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Abstract: This paper investigates the relationship between liqudity and cross-section
stock returns. Sample comprises 3 1 firms listed on LQ45 index for three years
consequtively, 2005-2007. Liquidity is measured with bid-ask spread and trading
volume. Conholling for otler variables such as systematic risk, debt to equity ratio,
and price to eaming ratio, it is found that liquidity is a determinant of cross-section
stock retums.
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Abstrak: Makalah ini meneliti hubungan antara likuiditas dan cross-section stock
returns. Sanpel mencakup 31firma yang terdaftar di indeks LQ45 seiama tiga tahun
berturut-turut, dari tahun 2005 sampai dengan 2007. Likuiditas diukur dengan brd-asl<
spread dan volume perdagangan. Pengendali variabel-variabel lain seperti resiko
sistemik, rasio hutang terhadap equitas, dan harga pada earning ratio, didapatkan
bahwa likuiditas merupakan determinan dari c r o s s -s e c t io n s to c k r etur ns.

Kata kunci: bid-ask spread, volume perdagan ga\ cross-section stockreturns.

PENDAHULUAN

Dalam menjelaskan determinan-determinan tingkat pengembalian, cukup banyak teori
yang sudah dikemukakan diantaranya Capital Asset Pricing Model (CAPM) (Sharpe,1964;
Lintner,1965), lrbitrage Pricing Theory (APT) (Ross, 1976), Fama-French Three Factor
Model (FFTFM) (Fama dan French, 1993), Carhart's Four Factors (Carhart, 1997), dan
PS's Five Factors (Pastor dan Stambaugh, 2003). Di antara teori tersebut, CAPM
merupakan teori yang paling populer dan mudah digunakan. Hal ini dikarenakan dalam
pengambilan keputusan investasi, investor mendasarkan pertimbangannya pada dua
parameter yaitu ekspektasi return dar isiko sistematisnya. Model CAPM menggambfikan
hubungan kedua parameter tersebut dalam bentuk persamaar linier. Hubungan antara
return dan risiko sistematis adalah positit arlinya return akan meningkat selaras dengan
peningkatan risiko sistematisnya.

Banyak literatur mengungkapkan terjadinya anomali terkait dengan CAPM. Salah

satu anomali tersebut menyatakan bahwa liL-uiditas mempunyai pengaruh terhadap return,
atau likuiditas merupakan priced risk factor (diantaranya Amihud dan Mendelson, 1986;

Brennan dan Subrahmanyam, 1996; Brennan, Chordia dan Subraimanyam, 1998;

Amihud, 2002; Breruran et al, 2009). Amihud dan Mendelson (1986) memasukkan faktor
tidak likuidnya suatu saham ke dalam CAPM dan mengemukakan bahwa saham yang

tidak iikuid akan mensyaratkan return yang lebih tinggi, dan saham yang kurang likuid
cenderung,dimiliki untuk jangka waktu yang lama dibandingkan dengan saham yang

likuid. Amihud dan Mendelson (1986) menyatakan bahwa tingginya return sahwh yang
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Hubungan arltara return dan likuiditas kali pertama diteliti oleh Amihud dan \4endelson
(1986). Amihud dan Mendelson (1986) mengemukakan pengaruh dari likuiditas yang
diuknr dengan bid-ask spread terhadap penentuan return s\atn sekuritas. Dalam penelitian
ini likuiditas diukur berkaitan dengan kemampuan suatu saham untuk melakukan
penjualan atau pembelian. Semakin mudah suatu saham diperjualbelikan maka saham
tersebut dikatakan semakin likuid. Amihud dan Mendelson (1986) mengemukakan bahwa
saham yang tidak likuid akan mensyaratka(t return yang lebih tinggi, dan saham yang
kurang likuid cenderung dimiliki untuk jangka waktu yang lama dibandingkan dengan
saham yang likuid. Fujimoto (2003) mengungkapkan hubungan antara likuiditas dan
return saham dimana likuiditas diukur melalui empat dimensi. Dimensi pertama yang
digunakan adalah bid-ask spread dengan data kuarter dan bulanan dan melalui pendekatan
markztwide propotional spread. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahu,a
peningkatan pada market-wide propotional spread akan memprediksi peningkatan pada
leturn pas iurtuk periode selanjutnya. Tiga dimensi iain yang digunakan adalah price
impact, return reversals dan share turnoyer, Dari berbagai dimensi tersebut ditemukan
hubungan yang negatif antara likuiditas aset terhadap return. Fujimoto juga memasukkan
kondisi ekonomi sebagai kontrol, dalam hal ini suku bunga untuk menguji kekuatan
hubungan antara likuiditas terhadap return. Dai hasil penelitiannya ditemukan bahwa
hubungan likuiditas terhadap return akan semakin kuat ketika suku bunga meningkat.

