapitalisasi pasar.
Bursa Efek Jakarta secara rutin memantau perkembangan kinerja komponen
saham yang masuk dalam perhitungan indeks LQ 45 ini. Penggantian saham akan
dilakukan setiap enam bulan sekali. Apabila terdapat saham yang tidak memenuhi
kriteria seleksi indeks LQ 45, maka saham tersebut dikeluarkan dari perhitungan
indeks dan diganti dengan saham lain yang memenuhi kriteria.
Indeks LQ 45 pertama kali diluncurkan pada tanggal 24 Februari 1997. Hari
dasar untuk perhitungan 13 Juli 1994 dengan nilai dasar 100. Untuk seleksi awal
digunakan data pasar dari Juli 1993 sampai Juni 1994, hingga terpilih 45 emiten
(Sunariyah,2004:142).
4. Laporan Keuangan
ASOBAC (A Statement of Basic Auditing Concepts) mendefinisikan audit
adalah suatu proses sistematik untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti
secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian
ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan
kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang
berkepentingan.
Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang menyajikan
informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Laporan
keuangan yang utama terdiri atas laporan rugi laba, dan laporan aliran kas yang
disajikan oleh manajemen perusahaan (Abdul Halim, 2001:47).
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan auditan
adalah hasil dari penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai laporan
keuangan suatu entitas dengan suatu pendapat dari auditor.
Laporan keuangan akan memberikan informasi mengenai profitabilitas, risiko, timing
aliran kas, yang kesemuanya akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang
berkepentingan. Harapan tersebut pada gilirannya selanjutnya akan mempengaruhi
nilai perusahaan (Mahmud dan Abdul Halim, 2003:69).
Rasio-rasio keuangan disusun dengan menggabungkan angka-angka di dalam
atau antara laporan rugi laba dan neraca. Dengan demikian diharapkan pengaruh
perbedaan ukuran akan hilang.
1) Rasio likuiditas
Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan
melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya (kewajiban
perusahaan).
2) Rasio aktivitas
Dalam rasio ini melihat pada beberapa aset kemudian menentukan beberapa tingkat
aktivitas aktiva-aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Aktivitas yang rendah
pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana
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kelebihan yang tertanam pada aktiva-aktiva tersebut. Dana kelebihan tersebut akan
lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif.
3) Rasio solvabilitas
Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka
panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total hutangnya
lebih besar dibandingkan total asetnya.
4) Rasio profitabilitas
Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan
(profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Rasio tersebut
antara lain:
Return On Total Asset (ROA), rasio ini mengukur kemampuan perusahaan
menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu.
ROA =

Laba bersih

Total aset
Return On Equity (ROE), rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan
laba berdasarkan modal saham tertentu.
ROE =

Laba bersih
Modal saham

5) Rasio pasar
Rasio ini mengukur harga pasar relatif terhadap nilai buku perusahaan yang
diharapkan akan mempunyai prospek baik dengan PER yang tinggi. Dari segi
investor, PER yang terlalu tinggi barangkali tidak menarik karena harga saham
barangkali tidak akan naik lagi, yan berarti capital gain akan lebih kecil.
PER =

Harga pasar per lembar
Earning per lembar

EPS =

Laba bersih
Jumlah saham yang beredar

5. Return Saham
Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return
realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yan belum terjadi tetapi yang
diharapkan akan terjadi di masa mendatang.
a.
Return realisasi (realized return)
Return realisasi digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan juga
sebagai dasar penentuan return ekspektasi (expected return) dan risiko dimasa yang
akan datang.
Beberapa pengukuran return realisasi diantaranya :
1)
Return total (total return)
Return total merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode
yang tertentu. Return total terdiri dari capital gain (loss) dan yield. Capital gain atau
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capital loss merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan harga
periode yang lalu, dapat dirumuskan sebagai berikut:
P − Pt −1
Capital gain atau capital loss = t
Pt −1
Yield merupakan persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode
tertentu dari suatu investasi. Untuk saham, yield adalah persentase dividen terhadap
harga saham periode sebelumnya. Untuk obligasi, yield adalah persentase bunga
pinjaman yang diperoleh terhadap harga obligasi periode sebelumnya. Dengan
demikian return total dapat dirumuskan:
P − Pt −1 + Dt
Return = t
Pt −1
2)
Relatif Return
Relatif return dapat bernilai negatif atau positif. Penggunaannya dengan
menambahkan nilai 1 (satu) terhadap nilai return total.
3)
Kumulatif Return
Perubahan kemakmuran menunjukkan tambahan kekayaan dari kekayaan
sebelumnya.
4)
Return disesuaikan
Mengukur perubahan nilai uang dengan memertimbangkan tingkat daya beli dari nilai
uang tersebut atau menyesuaikan dengan tingkat inflasi yang ada lebih tepat jika
menggunakan pengukuran dengan return riil atau return yang disesuaikan dengan
inflasi (inflation adjusted return
5) Rata-rata geometrik
Rata-rata geometrik mean digunakan untuk menghitung rata-rata yang
memperhatikan tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu,
b. Return ekspektasi (expected return)
Return ekspektasi dapat dihitung dengan mengalikan masing-masing hasil masa
depan (out come) dengan probabilitas kejadiannya dan menjumlahkan semua produk
perkalian tersebut. Secara matematik return ekspektasi dapat dirumuskan sebagai
berikut :
E(Ri) =

