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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap perusahaan dalam melakukan aktivitas kegiatan oprasionalnya pasti 

membutuhkan dana, baik berasal dari internal perusahaan seperti laba ditahan dan 

modal sendiri, maupun berasal dari external perusahaan seperti hutang/pinjaman 

kepada pihak lain atau menerbitkan sekuritas seperti saham di pasar modal untuk 

perusahaan yang go public. Pasar modal merupakan lembaga keuangan yang 

memiliki peran sebagai perantara antara pihak yang membutuhkan dana yaitu 

perusahaan (emiten) dan pihak yang kelebihan dana yaitu masyarakat (investor) 

yang menyediakan berbagai instrumen keuangan di dalamnya. 

Pasar modal merupakan salah satu alat penggerak perekonomian di suatu 

negara, karena pasar modal merupakan sarana pembentuk modal dan akumulasi 

dana jangka panjang yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam penggerakan dana guna menunjang pembiayaan pembangunan nasional. 

Selain itu, pasar modal juga merupakan representasi untuk menilai kondisi 

perusahaan di suatu negara, karena hampir semua industri di suatu negara 

terwakili oleh pasar modal. 

Instrumen keuangan yang cukup terkenal di masyarakat salah satunya 

adalah saham. Para investor dalam melakukan investasi pada suatu perusahaan 

dengan membeli saham setidaknya akan memperhatikan dua faktor yaitu pertama 

tingkat return dan tingkat risiko. Cara penilaian suatu investasi saham perusahaan 

yang terdaftar di pasar modal adalah menggunakan pendekatan tradisional dan 

pendekatan modern. Untuk menganalisis surat berharga dengan menggunakan 

pendekatan tradisional digunakan dua analisis yaitu analisis teknikal  

menggunakan data pasar yang dipublikasikan seperti harga saham, volume 

perdagangan saham, indeks harga saham gabungan dan individu, serta faktor-

faktor lain yang bersifat teknis dan analisis fundamental  didasarkan pada suatu 



anggapan bahwa setiap saham memiliki nilai intrinsik yang diestimasikan oleh 

investor (Sunariyah, 167:2011). 

Pihak pembeli saham menghendaki kenaikan harga saham setelah 

pembelian saham dan pihak penjual saham menghendaki penurunan harga saham 

setelah penjualan saham. Tujuan yang berbeda dari pihak pembeli dan penjual ini 

melatarbelakangi re-evaluasi yang mengakibatkan fluktuasi harga saham. 

Fluktuasi atau naik turunnya harga saham dapat dilihat dengan volatilitas. 

Volatilitas adalah pengukuran statistik untuk fluktuasi harga selama periode 

tertentu (Firmansyah, 2006) dalam Hugida, Lydianita Dan Syuhada Sofian.  

Tinggi rendahnya volatilitas harga saham ini dapat dipengaruhi oleh faktor 

makro dan mikro. Faktor makro adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 

perekonomian secara keseluruhan, antara lain tingkat bunga yang tinggi, inflasi, 

tingkat produktivitas nasional, politik, dan lain-lain yang memiliki dampak 

penting pada potensi keuntungan perusahaan. Faktor mikro adalah faktor-faktor 

yang berdampak langsung pada perusahaan itu sendiri, seperti perubahan 

manajemen, harga, dan ketersediaan bahan baku, produktivitas tenaga kerja dan 

faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuntungan perusahaan individual 

Schwert (1989) dalam Hugida, Lydianita dan Syuhada Sofian. Perkembangan 

yang terjadi pada bagian variabel ekonomi suatu Negara akan memberikan 

pengaruh kepada pasar modal. Apabila suatu indikator ekonomi makro jelek maka 

akan berdampak buruk bagi perkembangan pasar modal, begitu pula sebaliknya 

(Sunariyah, 2011:21) 

