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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pasar modal merupakan sebuah tempat pendanaan bagi perusahaan dan 

merupakan tempat untuk melakukan sebuah investasi. Perusahaan selalu 

membutuhkan sebuah modal dari pemilik modal untuk dapat memperluas dan 

mengembangkan kegiatan perusahaannya. Dalam memperoleh modal dari pemilik 

modal, perusahaan biasanya menjual sebuah instrumen jangka panjang berupa 

saham, hutang, maupun obligasi. menurut Tjiptono Darmadji (2006) pasar modal 

adalah sebuah tempat yang didalamnya terdapat berbagai instrumen keuangan 

jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang, ekuitas 

(saham) instrumen derivatif, maupun dalam bentuk instrumen lainnya. Pasar modal 

memiliki peran untuk menghubungkan antara pemilik modal dengan perusahaan 

yang membutuhkan modal. Di Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan pasar 

modal adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1995, bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan 

sistem dan atau sarana untuk mempertemukan efek diantara mereka. 

Namun saat ini pasar modal sedang tidak dalam kondisi terbaiknya, hal ini 

dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia dan 

bahkan Indonesia. Walaupun saat ini kondisi pasar modal mulai perlahan-lahan 

kembali ke kondisi terbaiknya, namun pandemi covid-19 jelas merupakan sebuah 

kondisi yang sangat parah jika dibandingkan dengan kondisi-kondisi lainnya. 

Dalam istilah kesehatan, pandemi merupakan sebuah penyakit atau wabah yang 

menyerang banyak orang dan terjadi hampir di seluruh wilayah dalam dunia. 

Pandemi covid-19 merupakan sebuah wabah penyakit yang disebabkan oleh virus 

corona dan dapat menular kepada orang lain dengan sangat cepat. Pandemi ini 

terjadi pertama kali di Wuhan China lalu dengan cepat menyebar ke seluruh dunia 

dan pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan kasus covid-

19 untuk pertama kali. Akibat dari pandemi ini adalah semua sektor kegiatan harus 
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tutup dan terpaksa harus dilakukan semua dari rumah. Pasar modal merupakan satu 

sektor yang terkena dampak dari pandemi covid-19.  

 

Gambar 1.1 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama tahun 2020 

                 Sumber : Yahoo Finance (2020) 

 

Berdasarkan gambar diatas, menjelaskan bahwa pada awal tahun 2020 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai menunjukkan tanda penurunan. Hal 

ini jelas karena disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang mulai mewabah di 

seluruh dunia bahkan di Indonesia. Sejak diumumkannya kasus pertama di 

Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus 

mengalami penurunan hingga menyentuh titik terendahnya yaitu 3.937 pada 24 

Maret 2020. Walaupun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus perlahan naik 

kembali, namun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali harus jatuh pada 

awal September dikarenakan adanya pengumuman Pembatasan Sosial Berskala 

Besar di Jakarta.  

Harga saham yang tidak dapat diprediksi menyebabkan pengaruh juga 

terhadap return saham. Menurut Jogiyanto Hartono (2013) return saham 

merupakan hasil yang diperoleh dari investasi pada saham. Return dapat berupa 

sebuah return realisasian yang sudah terjadi atau return ekspetasian yang belum 

terjadi tetapi diharapkan akan terjadi dimasa yang mendatang. Sementara itu 

menurut Brigham dan Houston (2018) return saham merupakan selisih antara 
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jumlah yang diterima dengan jumlah yang diinvestasikan dibagi dengan jumlah 

yang diinvestasikan. Oleh karena bagi investor melakukan analisis terhadap kondisi 

perusahaan adalah suatu hal yang wajib dilakukan sehingga dapat memprediksi 

return saham yang ingin dicapai, dengan melihat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi return saham (Moechamad et al., 2017) 

Menurut Firmansyah (2005) return saham di Indonesia selalu menghasilkan 

volatilitas return yang acak setiap harinya. Melihat kondisi pandemi Covid-19 yang 

tidak pasti saat ini akan membuat volatilitas return saham di pasar modal akan terus 

bergerak secara bebas dan signifikan. Volatilitas return adalah sebuah 

ketidakpastian dari sebuah investasi dimana semakin tinggi tingkat volatilitas maka 

semakin tinggi juga ketidakpastian dari imbal hasil saham yang dapat diperoleh 

(Sukma Handayani & Wayan Suartana, 2015). Volatilitas return saham 

menjelaskan fluktuasi selisih harga pengamatan harian dalam suatu periode 

pengamatan tertentu. Menurut Bekaert dan Harvey (2016) negara berkembang 

memiliki tingkat volatilitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara 

maju. Namun hal itu tidak membuat investor mengurungkan niat investasi terhadap 

negara berkembang. Karena bagi investor tingkat volatilitas yang tinggi akan 

memberikan return saham yang tinggi pula. Volatilitas dapat dihitung dengan 

menggunakan simpangan baku sehingga dapat disebut juga sebagai sebuah risiko. 