n

∑ ( R .P )
j =1

j

j

6. Teori Spread
Pada pasar reguler di Bursa Efek Jakarta, hanya terbentuk melalui proses
tawar-menawar (auction market) secara terus-menerus berdasarkan kekuatan pasar
(BEJ, 1998) dalam Ester Setiadji (1999).
Pada umumnya harga beli saham (bid price) lebih rendah dari harga sebenarnya dan
harga jual (ask price) biasanya lebih tinggi dari harga sebenarnya.
Biaya pemilikan menunjukkan trade-off antara memilliki terlalu banyak saham dan
memiliki terlalu sedikit saham. Banyak sedikitnya saham yang dipegang juga dapat
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ditunjukkan oleh lama tidaknya trader memegang saham tersebut. Opportunity costs
merupakan bagian terbesar dari biaya pemilikan saham. Biaya pemrosesan pesanan
meliputi antara lain administrasi, pelaporan proses komputer, telepon, dan lainnya.
Sedangkan biaya asimetri informasi lahir karena adanya dua pihak trader yang tidak
sama dalam memiliki dan mengakses informasi. Pihak pertama adalah informed
trader yang memiliki informasi superior, dan pihak lain adalah uninformed trader
yang inferior dalam informasi. Adanya asimetri informasi tersebut menyebabkan
munculnya perilaku adverse selection dan moral hazard dalam perdagangan saham
antar trader, sehingga uninformed trader menghadapi risiko rugi jika bertransaksi
dengan informed trader. Upaya menutup risiko rugi tersebut dicerminkan dengan bidask spread.
Bid-ask spread merupakan selisih antara bid price dengan ask price. Bid price adalah
harga tertinggi yang ditawarkan oleh dealer atau harga di mana spesialis atau dealer
menawar untuk membeli saham-saham. Sedangkan ask price adalah harga terendah di
mana dealer bersedia untuk menjual atau harga di mana spesialis atau dealer
menawar untuk menjual saham-saham (Jones,1996) dalam Magdalena Nany dan M.
Abdul Aris (2004:42).
Kerangka Pemikiran
a)
Bid-ask spread pra dan pasca pengumuman laporan keuangan
Salah satu informasi yang dapat digunakan oleh investor dalam menilai saham suatu
perusahaan adalah laporan keuangan. Berdasarkan analisis terhadap informasi laporan
keuangan, investor dapat mengetahui perbandingan antara nilai intrinsik saham
perusahaan dengan harga pasar saham perusahaan yang bersangkutan, dan atau dasar
perbandingan tersebut investor akan dapat membuat keputusan apakah akan membeli
atau menjual saham yang bersangkutan.
Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya asimetri informasi di
sekitar pengumuman laporan keuangan dan bahwa kemungkinan terjadinya asimetri
informasi adalah lebih besar pada saat sebelum emiten mengeluarkan laporan
keuangan.
Adanya asimetri informasi akan menyebabkan para dealer berusaha lebih untuk
mendapatkan sinyal tertentu yang dapat dijadikan sebagai informasi dalam rangka
mengurangi ketidakpastian yang dihadapinya, sehingga biaya informasi yang
dibutuhkan cenderung tinggi, akibatnya tingkat spread juga cenderung tinggi.
Sedangkan tidak adanya asimetri informasi akan menyebabkan para dealer kurang
berusaha untuk mendapatkan sinyal tertentu yang dapat dijadikan sebagai informasi
dalam rangka mengurangi ketidakpastian yang dihadapinya, sehingga biaya informasi
yang dibutuhkan cenderung rendah, akibatnya tingkat spread juga cenderung rendah.
Teori ini didukung oleh Magdalena Nany dan Abdul Aris (2004:42).
b)
Return saham dan volume perdagangan terhadap bid-ask spread
Saham yang harganya senantiasa naik, berarti memberikan return yang tinggi,
menunjukkan bahwa saham tersebut disukai para investor. Untuk saham yang disukai
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oleh para investor, trader tidak perlu memegang saham tersebut terlalu lama sehingga
menurunkan biaya pemilikan saham tersebut.
Perdagangan suatu saham yang aktif yaitu dengan volume perdagangan yang besar,
menunjukkan bahwa saham tersebut disukai investor yang berarti saham tersebut
cepat diperdagangkan. Kondisi demikian memungkinkan trader untuk tidak perlu
memegang saham dalam jumlah yang terlalu lama, sehingga menurunkan biaya
pemilikan. 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.Hubungan negatif ini secara empiris konsisten dengan penelitian Abdul
Halim dan Nasuhi Hidayat (2000).
Gambar 2.1
Mekanisme Hubungan antara Return saham Volume Perdagangan
dengan BidAsk Spread
Return
Jangka waktu
trader
memegang
saham
berkurang
Volume perdagangan naik