Tim Studi Volatilitas Pasar Modal Indonesia dan Perekonomian 

Dunia (2011), Panetta et al. (2006) mengelompokkan faktor-faktor yang 

memengaruhi volatilitas dalam empat kategori utama: sektor riil, sektor keuangan, 

kejadian luar biasa (shock), dan kebijakan moneter. Sehubungan dengan sektor 

riil, pada masa krisis, volatilitas Produk Domestik Bruto (PDB) cenderung lebih 

tinggi yang dapat memengaruhi keputusan ekonomi investor, yang pada 

gilirannya turut berkontribusi terhadap meningkatnya volatilitas. Perkembangan 

terkini dalam profitabilitas dan utang Emiten juga berperan dalam memengaruhi 

keputusan pemodal. Di sektor keuangan, faktor-faktor seperti likuiditas pasar 



modal dan berbagai inovasi produk finansial ditengarai dapat memengaruhi 

volatilitas. Volatilitas pasar dunia juga dapat terpengaruh secara serentak oleh 

berbagai kejadian luar biasa, seperti krisis fiskal di Eropa, terorisme internasional, 

dan gejolak geopolitik di Timur Tengah. Kebijakan moneter,seperti suku bunga 

bank sentral serta pengaruhnya terhadap tingkat inflasi, merupakan determinan 

lain yang terbukti berdampak pada volatilitas pasar saham dan stabilitas 

makroekonomi (Clarida et al., 2000). 

Beberapa penelitian dari luar negri Schwert (1989) dalam Hugida, 

Lydianita dan Syuhada Sofiandi dalam jurnalnya menunjukkan bahwa 

volatilitas harga saham secara positif dipengaruhi oleh volume perdagangan, 

financial leverage, serta beberapa variabel makroekonomi seperti inflasi, tingkat 

suku bunga, money growth, dan tingkat produksi industri.  

Volume Perdagangan Menurut Jones (2010:413) dalam penelitian 

Napitupulu, Veronica dan Syahyunan, volume perdagangan yang tinggi 

dianggap 

 sejalan dengan kenaikan harga. Volume perdagangan saham merupakan rasio 

antara jumlah lembar saham yang diperdagangkan pada waktu tertentu terhadap 

jumlah saham yang beredar pada waktu tertentu. Untuk membuat keputusan 

investasinya, seorang investor yang rasional akan mempertimbangkan risiko dan 

tingkat keuntungan yang diharapkan. Untuk itu investor seharusnya melakukan 

analisis sebelum menentukan saham yang akan mereka beli. Untuk melakukan 

analisis investor memerlukan informasi. Adanya informasi yang dipublikasikan 

akan mengubah keyakinan para investor yang dapat dilihat dari reaksi pasar. Salah 

satu reaksi pasar tersebut adalah reaksi volume perdagangan.  

 Penelitian dari Hugida, lydianita dan Dr. Syuhada menunjukan bahwa 

Volume Perdagangan, Inflasi, dan Nilai Tukar berpengaruh positif signifikan 

terhadap Volatilitas Harga Saham, sedangkan Suku Bunga SBI berpengaruh 

negatif signifikan terhadap Volatilitas Harga Saham. 

Fauziah (2013) Studi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

volatilitas harga saham di Indonesia antara lain, Dritsaki (2003) dalam 

penelitiannya menggunakan produksi industri, inflasi, dan suku bunga untuk diuji 



pengaruhnya terhadap volatilitas harga saham. Hasilnya menunjukkan secara 

bersama-sama ketiga variabel tersebut menunjukkan pengaruh positif terhadap 

volatilitas harga saham. Diantara ketiga variabel tersebut inflasi merupakan 

variabel makroekonomi yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap 

volatilitas harga saham. Hubungan positif antara inflasi dan volatilitas harga 

saham tersebut disebabkan oleh adanya hubungan positif antara tingkat inflasi dan 

tingkat pertumbuhan uang. 

Dalam Tim Studi Volatilitas Pasar Modal Indonesia dan 

Perekonomian Dunia (2011), Kebijakan  moneter, dengan berbagai dampak 

langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkannya, juga berpengaruh 

signifikan terhadap volatilitas return saham. Bank sentral di banyak negara 

menetapkan tingkat suku bunga jangka pendek, yang perubahannya dapat 

berdampak terhadap yield curve. Hal ini merupakan contoh dampak langsung dari 

kebijakan moneter. Bank sentral juga dapat melakukan operasi pasar tertentu 

dengan tujuan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Hal ini menimbulkan 

dampak tidak langsung dari kebijakan moneter, misalnya inflasi dan nilai tukar 

mata uang asing. 