Eleswarapu dan Krishnamurti (1994) meneliti likuiditas dan return saham di pasar
saham di Bombay. Pada penelitian ini likuiditas diukur dengan frekuensi perdagangan.
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa ftekuensi transaksi memiliki hubungan yang negatif
terhadap return. Pastot dan Stambaugh (2003) meneliti likuiditas saham di NYSE,
AMEX, dan NASDAQ menggunakan data harian dan bulanan. Mereka menyimpulkan
bahwa terdapat hubungan yang sensitif antara tingkat pengembalian saham terhadap
likuiditas yang diukur dengan volume transaksi. Chordia, Subrahmanyam, dan Anshuman
(2001) menemukan hubungan yang signifikan antata return saham dan likuiditas.
Likuiditas pada penelitian ini di proksikan dengan aktifitas perdagangan seperti volume
fransaksi dan turnover. Variabel kontrol yang digunakan adalah size, book-to-market dan
momentum.

Di Indonesia, Kambuaya (2008) meneliti pengaruh illikuiditas terhadap return
saham di Bursa Efek Indonesia selama periode Juni 2005 sampai dengan Juli 2007.
Illikuiditas diukur dengan bid-ask spread, amihud ratio, trading turnover, trading volume,

dan activity trading day. Hasilnya menunjukkan bahwa trading volume dar.t activity
tading day signifrkan berpengaruh kepada return. Sedangkan bid-ask spread, amihud
ratio, dan trading turnover ttdak.

Hidayah (2005) meneliti hubungan likuiditas terhadap return saham. Likuiditas
diukur dengan turnover dan proporsi hari aktif perdagangan. Dalam penelitian ini saham
dikelompokkan ke dalam golongan likuid, menengah likuid dan tidak iikuid. Dari
penelitian tersebut disimpulkan bahwa semakin likuid saham, maka faktor risiko yang
diproksikan dengan beta saham semakin besar pengaruhnya terhadap return saham
te$ebut. Pengujian berdasarkan klasifikasi ukuran likuiditas yaitn turnover maupun
proporsi hari aklif perdagangan menunjukan bahwa standar CAPM hanya berlaku pada

saham-saham yang masuk dalam kategori likuid yaitu saham dengan turnover linggi
ataupun saham yang aktif diperdagangkan dalam sebulan. Sementara dengat extended
CAPM diketahui bahwa falctor likuiditas hanya berpengaruh pada kategori kelornpok
portofolio yang memiliki iikuiditas medium. Adapun ukuran likuiditas yang berpengaruh
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Keterangan: Vol,=volume perdagangan pada buian t

Amihud daa Mendelson (1986) mengemukakan pengaruh dari likuiditas yang diukur
dengan bid-ask spread terhadap penentuan return statu sekuritas. Perhitungan likuiditas
detgan bid-ask spread sebagai biaya dari eksekusi yang dilakukan dengan segera. Adapun
formula untuk menghitung besamya spread adalah:

Spread, = Ask Pr - Bid Price
Ask Price,

Keterangan: Ask priceT-i,lai offer sahtn buJarrt; Bid prtce;nilai brd saham bulan t

Risiko Sistematis (Beta). Risiko sistematis merupakan risiko yang tidak dapat
dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh
faktor-faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Formula yang
dapat dipergunakan untuk menghitung risiko sistematis menurut Bodie, Kane dan Marcus
(2009) adalah:

a. : Cov (Ri.R,,)
,, Var (Rr)

Keterangan: Covarian (Ri,R-)=Kovarian saharn i dengan portofolio pasar; Varian
(R.)=Varian tingkat pengembalian pasar.