Biaya
pemilikan

Bid-ask
spread
saham
menyempit

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang dilakukan yaitu
terletak pada jenis dan jumlah perusahaan yang dijadikan sampel, periode penelitian,
teknik analisis data, tujuan dan hasil dari penelitian.
C. METODE PENELITIAN
1. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Untuk memperjelas pengertian yang terkandung dalam variabel-variabel
penelitian, agar terjadi persepsi yang sama, maka berikut ini akan dijelaskan definisi
operasional yang berhubungan dengan variabel penelitian, yaitu:
a. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi (Jogiyanto,2000:107).
Menurut Adul Halim dan Nasuha Hidayat (2000:73) return saham merupakan
perubahan relatif harga saham dari periode sebelumnya. Return saham bisa dicari
dengan cara mengurangi harga penutupan saham pada hari t dengan harga
penutupan saham pada hari sebelumnya (t-1) kemudian hasilnya dibagi dengan
harga penutupan saham pada hari t-1 tersebut.
b. Volume perdagangan merupakan jumlah lembar saham yang diperdagangkan
pada hari tertentu.
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c. Bid-ask spread adalah selisih harga tertingi yang dealer bersedia membeli suatu
saham dengan harga jual terendah sehingga dealer bersedia menjual saham
tersebut.
d. Kondisi perusahaan Good news adalah perusahaan-perusahaan yang mengalami
kenaikan Earning Per Share (EPS), Return On Asset (ROA), Return On Equity
(ROE) dan penurunan Price Earning Ratio (PER).
e. Pra dan pasca pengumuman laporan keuangaan ditentukan berdasar window
period yaitu 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah pengumuman laporan keuangan.
f. Dealer dalam aktivitasnya adalah melakukan jual beli untuk mendapatkan capital
gain yaitu selisih harga jual dengan harga beli saham.
g. Saham LQ 45 adalah saham-saham yang aktif diperdagangkan dan memiliki
kapasitas pasar yang besar. Dalam satu tahunnya terdapat dua periode, yaitu bulan
Februari sampai Juli adalah periode pertama dan bulan Agustus sampai Januari
adalah periode kedua.
2. Jenis Penelitian
Menurut tingkat eksplanasinya (kejelasan) penelitian ini dikategorikan
penelitian asosiatif dengan hubungan kausal. Karena dilakukan atas dasar peristiwa
yang telah terjadi dan hanya mengungkapkan fakta tanpa melakukan manipulasi
variabel ataupun menciptakan kondisi tertentu, sehingga digunakan pendekatan ex
post facto. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Abdul Halim dan Nasuhi
Hidayat (2000) serta Magdalena Nany dan M. Abdul Aris (2004).
3. Jenis Data Yang Dibutuhkan dan Sumber Data
Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan didapat dari Indonesian Capital
Market Directory, JSX Monthly Statistik, PPA UGM dan database MM UGM, serta
sumber lainnya. Data-data tersebut antara lain daftar saham perusahaan yang
termasuk dalam saham LQ 45 periode Februari 2002 sampai dengan Januari 2004,
tanggal pengumuman laporan keuangan auditan, harga penutupan, harga bid, harga
ask, dan volume perdagangan selama periode jendela (window perriod) yaitu 5 hari
sebelum dan 5 hari sesudah pengumuman laporan keuangan, serta data lain yang
dianggap relevan dalam penelitian ini.
4. Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dilihat dari sumbernya, peneliti
menggunakan jenis data sekunder dengan metode dokumen dan metode studi pustaka.
a. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data yang diambil dari kejadiankejadian yang berisi pandangan serta pemikiran-pemikiran manusia dimasa lalu
yang ditulis secara sadar untuk tujuan komunikasi dan keterangan
b. Metode studi pustaka yaitu penulisan dilakukan dengan membaca literatur,
referensi, buku-buku acuan dan materi yang didapat selama kuliah serta sumbersumber lain yang relevan dalam penelitian ini.
5. Populasi dan Sampel
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Dalam pengambilan sampel metode yang digunakan adalah judgmental
sampling yaitu digunakan jika peneliti mempunyai judgment pribadi dalam memilih
individu-individu yang disampel, jadi individu-individu tertentu saja yang dapat
mewakili (representative), karena menurut pendapat penelitilah individu-individu
yang dipiliih itu yang mengerti tentang populasinya (Soehardi Sigit, 1999:68).
Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:
a. Perusahaan selama kurun waktu dua tahun tersebut minimal satu kali termasuk
dalam kelompok saham LQ 45.
b. Perusahaan mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit periode
tahun berjalan dan periode tahun sebelumnya.
c. Perusahaan tidak meengumukan corporate action seperti stock dividend (deviden
saham), right issue, bonus share (saham bonus) atau pengumuman perusahan
lainnya di sekitar tanggal pengumuman laporan keuangan tahunan yang telah
diaudit.
d. Perusahaan tersebut selama periode amatan sahamnya aktif diperdagangkan.
e. Saham perusahaan-perusahaan yang mengalami kenaikan Earning Per Share
(EPS), Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan penurunan Price
Earning Ratio (PER) dikelompokkan sebagai saham perusahaan-perusahaan yang
berada dalam kondisi good news.
Pada halaman berikut menjelaskan sampel yang digunakan dalam penelitian ini
berdasarkan kriteria di atas.
Tabel 1.
DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN
PERIODE FEBRUARI 2002 SAMPAI JANUARI 2004
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Kode
AALI
ANTM
APEX
ASGR
ASII
AUTO
BBCA
BBNI
BHIT
BLTA
BMTR
CMNP
DNKS
DSFI
DYNA
GGRM
GJTL
HMSP
INDF
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Nama Perusahaan
Astra Agro Lestari
Aneka Tambang (Persero)
Apexindo Pratama
Astra Graphia
Astra International
Astra Otoparts
Bank Central Asia
Bank Negara Indonesia
Bhakti Investama
Berlilan Laju Tankers
Bimantara Citra
Citra Marga Nusaphala Persada
Dankos Laboratories
Dharma Samudra Fishing Industries
Dynaplast
Gudang Garam
Gajah Tunggal
HM Sampoerna
Indofoot Sukses Makmur

