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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Investasi masih menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh Pemerintahan 

Indonesia sampai saat ini, dikarenakan untuk mendorong pertumbuhan dan 

perekonomian negara. Tingkat investasi yang tinggi akan mendorong tingkat 

perekonomian yang tinggi pula. Mewujudkan hal tersebut maka suatu negara 

memerlukan modal atau dana untuk pembiayaan dimana sumber dana sangat 

diperlukan. Sumber dana yang dapat digunakan salah satunya yaitu investasi. 

Investasi masih menjadi sebuah isu yang masih sangat menarik untuk 

dibahas dan diperbincangkan karena investasi mempunyai arti yang penting baik 

itu untuk individu, perusahaan atau bahkan sampai negara sekalipun. Investasi 

dilakukan tidak hanya masyarakat menengah masyarakat kelas atas pun juga 

melakukan investasi. Bahkan untuk sebuah perusahaan investasi digunakan untuk 

memperluas usaha yang tengah di jalankan. Seiring dengan perkembangan zaman 

yang kian modern investasi pun kian dilirik oleh masyarakat, sehingga kini banyak 

investasi yang ditawarkan.  

Pada tahun 2017 sampai 2018 perkembangan investasi di Indonesia 

mengalami peningkatan sehingga membawa dampak positif bagi pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. Walaupun diperkirakan jika pada tahun 2019 nanti 

pertumbuhan investasi akan melambat akan tetapi hal ini masih bergerak di arah 

yang positif (meningkat). Investasi masih akan menjadi harapan untuk 

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 karena berharap peningkatan investasi akan 
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terjadi di tahun tersebut mengingat Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Target tersebut mungkin saja terjadi 

dikarenakan Indonesia masih menjadi tujuan Investasi. Walaupun investasi 

diprediksi melambat akan tetapi dengan dinobatkannya Indonesia menjadi “ Negara 

Tujuan Terbaik Investasi Kedua di Dunia 2018” masih menjadi alasan tujuan 

investasi. Alasannya yaitu dikarenakan iklim investasi di Indonesia ramah terhadap 

investor ditinjau dari regulasi, stabilitas politik, paket kebijakan ekonomi, dan 

lainnya.  

Para investor berhak untuk memilih sekuritas apa yang akan di beli atau 

diinvestasikan dalam melakukan investasi. Sekuritas yang masih paling banyak 

diminati yaitu berupa saham. Dalam melakukan pembelian saham pun investor 

berhak memilih jenis saham apa dan berapa banyak saham yang hendak dibeli. 

Namun tentu saja para investor tetap harus memperhatikan resiko dan juga 

keuntungan yang ingin dicapai di masa depan meskipun mereka berhak memilih 

investasi apa yang dilakukannya.  

Investasi yang banyak disarankan yaitu investasi jangka panjang berupa 

saham. Tidak hanya BEI saja yang melakukan promosi semacam ini namun juga 

pemerintah Indonesia untuk menarik perhatian investasi dari investor asing. Saat 

ini Indonesia masih menjadi target untuk investasi yang bagus. Banyaknya potensi-

potensi yang ada di Indonesia menjadi salah satu alasan bagi investor untuk tertarik 

akan berinvestasi di Indonesia.  Investasi dalam bentuk saham ini tentu akan 

memberikan hasil atau return yang cukup besar sehingga membuat banyak investor 

yang berivestasi dalam bentuk saham. Dalam hal ini, akan sama dengan prinsip 
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umum investasi yaitu semakin banyak atau tinggi resiko suatu investasi maka 

pengembalian atau return yang didapatkan juga akan tinggi. 

Realisasi investai penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal 

asing tahun 2017 senilai Rp 692,2 Triliun atau tumbuh sebesar 13,1% dibandingkan 

pada tahun 2016. Namun banyak pula potensi investasi yang beralih ke negara 

tetangga. Hal ini disebabkan oleh dua aspek. Aspek yang pertama yaitu regulasi 

yang tidak stabil atau berubah-ubah menyebabkan ketidak stabilan pula dalam iklim 

investasi. Akibatnya investor memilih Thailand, Vietnam dan Malaysia yang 

mempunyai regulasi yang lebih stabil dan realistis. Aspek kedua yaitu keterbukaan. 

Negara tetangga seperti Fillipina terbuka dengan investor asing disektor manapun 

Sedangkan Indonesia membatasi bahkan menutup peluang investor asing 

diberbagai sektor. Sektor ini antara lain perdagangan, sekolah atau pabrik dimana 

masih jarang mendapatkan investasi dari asing. 