Jika volatilitas tinggi maka akan tinggi juga ketidakpastian dari return yang akan 

diperoleh (Dunia, 2011). Dilihat dari kondisi pandemi covid-19 yang masih 

mewabah di Indonesia dan menyebabkan ketidakpastian dalam sektor ekonomi 

akan membuat volatilitas return saham akan tetap tinggi dan tajam yang sangat 

signifikan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Husnil Bary (2020) 

dimana di masa pandemi covid-19, volatilitas return saham sangat tinggi dan 

mendapati titik terendah pada pertengahan bulan Maret. Dalam pasar modal 

terdapat sebuah konsep yang disebut dengan konsep pasar efisien. Menurut Fama 

(1970) pasar efisien yaitu pasar di mana harga setiap saat sepenuhnya 

mencerminkan informasi yang tersedia. Menurut Fama (1970) pasar efisien dapat 

dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah hipotesis pasar efisien bentuk 

lemah (weak form of the efficient market hypotesist) lalu yang kedua adalah 

hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat ( semi strong form of the efficient 
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market hypotesist). Dan yang terakhir adalah hipotesis pasar efisien bentuk kuat ( 

strong form of the efficient market hypotesist). Sebuah pasar dapat dibilang efisien 

jika investor tidak mendapatkan return yang tidak biasa atau disebut abnormal 

return. Menurut Jogiyanto (2010, p. 94) Abnormal return merupakan sebuah 

kelebihan dari imbal hasil yang sesungguhnya terjadi (actual return) terhadap imbal 

hasil normal. Menurut Jogiyanto (2013) return normal adalah return ekspetasian 

atau return yang diharapkan oleh investor. Sehingga abnormal return dapat disebut 

juga sebagai selisih antara return yang diharapkan oleh investor dengan return hasil 

yang sesungguhnya.  

Namun pada kenyataannya sering sekali terjadi sebuah anomali di pasar 

modal. Anomali sendiri merupakan sebuah penyimpangan atau sebuah 

ketidaksesuaian kondisi atau peristiwa tidak seperti biasanya. Menurut Jogiyanto 

(2014, p. 60) anomali pasar sebagai teknik atau strategi yang tampak bertentangan 

dengan pasar efisien. Ada tiga hal yang dapat menyebabkan sebuah anomali, 

pertama adanya ketidaksempurnaan didalam struktur suatu pasar. Lalu yang kedua 

disebabkan karena adanya pengaruh yang cukup besar dari penyimpangan tingkah 

laku yang dilakukan investor dalam melakukan perdagangan. Dan yang ketiga 

karena adanya teori pasar yang digunakan investor dalam melakukan sebuah 

strategi investasi yang kurang tepat sehingga menyebabkan munculnya kesalahan 

dalam penilaian pasar modal (Reilly, dalam Ramel Yanuarta, 2012). Anomali 

dalam pasar modal membuat investor melakukan pendugaan karena adanya sebuah 

pergerakan saham yang terpola pada suatu periode dan tidak bergerak secara acak. 

Menurut Roseliani (2015) ada empat jenis anomali pasar yang dikenal dalam 

literatur keuangan yaitu anomali perusahaan (firm anomalies), anomali musiman 

(seasonal anomalies), anomali peristiwa dan kejadian (event anomalies) dan yang 

terakhir adalah anomali akuntansi ( accounting anomalies). Beberapa fenomena 

anomali pasar modal adalah Januari Effect, Monday Effect, Day Of The Week 

Effect, Week Four Effect, dan December Effect.  

Salah satu anomali pasar yang berhubungan dengan volatilitas return saham 

adalah adalah anomali Day of The Week Effect atau anomali hari perdagangan. Hal 

ini disebabkan karena volatilitas return saham akan terus berbeda setiap harinya 

apalagi disaat masa pandemi saat ini. Menurut Hari Prasetyo (2006) likuiditas atas 
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suatu saham akan berubah-ubah  setiap harinya. Sebagaimana  dengan hukum 

permintaan dimana  semakin tinggi suatu permintaan barang maka akan semakin 

tinggi pula harga dari barang tersebut. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya 

perubahan kenaikan maupun penurunan dari suatu return saham yang berakibat 

juga terhadap perubahan volatilitas return saham.  