Tanggal Pengumuman
29 Maret 2004
31 Maret 2004
31 Maret 2004
30 Maret 2004
31 Maret 2004
30 Maret 2004
10 Maret 2004
31 Maret 2004
06 April 2004
31 Maret 2004
16 Maret 2004
31 Maret 2004
31 Maret 2004
30 Maret 2004
18 Maret 2004
27 Maret 2004
30 Maret 2004
01 Juni 2004
01 Maret 2004
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20
INDR
Indorama Syntetics
21
INTP
Indocement Tunggal Perkasa
22
ISAT
Indosat
23
KAEF
Kimia Farma
24
KLBF
Kalbe Farma
25
LPPS
Lippo Securities
26
PNBN
Bank Pan Indonesia
27
PTBA
Tambang Batubara Bukit Asam
28
TINS
Tambang Timah
29
TKIM
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia
30
TLKM
Telekomunikasi Indonesia
31
TRIM
Trimegah Indonesia
32
TSPC
Tempo Scan Pasific
33
TURI
Tunas Ridean
34
UNTR
United Tracktors
35
UNVR
Unilever Indonesia
Sumber: Database MM UGM

30 Maret 2004
25 Maret 2004
31 Maret 2004
30 Maret 2004
31 Maret 2004
31 Maret 2004
30 Maret 2004
30 Maret 2004
31 Maret 2004
31 Maret 2004
31 Maret 2004
31 Maret 2004
31 Maret 2004
31 Maret 2004
26 Maret 2004
26 Maret 2004