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor X.K.I tahun 

1996 mengenai keterbukaan informasi, dimana perusahaan wajib memberikan 

laporan keuangannya, maka investor dapat melakukan analisa mengenai kondisi 

dan prospek perusahaan secara lebih mendalam, sebelum berinvestasi ke 

perusahaan tersebut. Laporan keuangan perusahaan ini khususnya rasio keuangan 

berguna untuk memprediksi kondisi keuangan perusahaan saat ini dan pada masa 

mendatang, serta sebagai pedoman bagi investor mengenai kinerja masa lalu dan 

masa mendatang. Kita juga bahkan dapat mengetahui faktor-faktor yang akan 

berpengaruh terhadap kondisi keuangan sebuah perusahaan. 
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 Investor berhak menentukan jenis saham yang dikehendaki untuk 

diinvestasikan, untuk itulah sangat penting bagi para investor untuk mendapatkan 

dan mencari informasi mengenai investasi. Informasi menjadi patokan bagi investor 

untuk melakukan transaksi jual beli.Informasi dapat berupa informasi masa lalu, 

informasi publik ataupun informasi yanghanya diketahui orang dalam perusahaan. 

Investor akan dengan segera melakukanpenyesuaian setiap saat ada informasi baru 

yang masuk ke pasar. Perubahan hargaadalah independen dan tidak terpengaruh 

oleh harga yang lain dan harga bergerakdalam bentuk acak (random walk). Artinya, 

harga hari ini tidak terpengaruh olehharga kemarin, karena harga yang terbentuk 

hari ini terjadi berdasarkan padainformasi baru yang masuk dan diterima di pasar. 

Pertimbangan yang penting terkait dengan keputusan investasi saham 

adalah penentuan masa kepemilikan. Kebanyakan investor merasa kesulitan dalam 

menentukan berapa lama waktu menahan saham yang dimilikinya untuk 

mendapatkan keuntungan yang optimal. Investor akan lebih lama menahan 

sahamnya apabila harga saham diprediksi mengalami kenaikan, sebaliknya investor 

akan lebih pendek menahan sahamnya apabila harga saham diprediksi mengalami 

penurunan. Setiap investor memiliki jangka waktu yang berbeda dalam menahan 

kepemilikan saham. Ada investor yang menahan kepemilikan saham dalam jangka 

waktu hitungan hari, minggu, bulan sampai tahun. Investor memiliki pertimbangan 

yang berbeda dalam menahan kepemilikan saham. Keputusan investor yang 

berkaitan dengan berapa lama untuk menahan saham akan berpengaruh terhadap 

dividend dan capital gain yang akan diperoleh, namun kebanyakan investor merasa 

kesulitan untuk menentukan jangka waktu dalam menahan saham. 
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Investasi dilakukan dengan mempertimbangkan lima analisis yaitu pertama 

analisis dalam mempertimbangkan tarif atau biaya transaksi (transaction cost) 

dapat berupa tarif pajak dan biaya komisi. Kedua, analisis mengenai jenis investasi 

yang dilakukan dan risiko yang ada didalamnya serta keuntungan yang akan 

diperoleh. Ketiga, kondisi ekonomi yang berkaitan dengan investasi yang 

dilakukan. Keempat, kelompok industri tempat melakukan investasi. Kelima, 

kinerja dari perusahaan yang akan dilakukan investasi. Analisis yang tepat tentu 

akan mempengaruhi lama kepemilikan saham atau holding period. Dimana dalam 

hal ini transaction cost tercermin dalam bid ask spread, market value, variance 

return dan dividen payout ratio. 

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (BKPM) melalui situs resmi sekretariat kabinet, menunjukkan 

perkembangan investasi selama tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif yakni 

mengalami kenaikan dan penurunan. Berikut adalah data perkembangan investasi 

selama tahun 2013-2018 (setkab.go.id) 
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Gambar 1.1 Perkembangan Realisasi Investasi Tahun 2013-2018 

(setkab.go.id) 