Day Of The Week Effect  atau anomali hari perdagangan adalah sebuah 

anomali yang menyebabkan return maupun volatilitas tiap hari perdagangan 

berbeda-beda atau bisa juga disebut bahwa tingkat return dan volatilitas 

dipengaruhi oleh hari perdagangan (Alteza, 2007). Return negatif biasanya terdapat 

di hari senin, sementara return positif terjadi di hari selain senin yaitu selasa, rabu, 

kamis, dan jumat. Anomali hari perdagangan biasanya disebabkan oleh perilaku 

dari investor sendiri. Return negatif yang biasanya terjadi di hari senin biasanya 

disebabkan karena investor biasanya sedang melakukan dan menyusun strategi 

yang berkaitan dengan informasi yang masuk kedalam pasar perdagangan. Investor 

biasanya kurang menyukai hari senin sebagai awal minggu awal kerja sehingga 

dapat mempengaruhi mood investor dalam melakukan perdagangan. Biasanya 

investor akan memperoleh keuntungan ataupun return yang mengalami 

peningkatan di hari selasa, rabu, kamis, dan jumat (Trisnadi et al., 2016). Dengan 

melihat anomali hari perdagangan maka volatilitas return saham akan lebih mudah 

untuk dianalisis untuk mencari apakah volatilitas return saham berpengaruh 

terhadap semua hari atau di hari-hari tertentu saja.  

Oleh karena volatilitas return saham yang berbeda setiap hari maka 

diperlukan juga sebuah analisis risiko terhadap volatilitas return saham. Risiko 

adalah sebuah besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian aktual dengan 

tingkat pengembalian yang diharapkan (Hartono, 2017). Risiko berhubungan 

dengan ketidakpastian, hal ini disebabkan oleh kurang tersedianya cukup informasi 

akan apa yang akan terjadinya. Secara umum risiko akan menghasilkan sesuatu 

yang menguntungkan namun dapat juga menghasilkan sesuatu yang merugikan. 

Salah satu jenis risiko adalah risiko sistematis. Menurut Stevan (2018) risiko 

sistematis adalah sebuah risiko investasi yang disebabkan karena adanya faktor-

faktor yang mempengaruhi investasi dan tidak dapat dihilangkan dari diversifikasi 
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sebuah investasi. Risiko sistematis dapat juga disebut dengan risiko pasar yang 

disebabkan oleh adanya sebuah peristiwa yang tidak biasa yang terjadi diluar 

perusahaan. Parameter yang biasanya digunakan dalam mengukur sebuah risiko 

sistematis adalah beta. Dari beta ini akan dibandingkan banyaknya risiko dari 

sebuah return saham aktual dengan return saham yang diharapkan. Beta akan 

digunakan juga sebagai alat pengukuran volatilitas return saham aktual terhadap 

return yang diharapkan. 

Salah satu indeks saham yang terkena dampak dari volatilitas return saham 

yang tidak menentu adalah indeks LQ-45. Indeks LQ-45 merupakan indeks saham 

yang didalamnya terdiri dari perusahaan dengan kinerja dan kapitalisasi tertinggi. 

Menurut data yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia terdapat hampir 10 

saham perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ-45 yang jatuh hingga mencapai 

50 % pada awal pandemi Covid-19 di Indonesia seperti, saham PT Waskita Karya 

Tbk (WSKT) anjlok 62,63% secara year to date. Lalu saham PT Barito Pasific Tbk 

(BRPT) turun sebesar 62,25%, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) drop 60,6% 

dan PT PP Tbk (PTPP) drop 57,1%. Lalu saham PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) 

yang turun 56,96%, PT Matahari Departemen Store Tbk (LPPF) turun 56,29%, PT 

Vale Indonesia Tbk (INCO) turun 54,4%, PT Adaro Energy Tbk (ADRO) turun 

53,38%, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) berkurang 50,48% dan PT XL Axiata 

Tbk (EXCL) drop 50%. Berdasarkan data tersebut Covid-19 telah memberikan 

dampak yang cukup signifikan terhadap Indeks saham LQ-45 yang merupakan 

saham unggulan di Indonesia. Walaupun demikian Indeks saham LQ-45 tetap 

menjadi produk investasi yang paling diminati oleh para investor di Indonesia 

karena saham yang terdaftar di LQ-45 merupakan saham yang memiliki tingkat 

likuiditas tinggi  serta memiliki risiko saham yang lebih rendah jika dibandingkan 

dengan Indeks saham non LQ-45. 

Penelitian terdahulu belum ada yang meneliti mengenai analisis volatilitas 

return saham berdasarkan hari perdagangan dan risiko sistematis di masa pandemi. 