Terdapatnya persamaan dan perbedaan antara penelitin-penelitian 

terdahulu mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi volatilitas harga 

saham. Maka dalam penelitian ini peneliti mencoba meneliti kembali tentang 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap volatilitas harga saham diantaranya 

adalah faktor Volume Perdagangan, Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah (Rp) terhadap 

Dollar USA (USD) Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan saham-saham yang 

aktif sebagai sampel penelitian yaitu mengambil sampel dari perusahaan yang 

terdaftar dalam Indeks LQ45 periode 2010-2013. Karena dalam Indeks LQ 45 

saham-saham yang masuk memiliki kriteria dengan kapitalisasi besar yang 

mencakup 75% kapitalisasi pasar sehingga dapat mewakili saham-saham yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

Dari hasil-hasil penelitian tersebut, dapat diduga bahwa faktor volume 

perdagangan, inflasi, dan nilai tukar berpengaruh positif terhadap volatilitas harga 

saham  yang artinya apabila volume perdagangan, inflasi dan nilai tukar 



mengalami kenaikan maka nilai volatilitas harga saham juga akan mengalami 

kenaikan. Namun dalam penelitian  ini pada periode-periode tertentu terdapat 

pengaruh atau hubungan negatif antara volume perdagangan, inflasi dan nilai 

tukar terhadap volatilitas harga saham, agar lebih jelasnya dapat dilihat dalam 

grafik sebagai berikut. 

    Grafik 1.1 Rata-rata Volatilitas          Grafik 1.2 Rata-rata Volume  

   Harga Saham Periode 2010-2013      Perdagangan Periode 2010-2013 

     

         Grafik 1.3 Rata-rata Inflasi     Grafik 1.4 Rata-rata Nilai Tukar 

                 Periode 2010-2013          Periode 2010-2013 

      

 

Pada faktor variabel volume perdagangan periode 2012-2013 dalam grafik 

1.2 terlihat tidak terjadi perubahan yang signifikan volume perdagangan saham 

cenderung datar, namun dalam tingkat volatilitas harga saham mengalami 

kenaikan yang signifikan dan tajam. Lalu pada faktor variabel  inflasi periode 

2010-2011 terlihat dalam grafik 1.3 inflasi mengalami kenaikan sedangkan dalam 

variabel volatilitas harga saham mengalami penurunan. Selain itu pada variabel 

Nilai Tukar selama periode 2011-2012 nilai tukar mengalami kenaikan sedangkan 

volatiitas harga sahamnya menurun. Fenomena ini tidak sejalan dengan teori 

dimana volume perdagangan, inflasi, dan nilai tukar seharusnya memiliki 
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hubungan yang positif. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang volatilitas harga saham. Selanjutnya penelitian ini diberi judul 

“Pengaruh Volume Perdagangan, Tingkat Inflasi, dan Nilai  Tukar (Rp/USD) 

terhadap Volatilitas Harga Saham (Studi pada Perusahaan yang terdaftar 

dalam Indeks LQ 45  Periode 2010-2013)” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Batasan masalah penelitian ini membatasi penelitian terhadap faktor yang 

mempengaruhi Volatilitas Harga Saham, yaitu volume perdagangan, inflasi, dan 

nilai tukar. Lebih lanjut, penelitian ini akan menggunakan saham-saham yang 

aktif sebagai sampel penelitian yaitu mengambil sampel dari perusahaan yang 

terdaftar dalam Indeks LQ 45 periode 2010-2013. 

Beberapa hal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Volume 

Perdagangan, Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, dan Volatilitas Harga Saham Indeks 

LQ45.Berdasarkan permasalahan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini 

dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan Volume Perdagangan,  Inflasi,  Nilai Tukar 

(Rp/USD), dan Volatilitas Harga Saham Indeks LQ45 yang terdaftar 

dalam Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013? 

2. Bagaimana pengaruh Volume Perdagangan, Inflasi, dan Nilai Tukar 

(Rp/USD) terhadap Volatilitas Harga Saham Indeks LQ45 yang terdaftar 

dalam Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013 secara simultan maupun 

parsial. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1.   Maksud penelitian 

Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan 

data, mengolah data serta untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan 

masalah yang sedang diteliti pada perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ45 

periode 2010 hingga 2013 yang digunakan untuk penyusunan skripsi. 



Selain itu penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat 

menyelesaikan program studi Manajemen S-1, Fakultas Bisnis dan Manajemen, 

Universitas Widyatama. 