6.
Tehnik Analisis data
Bentuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data
kuantitatif yaitu analisis yang menggunakan analisis bersifat kuantitatif, dengan alat
analisis yang menggunakan model-model seperti model matematika (misalnya fungsi
multifariat), model statistik, dan ekonometrika. Hasil analisis disajikan dalam bentuk
angka yang kemudian dijelaskan dan diinterprestasikan dalam suatu uraian (Iqbal
Hasan, 2004:30).
Teknik analisis data yang digunakan adalah paired t_test, uji chow dan analisis
regresi berganda, yaitu untuk menguji pengaruh return dan volume perdagangan
saham sebagai variabel independen terhadap bid-ask spread sebagai variabel
dependen pra dan pasca pengumuman dalam kondisi good news.
Pengukuran variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, sebelum dilakukan
analisis data yaitu :
a.
Variabel dependen
Variabel dependen yang digunakan yaitu bid-ask spread, ditentukan dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:
BAt = Hat – HBt
Dimana :
BAt = bid-ask spread
Hat = harga ask pada hari ke t
HBt= harga bid pada hari ke t
Studi ini juga menggunakan alternatif variabel dependen berupa bid-ask spread
relatif, yang dirumuskan sebagai berikut:
( HAt − HBt )
RBAt =
1 / 2( HAt + HBt )
Dimana :
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RBAt = bid-ask spread relatif pada hari ke t
b.
Variabel independen
1. Return (Rt)
Return adalah variabel independen pertama yang digunakan dalam penelitian ini.
Dalam menentukan return menggunakan rumus sebagai berikut:
( P − Pt −1 )
Rt= t
Pt −1
Dimana :
Rt
: return saham pada hari ke t
Pt
: hari penutupan saham pada hari ke t
: harga penutupan saham pada hari ke t-1
Pt-1
2. Volume perdagangan (Vt)
Dalam penelitian ini variabel independen kedua adalah volume perdagangan yaitu
jumlah lembar saham yang diperdagangkan pada hari ke t.
Langkah-langkah analisis data
1. Uji prasyarat analisis, diantaranya adalah:
a.
Normalitas data merupakan suatu asumsi terpenting dalam statistika
parametrik, sehingga pengujian tehadap normalitas data harus dilakukan agar asumsi
dalam statistika parametrik dapat terpenuhi. Dalam penelitian ini untuk menguji
normalitas data menggunakan kolmogorov smirnov maupun Shapiro Wilk dengan
tingkat signifikan 0,05.
Selain mormalitas dilakukan pula pengujian kesamaan varian. Dikatakan mempunyai
varian yang sama apabila tingkat probabilitasnya lebih dari 0,05.
b. Multikolonieritas dimaksudkan untuk korelasi antara variabel independen terhadap
variabel independen yang lain. Gejala ini dapat dilihat dari besarnya VIF. Apabila
VIF lebih besar dari 5 maka variabel tersebut mempunyai persoalan dengan
multikolonieritas dengan variabel lainnya.
c.
Autokorelasi, dimaksudkan untuk menghilangkan gejala korelasi
antara data yang satu dengan data yang lainnya dalam variabel dependen. Salah satu
cara untuk mengujinya adalah uji statistik Durbin Watson dan ketentuannya menurut
Bambang Suhartono (2003) adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1
Tabel Autokorelasi
Nilai Durbin Watson
Kurang dari 1,10
1,10 – 1,54
1,55 – 2,45
2,46 – 2,90
Lebih dari 2,91
Sumber: Bambang Suhartono (2003)

Kesimpulan
Ada autokorelasi
Tanpa kesimpulan
Tidak ada autokorelasi
Tanpa kesimpulan
Ada autokorelasi