Hal ini dikarenakan pandemi ini baru pertama kali terjadi di dunia dan di Indonesia 

sehingga penelitian terdahulu lebih banyak meneliti mengenai Volatilitas Return 

Saham pada saat tidak pandemi. Namun dalam penelitian terdahulu terdapat 
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perbedaan hasil penelitian dalam pengaruh hari perdagangan dan risiko sistematis  

terhadap volatilitas return saham. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putu 

Sukma Handayani dan I Wayan Suartana  mengenai hari perdagangan terhadap 

volatilitas return saham, hasilnya adalah terdapat pengaruh antara hari perdagangan 

terhadap volatilitas return saham dimana volatilitas return saham tertinggi terdapat 

di hari Rabu dan volatilitas return saham terendah terdapat di hari Jumat. Penelitian 

yang dilakukan oleh Hari Prasetyo juga menunjukkan adanya pengaruh antara hari 

perdagangan terhadap volatilitas return saham namun volatilitas return saham 

tertinggi justru terdapat di hari Jumat. Sementara itu penelitian mengenai analisis 

risiko sistematis terhadap volatilitas return saham yang dilakukan oleh Yasmin 

Afnan Solekha dan Wahid Wachyu Adi Winarto pada tahun 2020 terhadap saham 

yang terdaftar di Indeks LQ-45 menunjukkan bahwa pada saham LPPF, ASII, 

TLKM, ANTM, dan BBRI memiliki risiko. Namun pada saham LPPF, ASII, 

ANTM, dan BBRI memiliki return saham diatas return pasar namun saham 

tersebut tetap beresiko walaupun return ekspetasiannya lebih tinggi dibandingkan 

dengan return yang ada di pasar. Sementara untuk saham TLKM volatilitas return 

saham ada dibawah return yang ada di pasar sehingga saham tersebut memiliki 

risiko lebih kecil walaupun  return ekspetasiannya lebih rendah jika dibandingkan 

return yang ada di pasar. 

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian mengenai analisis volatilitas 

return saham berdasarkan hari perdagangan dan risiko sistematis, maka peneliti 

tertarik untuk kembali melakukan penelitian tersebut khususnya di masa pandemi 

covid-19. Hal ini disebabkan karena belum adanya penelitian mengenai analisis 

volatilitas return saham berdasarkan hari perdagangan dan risiko sistematis di masa 

pandemi Covid-19. Oleh karena itu berdasarkan uraian permasalahan diatas maka 

diperlukan penelitian mengenai “Volatilitas Return Saham di Masa Pandemi 

Covid-19 : Suatu Analisis Berdasarkan Hari Perdagangan dan Risiko 

Sistematis Pada Perusahaan yang Termasuk LQ-45”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan, dapat 

dirumuskan pernyataan masalah, yaitu: pada masa pandemi Covid-19 terjadi 

penurunan return saham dalam pasar modal Indonesia khususnya dalam saham 

indeks LQ-45 selama tahun 2020. Maka bagaimana analisis volatilitas return saham 

berdasarkan hari perdagangan dan risiko sistematis pada saham perusahaan yang 

termasuk dalam indeks LQ-45 khususnya selama masa pandemi covid-19. 

Selanjutnya dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh hari perdagangan terhadap volatilitas return 

saham selama masa pandemi Covid-19 terhadap perusahaan yang 

termasuk dalam  Indeks saham LQ-45? 

2. Bagaimana pengaruh risiko sistematis terhadap volatilitas return 

saham selama masa pandemi Covid-19 terhadap perusahaan yang 

termasuk dalam  Indeks saham LQ-45? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan perumusan masalah sebagaimana diuraiakan di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh hari perdagangan terhadap volatilitas return 

saham di masa pandemi Covid-19 terhadap perusahaan yang termasuk 

dalam Indeks saham LQ-45. 

2. Untuk mengetahui pengaruh risiko sistematis terhadap volatilitas return 

saham di masa pandemi Covid-19 terhadap perusahaan yang termasuk 

dalam Indeks saham LQ-45. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai analisis mengenai volatilitas return saham berdasarkan 

hari perdagangan dan risiko sistematis di masa pandemi Covid-19 terhadap 

perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ-45 ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

ilmu pengetahuan mengenai analisis volatilitas return saham terhadap 

perusahaan yang terdaftar dalam Indeks saham LQ-45 berdasarkan analisis hari 

perdagangan dan risiko sistematis. Dan diharapkan dalam penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai referensi serta dapat dikembangkan pada penelitian 

selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Empiris 

1.4.2.1 Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

bagi perusahaan yang terdaftar dala Indeks saham LQ-45 berupa 

bagaimana analisis volatilitas return saham berdasarkan analisis hari 

perdagangan dan risiko sistematis. Serta memberikan manfaat kepada 

perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis volatilitas return 

saham untuk kemajuan perusahaan. 

1.4.2.2 Bagi investor  

Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat berupa strategi yang dapat dipertimbangkan dalam menganalisis 

volatilitas return saham terhadap perusahaan yang terdaftar dalam 

Indeks saham LQ-45 berdasarkan analisis hari perdagangan dan risiko 

sistematis. 

1.4.2.3 Bagi pihak lain 

Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 