1.3.2.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan Volume Perdagangan, 

Inflasi, Nilai Tukar (Rp/USD) dan Volatilitas Harga Saham Indeks LQ45 

yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Volume Perdagangan, Inflasi, dan 

Nilai Tukar (Rp/USD) terhadap Volatilitas Harga Saham Indeks LQ45 

yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013 secara 

parsial maupun simultan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama 

investor sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi di 

pasar modal. Secara terperinci manfaat ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang 

berguna untuk investor sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam 

pengambilan keputusan investasi. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini sebagai penerapan ilmu-ilmu dan teori yang telah diperoleh 

di Jurusan Manajemen Keuangan Fakultas Bisnis Manajemen Universitas 

Widyatama, dan juga merupakan tambahan pengalaman yang sangat 

berharga untuk melatih diri menulis karya ilmiah serta memperluas 

pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi 

bagi penelitian berikutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang 

yang sama. 



 

1.5 Metodology Penelitian 

Metodology penelitian menurut Zulganef (2008:7) adalah sebagai berikut; 

“Kegiatan penelitian pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan 

suatu prosedur atau cara untuk mendapatkan suatu hasil tertentu. 

Cara tersebut adalah langkah-langkah ilmiah, sedangkan hasilnya 

adalah sebuah pengetahuan atau informasi”. 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif 

Menurut Nazir (2013:54) adalah sebagai berikut; 

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secaa sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang 

diselidiki”.  

 

Sedangkan menurut Masyhuri dan M. Zainuddin (2011:51) pengertian 

metode verifikatif yaitu sebagai berikut: 

“Verification adalah memeriksa benar tidaknya, apabila dilaksanakan 

untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan, yang pernah 

dilaksanakan di tempat lain, dengan mengatasi masalah yang serupa 

dalam kehidupan”. 
 

Metode verifikatif ini bertujuan untuk memeriksa benar tidaknya suatu 

teori atau hasil penelitian. Metode ini untuk menjawab permasalahan mengenai 

hubungan faktor-faktor seperti volume perdagangan, inflasi, kurs, dan nilai tukar 

sebagai variable independen serta volatilitas harga saham pada indeks LQ45 

sebagai variabel dependen. 

1. Sumber data 

Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini berupa data-data 

sekunder, yaitu data-data yang tidak diperoleh secara langsung pada objek 

yang dijadikan dalam penilitian. Tetapi dapat diperoleh melalui media 

internet dengan mengunjungi situs yang berhubungan dengan pencarian 

data-data. 



2. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini  adalah penelitian 

lapangan dan penelitian kepustakaan. 

a. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan deangan 

mengumpulkan data-data sebagai informasi yang diperoleh secara 

langsung. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, 

website www.finance.yahoo.com, serta situs-situs lainnya yang 

menyediakan kebutuhan informasi bagi penelitian ini. Data yang 

terkumpul melalui field research ini kemudian akan diolah sehingga 

akan menghasikan informasi pengaruh mengenai volume 

perdagangan, tingkat inflasi, dan nilai tukar terhadap volatilitas harga 

saham. 

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur 

dengan cara mempelajari, meneliti, dan mengkaji serta menelaah 

literatur berupa buku-buku (text book), peraturan perundang-

undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web, jurnal, dan 

penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan 

masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk 

memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan, dan memiliki 

keterkaitan dengan pembahasan serta dapat menunjang data yang 

dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.finance.yahoo.com/


1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data yang berupa data sekunder untuk penelitian ini 

maka peneliti melakukan lokasi penelitian di perpustakaan Universitas 

Widyatama yang beralamat di Jalan Cikutra 204A Bandung, Pusat informasi pasar 

modal, Indonesia Stock Exchange Bursa Efek Indonesia (BEI) di jalan Veteran No 

10 Bandung dan melalui situs internet www.idx.co.id, serta situs mengenai 

pergerakan harga saham di www.finance.yahoo.com, data-data ekonomi seperti 

nilai tukar rupiah di www.bi.go.id dan situs-situs lainnya melalui media internet 

yang berhubungan dengan penelitian, yang dilakukan di rumah peneliti sendiri, 

dan di tempat tempat lain yang memungkinkan memudahkan dalam proses 

pencarian sumber data. Adapun penelitian ini dilakukan pada bulan September 

2014 sampai dengan selesai. 

http://www.idx.co.id/
http://www.finance.yahoo.com/
http://www.bi.go.id/