2. Analisis koefisien regresi berganda, dengan persamaan sebagai berikut:
Spread = β0 + β1 return + β2 volume + ε
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Dimana :
Spread
: Bid-ask spread
Return : return saham
Volume : volume perdagangan saham
β0
: Intersep
β1 dan β2 : koefisien regresi
ε
: error term
Agar regresi hasilnya baik maka harus memenuhi kriteria statistik sebagai berikut:
i.
Uji R2 (koefisien determinasi)
b Σx y + b2 Σx 2 y
R2 = 1 1
Σy 2
Nilai R2 mempunyai range antara 0 sampai dengan 1atau 0 ≤ R2 ≤ 1. Semakin besar
R2 (mendekati satu) semakin baik regresi tersebut dan semakin mendekati 0 maka
variabel independen secara keseluruhan tidak bisa menjelaskan variabel dependen.
ii.
Uji F
Untuk melihat pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel
dependen.
R 2 (n − k − 1)
Fhitung =
k (1 − R 2 )
Dimana :
R2 = koefisien determinasi
K = Jumlah variabel independen
n = jumlah sampel
iii.
Uji t
Untuk melihat signifikansi dari pengaruh independen secara individu terhadap
variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan.
b − (β i )
thitung = i
Se(bi )
dimana :
bi = koefisien variabel ke-i
βi = parameter ke-i yang dihipotesiskan
Se (bi) = kesalahan standar bi
3. Langkah-langkah pengujian hipotesis
Pengujian untuk hipotesis 1 dan 2 dengan uji t:
Membandingkan thitung dengan ttabel.
b − (β i )
Dengan t hitung = i
Se(bi )
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Menerima Ho atau menolak Ho berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

-t(α/2,n-k)

Penolakan Ho

Penerimaan
Ho

Penolakan Ho

t(α/2,n-k)

Pengujian untuk hipotesis 3 dengan paired t-test:
Membandingkan thitung dengan ttabel
µ1 − µ 2
Dengan thitung =
α I µ1 − I µ 2
Dimana µ adalah rata-rata nilai yang di hipotesiskan.
Pengujian untuk hipotesis 4 dengan uji chow (The Chow Test)
Menurut Chow (1960) dalam Herdianto Purba (2001) untuk memperoleh hasilnya
harus melalui 6 tahap, yaitu:
Tahap 1: Sampel n1 dan n2 yang diobservasi digabung kemudian dibentuk regresi
gabungan.
Yp = a0 + a1x1 + a2x2
Dimana Yp = spread, x1 = return, dan x2 = volume perdagangan
Berdasarkan persamaan tersebut kemudian ditentukan besar variasi yang tidak dapat
dijelaskan (unexplained variation) dengan cara:
Q1 = ∑ep2 = ∑yp2 - ∑yp2 dengan (n1+n2-K) merupakan df.
K adalah jumlah koefisien a termasuk intersep a0.
Tahap 2: Buat persamaan regresi untuk tiap sampel secara terpisah.
a. Untuk sampel pertama (n1) atau periode pra pengumuman.
Y1 = b0 + b1x1 +b2 x2
∑e12 = ∑y12 - ∑y12 dengan (n1-K) yang merupakan df.
b. Untuk sampel kedua (n2) atau periode pasca pengumuman.
Y2 = β0 + β1x1 + β2 x2
∑e22 = ∑y22 - ∑y22 dengan (n2-K) merupakan df.
Tahap 3: Menjumlahkan unexplained variation dari dua sampel tersebut, yaitu:
Q2 = (∑e12+∑e22) dengan (n1-K) + (n2-K) = (n1+n2-2K) merupakan df.
Tahap 4: Menjumlahkan unexplained variation pada tahap 3 dengan residual
variation pada tahap 1.
Q3 = Q1-Q2 = ∑ep2 - (∑e12+∑e22)
dengan (n1+n2-K) - (n1+n2-2K) = K merupakan df.
Tahap 5: Mencari F*rasio dengan persamaan:
2
2
2
(Σe p − (Σe1 + Σe2 ) / K
Q3 / K
=
F* =
2
2
(Σe1 + Σe2 ) /(n1 + n 2 − 2 K ) Q2 /(n1 + n 2 − 2 K )

[
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Ho bila b1 = β1, b2 = β2 yang artinya tidak ada perbedaan secara signifikan antara dua
sampel yang berbeda.
Tahap 6: Kemudian nilai F* dibandingkan dengan F0,05. Jika F* > F0,05 maka akan
menerima Ho, dan apabila F* < F0,05 akan menolak Ho.
7. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di Bursa Efek Jakarta, di mana datanya diambil di pojok
BEJ MM UGM, Jl. Kaliurang km.4,5 Yogyakarta. Waktu yang digunakan dalam
penelitian ini mulai dari penyusunan proposal penelitian sampai selesainya penulisan
hasil penelitian ini adalah dalam kurun waktu 6 bulan, yaitu mulai dari bulan Maret
sampai dengan bulan September 2005.
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Deskripsi Data
Perusahaan yang termasuk LQ 45 minimal satu kali selama empat periode berturutturut, mulai bulan Februari 2002 sampai dengan bulan Januari 2004 terdapat 66
perusahaan, namun tidak semua perusahaan memenuhi kriteria seperti yang telah
ditetapkan. Setelah dianalisis terdapat 35 perusahaan yang digunakan sebagai sampel
dalam penelitian ini untuk dianalisis lebih lanjut.
Tabel 4.1
Prosedur Pemilihan Sampel
Perusahaan yang termasuk LQ 45 Januari sampai Februari 2004 66
Tidak termasuk sampel :
Perusahaan yang periode pengumuman laporan keuanagan tidak
berakhir 31 Des 2004
(10)
Perusahaan yang transaksi sahamnya tidak aktif pada periode jendela
Perusahaan yang laporan keuangannya dalam kondisi bad news
Sampel akhir yang dianalisis
35