Gambar 1.1 juga menunjukkan bahwa realisasi penanman modal asing lebih 

besar daripada penanaman modal dalam negeri. Banyak faktor yang menjadi alasan 

realisasi investasi lebih banyak diantaranya yaitu tingkat sumber daya alam 

indonesia yang masih banyak dan dapat lebih dieksplorasi, pasar domestik yang 

besar karena sifat konsumerisme masyarakat Indonesia yang tinggi, tenaga kerja 

yang murah dan peningkatan iklim investasi dimana kini regulasi lebih dipermudah 

dengan adanya sistem OSS. (smartlegal) 

Data investasi pada tahun 2016 menunjukkan angka 101,3 T pada triwulan 

ke 4 untuk investasi asing, namun pada triwulan 1 tahun 2017 investasi asing turun 

ke 97 T walaupun total investasi naik.Penurunan investasi juga terjadi pada tahun 
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2018, pada triwulan ke 1 investasi asing mencapai 108,9 T namun pada triwulan ke 

2 turun menjadi 95,7 T dan pada triwulan ke 3 turun kembali menjadi 84,7. 

Selama kurun waktu antara 2015-2018 data investasi tertinggi ditunjukkan 

pada tahun 2018 pada triwulan ke 4 yaitu investasi dalam negeri sebanyak 86,9T 

dan investasi asing sebesar 99 T dengan total investasi yaitu 185,9 T.  

Investasi dari dalam negeri meningkat setiap triwulannya dari tahun 

ketahun, Hal ini tentu akan sangat membantu iklim investasi di Indonesia untuk 

menyeimbangkan total investasi ketika investasi asing menurun, sedangkan 

investasi dalam negeri meningkat sehingga total investasi akan tetap meningkat. 

Walaupun selama periode tahun 2018 investasi mengalami penurunan, dalam 

triwulan ke 4 investasi Indonesia telah kenbali naik. Data tersebut juga 

menunjukkan bahwa investasi di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke 

tahun walaupun sempat sesekali mengalami penurunan hal ini menunjukkan bahwa 

Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi.  

Fenomena yang ditemukan pada investasi di Indonesia yaitu bahwa terjadi 

penurunan invetasi secara tajam pada tahun 2018 selama triwulan kedua meskipun 

investasi indonesia meningkat dari tahun 2013 sampai tahun 2018 triwulan pertama. 

Ini diperkirakan karena pada saat itu Indonesia tengah menghadapi tahun politik 

sehingga para invesstor menunggu kepastian kebijakan-kebijakan penting 

pemerintahan yang baru. Dapat dilihat pada gambar 1.1. 

Perusahaan BUMN berkontribusi sebesar 21,73% terhadap total pendapatan 

negara sampai dengan 31 Desember 2018. Walaupun tidak dominan Bumn tetap 
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memberikan kontribusi yang tidak kecil. Kontribusi ini meningkat sebesar Rp 422 

T dalam tahun 2018 ini. (kompasiana)  

Berdasarkan alasan tersebut yang membuat penulis akhirnya memilih untuk 

mengambil obyek BUMN dalam penelitian ini dilihat dari seberapa besar kontribusi 

BUMN untuk pendapatan negara. 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan perbedaan dalam hasil penelitian 

(gap) seperti menurut Thalia (2018) menyatakan bahwa bid ask spread berpengaruh 

positif signifikan terhadap holding period sedangkan menurut Kadek (2015) 

menyatakan bahwa bid ask spread berpengauh negatif tidak signifikan terhadap 

holding period .  

Penelitian Thalia (2018) menyatakan bahwa market value berpengaruh 

negatif signifikan terhadap holding period sedangkan menurut Farid (2018) 

menyatakan bahwa market value berpengaruh positif signifikan terhadap holding 

period. 

Farid (2018) menyatakan bahwa variance return tidak berpengaruh 

terhadap holding period sedangkan Tiara (2018) menyatakan bahwa variance 

return berpengaruh positif terhadap holding period.  

Perbedaan penelitian juga ditemukan pada Farid (2018) dimana dalam 

penelitiannya ia menyatakan bahwa dividen payout ratio tidak berpengaruh 

terhadap holding period sedangkan dalam penelitian Dania (2018) menyatakan 

bahwa dividen payout ratio berpengaruh signifikan terhadap holding period. 

Berdasarkan dari fenomena dan perbedaan hasil penelitian diatas, maka hal 

ini dijadikan pertimbangan oleh penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul 
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Analisis pengaruh Bid Ask Spread, Market Value, Variance Return dan Dividen Pay 

Out Ratio terhadap Holding Period Saham Pada Perusahaan BUMN yang terdaftar 

di BEI pada tahun 2014-2018. 

2. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup penelitian ini,  meliputi obyek pada perusahaan BUMN yang 

tedaftar di BEI, yaitu : 

a. Variabel Independen yaitu bid ask spread, market value, variance return, 

dan dividen pay out ratio. Sedangkan variabel dependennya yaitu holding 

period saham. 

b. Obyek penelitian yaitu perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI 

c. Waktu penelitian yaitu 6 Bulan 

3. Perumusan Masalah  

Fenomena yang ditemukan adalah bahwa terjadi penurunan investasi yang 

tajam di tahun 2018 pada triwulan kedua karena investor yang melepaskan 

kepemilikan saham mereka akibat tahun politik. Kepemilikan saham dapat 

dipertimbagkan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu bid ask spread, 

market value,variance return dan dividen payout ratio. Dilihat dari bid ask spread 

dari data yang diperoleh peroleh peneliti menunjukkan bahwa bid ask spread masih 

terlalu rendah untuk beberapa perusahaan BUMN. Market value yang masih rendah 

untuk beberapa perusahaan BUMN. Variance return atau resiko yang didapatkan 

oleh peneliti menunjukkan bahwa resiko investasi di perusahaan BUMN cukup 

tinggi. Data dividen payout ratio yang diberikan bahwa beberapa perusahaan 

BUMN tidak mmemberikan deviden karena mengalami kerugian. 
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Perusahaan-perusahaan BUMN adalah salah satu penyumbang pendapatan 

total negara. Jika BUMN ingin mengoptimalkan investasinya, mereka harus 

mendapatkan lebih banyak investor. BUMN harus memperbaiki kinerja merke 

sehingga perusahaan yang semula rugi bisa mendapatkan unung agar dividen dapat 

dibagikan sehingga market value dari perusahaan dapat bertambah. 

Rumusan masalah ini berfokus pada variabel yang mempengaruhi holding period 

yaitu : 

1. Bagaimana bid ask spread berpengaruh terhadap Holding Period Saham pada 

perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI? 

2. Bagaimana market value berpengaruh terhadap Holding Period Saham pada 

perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI? 

3. Bagaimana variance return berpengaruh terhadap Holding Period Saham 

pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI? 

4. Bagaimana dividen payout ratio berpengaruh terhadap Holding Period 

Saham pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI? 

5. Bagaimana bid ask spread, market value, variance return dan dividen payout 

ratio berpengaruh terhadap holding period sahampada perusahaan BUMN 

tahun 2014-2018 secara berganda? 

4. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1) Menganalisis pengaruh bid ask spread berpengaruh terhadap Holding 

Period Saham pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI. 
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2) Menganalisis pengaruh market value berpengaruh terhadap Holding Period 

Saham pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI. 

3) Menganalisis pengaruh variance return berpengaruh terhadap Holding 

Period Saham pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI. 

4) Menganalisis dividen payout ratio berpengaruh terhadap Holding Period 

Saham pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI. 

5) Menganalisis pengaruh bid ask spread, market value, variance return dan 

dividen payout ratio terhadap holding period pada perusahaan BUMN yang 

terdaftar di BEI tahun 2014-2018 secara berganda. 

5. Manfaat Penelitian  

5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan diharapkan dapat memberikan pemahaman 

mengenai apa saja faktor yang dapat mempengaruhi holding period. Selain itu, 

melalui penelitian ini mampu memperdalam wawasan pengetahuan tentang teori 

dan konsep yang sudah ada atau bahkan dapat menciptakan konsep baru. 

5.2 Manfaat Praktis  

a. Manfaat bagi investor 

Menjadi salah satu bahan informasi yang dapat digunakan untuk bahan 

pertimbangan oleh para investor dalam melakukan keputusan mengenai investasi 

yang hendak dilakukan serta menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan 

lamanya investor dalam menahan sahamnya. 
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b. Manfaat bagi penulis 

Mampu mempelajari lebih dalam, mengembangkan, menerapkan dan 

mampu mengimplementasikan teori yang telah didapatkan penulis selama 

berkuliah sehingga mampu memperdalam pengetahuan tentang investasi 

c. Bagi penelitian selanjutnya 

Untuk meningkatkan pengetahuan bagi para pembaca untuk mendapatkan 

referensi serta bahan masukan atau gambaran tentang kemungkinan variabel lain 

yang berkaitan dengan holding period saham pada penelitian berikutnya. 

 