(7)
(14)

Ringkasan hasil analisis statistik deskriptif dari masing-masing variabel disajikan
dalam Tabel 4.2. berikut :
Tabel 4.2.
Hasil Statistik Deskriptif
N
Minimum Maximum
Mean
Std.
Deviation
1,00859
-0,00002
0,01750
-0,02224
35
RETURN Pra
1,01060
0,00494
0,03340
-0,01248
Pasca 35
1,67001
17,13967 14,00725
10,29890
35
VOLPERD Pra
1,63517
17,42997 14,37400
11,56552
Pasca 35
0,80378
-4,02617
-1,57745
-5,54729
35
SPREAD
Pra
0,78797
-4,01433
-1,83634
-5,38475
Pasca 35
Sumber : Lampiran 6
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Dari tabel di atas dapat diketahui deskripsi (gambaran) dari variabel-variabel yang
dijadikan sampel secara terperinci. Salah satu variabel tersebut adalah return saham
dengan nilai minimum -0,02224 dan maksimum 0,01750, saat pra pengumuman.
Nilai ini menunjukkan bahwa return terendah adalah ANTM dan return tertinggi
adalah INTP. Standar deviasi dapat digunakan untuk menilai dispersi rata-rata
sampel. Dengan cara mean ± 2 (standar deviation), hasil menunjukkan nilai di sekitar
minimum dan maximum sehingga disimpulkan bahwa sebaran variabel tersebut baik.
2. Uji Pra Syarat Analisis
a. Uji Normalitas dan Kesamaan Varian
Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas Data Setelah Natural Logarithma
Kolmogorov – Smirnov pra
(sig)
pasca
Shapiro – Wilk
pra
(sig)
pasca
Sumber: Hasil normalitas lampiran 6

Return
0,146
0,200
0,512
0,289

Vol-per
0,960
0,959
0,357
0,336

Spread
0,200
0,200
0,393
0,473

Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan metode Kolmogorov – Smirnov dan
Shapiro - Wilk, diperoleh hasil probabilitas (signifikan) lebih dari 0,05 pada data
return, volume perdagangan, dan bid-ask spread pra maupun pasca pengumuman
laporan keuangan. Dengan demikian, diperoleh kesimpulan bahwa data berdistribusi
normal dan syarat penggunaan statistik parametrik dengan uji t terpenuhi.
Sedangkan syarat uji F adalah selain berdistribusi normal juga variannya sama. Hasil
uji menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut adalah sama, karena semua
probabilitas lebih dari 0,05.
b. Uji Multikolonieritas
Hasil pengujian VIF pada koefisien regresi secara beturut-turut adalah 1,004; 1,307;
1,056 dan 2,527. Hasil tersebut menunjukkan nilai kurang dari 5 dan cenderung
mendekati 1 untuk semua variabel penelitian, sehingga dapat dsisimpulkan tidak
terdapat gejala multikolonieritas.
c. Uji Autokorelasi
Hasil pengujian menunjukkan nilai Durbin-Watson dari ketiga regresi secara
berturut-turut adalah 2,390; 2,370; dan 2,396. Hasil tersebut diantara 1,55 – 2,45
sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.
3. Analisis Koefisien Regresi
Pra
Pasca
Gabungan
Constan
-2,516
-1.261
-2,082
3,212
17,115
9,006
Return
Vol-perd
-0,108
-0,197
-0,138
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Dari hasil tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa returndan volume
perdagangan dalam keadaan tidak berubah mempunyai pengaruh berbalik arah
terhadap bid-ask spread. Nanun apabila ada perubahan pada return akan berpengaruh
searah, sedangkan volume perdagangan perubahan tersebut akam berpengaruh
berbalik arah terhadap bid-ask spread.
4. Pengujian Hipotesis
a.
Uji t untuk hipotesis pertama
Tabel Regresi Pra Pengumuman
T
P
F
P
R2
0,199
0,844
Return
-1,279
0,210
Vol-perd
0,875 0,434 0,051
Pada tingkat kepercayaan 95% return berpengaruh positif tidak signifikan karena
p>5%, begitu juga volume perdagangan yang berpengaruh negatif tidak signifiklan.
Meskipun demikilan masih ada nilai kandungan informasi walaupun hanya 5,1%.
b.
Hipotesis kedua
Tabel Regresi Pasca Pengumuman
T
P
F
P
R2
1,217 0,232
Return
-2,172 0,037
Vol-perd
2,377 0,109 0,129
Pada tingkat kepercayaan 95%return berpengaruh positif tidak signifikan karena
p>5%, namun volume perdagangan terbukti berpengaruh negatif signifikan karena
p<5%, artinya penurunan nilai volume perdagangan akan meningkatkan bid-ask
spread. Nilai kandungan informasi berkenaan dengan pasca pengumuman laporan
keuangan adalah 12,9%.
c.
Uji Paired t-test
Uji statistik menunjukkan hasil t-hitung –0,412 dan P value 0,683. Karena P>5%
maka disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan bid-ask spread pra dan
pasca pengumuman.
Penerimaan Ho Bid-Ask Spread Pra Dan Pasca Pengumuman

Penolakan Ho

d.

Uji Chow
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Penolakan Ho
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F rasio sebesar 0,261 < F tabel (0,05; 2; 67) yaitu 3,67. Hal ini berarti kedua
persamaan regresi tidak berbeda atau tidak terjadi perbedaan struktural pengaruh
yang diakibatkan pengumuman laporan keuangan.
Penerimaan Ho Return dan Volume Perdagangan Saham
Pra dan Pasca Pengumuman

Penerimaan
Ho

Penolakan Ho

0,261 3,07
E. KESIMPULAN
Berdasarkan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa volume
perdagangan berpengaruh signifikan pada pasca pengumuman sedangkan volume
perdagangan pra pengumuman dan return baik pra maupun pasca pengumuman tidak
perpengaruh secara signifikan. Bid-ask spread juga terbukti tidak ada perbedaan baik
saat pra maupun pasca pengumuman.
Kesimpulan akhir dari pengujian ini adalah tidak ada perbedaan pengaruh
secara signifikan return saham dan volume perdagangan saham terhadap bid-ask
spread pra maupun pasca pengumuman laporan keuangan yang dibuktikan dengan uji
chow. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Magdalena Nany dan M.
Abdul Aris (2004).
Temuan ini mengindikasikan bahwa pengumuman laporan keuangan dalam
keadaan goodnews sekalipun, tidak dapat mengubah struktur pengaruh return dan
volume perdagangan saham terhadap bid-ask spread. Salah satu penyebabnya
mungkin adalah adanya persepsi bahwa laporan keuangan tidak memberikan
informasi yang cukup dapat dipercaya sebagai basis pengambilan keputusan karena
para pemakai informasi akuntansi mempunyai apresiasi yang rendah terhadap
independensi akuntan publik (Sudibyo et al (1994)) dalam Magdalena Nany dan M.
Abdul Aris (2004)).
Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam hal:
1. Pengambilan sampel menggunakan metode judgment sampling. Akibatnya hasil
penelitian ini tidak dapat digeneralisir secara luas untuk setiap perusahaan publik
di Indonesia.
2. Masih banyak variabel yang berpengaruh terhadap bid-ask spread saham yang
tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.
3. Periode waktu yang digunakan kurang lebar, sehingga jumlah sampelnya sedikit
dan kurang representatif.
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Implikasi untuk penelitian selanjutnya dari penelitian yang telah dihasilkan antara
lain :
1. Perlu mempertimbangkan penggunaan sampel dari seluruh perusahaan yang
terdaftar di BEJ dan dipilih secara random sehingga hasilnya dapat digeneralisir
secara luas.
2. Variabel–variabel lain masih berpeluang lebar untuk ditelilti pengaruhnya
terhadap bid-ask spread, seperti harga saham, varian return, dan asimetri
informasi.
3. Memperpanjang horison waktu dengan data lebih banyak dari penelitian ini
sehingga dapat memperkuat validitas penellitian.
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