Adapun perhitungan return market (R^) dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

r\m,t -
IHSG, _ IHSG..,

IHSG,.,
Keterangan: R^,:Return indeks pasar bulan t; IHSG,=Indeks harga saham gabungan pada
bulan t; IHSG,.,=Indeks harga saham gabungan pada bulan t1

Debt to EquW Ratra (DER). Debt to equity ralio merupakan perbandingan antara jumlah
hutang dengan modal sendiri. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

DER = Total hutanq
Total ekuitas

Keterangan: Total hutang=6utang perusahaan secara tahunan; Total ekuitas=ekuitas
perusahaan secara tahunan

Price to Earning.Rario (PER). Pendekatan ini didasarkan hasil yang diharapkan pada
perkiraan earning per share (EPS) di masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui
berapa lama investasi saham akan diambil. Besamya PER dihitr-rng dengan rumus:

pER = Harea Pasar Saham
EPS

Keterangan: Harga pasar saham=Harga pasar saham bulanan yang dtata-ratakan tahunan;
EPS=EPS tahunan

Metode Analisis. Untuk melihat pengaruh dari masing-masilg variabel maka analisis
regresi berganda dilakukan dengan menggunakan data cross-section dari return sahart
sebagai variabel dependen dan likuiditas sebagai variabel independen dengan variabel
kontrol risiko sistematis, DER dan PER. Adapun model dari regresi adalah sebagai
berikut:

&' = b0 + brl-iki,' + b, Fi,t+ b3 DE&,' + b4 PERt,, + s,,,

Keterangin: R= cross-section returns saham; bn=intercepr; Lik:likuiditas yan! diukur
dengn spread dan volume; pdsiko sistematik; DER=debt equity ratio; PER:price

t29
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Hubungan Likuiditas dan Cross-Section Return Saham. Bid-Ask Spread dan Return
Berikut disajikan pada Tabel 2 hasil regresi antata return dengan likuiditas yang
diproksikan den gan spread.

Tabel 2. Hasil Regresi Aatara Bid-Ask Spread dengan Return

Variabel Independen Regresi (1) Regresi (2) Regresi (3) Regresi (4)

Intersep

Beta

DER

PER

R3

Adj-R:
F

n

-2,265
(-5,302)

0,000

-0,365b
(-1,738)

0,093

0,105"
(4,849)
0,000

0,457

0,418
11,761^

0,000

3l

-2,376
(-s,194)

0,000

-0,406b
(-1,8s2)
0,07s

0,107"
(4,847)
0,000

0,020
(0,723)
0,476

-2,266
(-s,22e)

0,000

-0377b
(-1,75E)

0,090

0,104'
(4,711)
0,000

0,000
(-0,4s0)

0,656

0,461

0,401
7,685'
0,001

31

-2,408
(-s,183)

0,000

-0,437b
(-1,e32)

0,064

0,105"
(4,726)
0,000

0,026
(0,874)

0,390

-0,001
(-0,672)

0,508

0,476

0,395
5,904^
0,002

3l

0,467

0,408
7,882^
0,001

31

Sumber: Data diolah penulis. Data terbebas dari heteroskedastisitas, memiliki
multikolinieritas rendah, dan berdistribusi normal. Data tidak outlier. Angka dalam kurung
adalah nilai t-hitung. Tanda u dan b adalah tingkat signifikan pada lYo-dan 10%. Angka
yang dicetak miing adalah p-value.

Pada model regresi (1) yaitu regresi antzra spread dan return dengan beta sebagai variabei
kontrol diperoleh koefisien spread sebesar -0,365 (t-hit = -1,738) dengan nilai signifikansi
0,093 @-value). Nilai koefisien spread yang negatif menjelaskan bahwa spread
memberikan pengaruh yang negatif terh adap return. Secara bersama- sama vaiabel spread
yang dikontrol dengan beta terlihat signifikan (0,000) mempenganshi return saham dengan
nilai F sebesar 11,761, sehingga secara bersama-sama spread dan beta signifikan
mempengaruhi return. Nilai R'zdari regresi ini adalah 0,457 ala.u 45,7%o vaiasi return bisa
dijelaskaa oleh variasi spread yang dikontrol oleh beta, sedangkan sisanya diterangkan
oleh variabel lain di luar mode1.

Pada model regesi (2) dimana return sebagai varibel dependen diregresikan dengan
spread sebagu variabel independen dan dikontrol dengan variabel beta dan DER terlihat
koefisien spread bemilai negatif -0,406 dengan t-hitung -1,852 yang memiliki nilai
signifikan sebesar 0,075, sehingga dapat dikatakan likuiditas memiliki penganrh terhadap
return. Nilei F sebesar 7 ,882 yaurg terdiri dari spread, beta, dan DER signifikan (0,001)
mempengaruhi return secara bersama-sama. Dilihat pula dari nilai R3 model regresi 12) ini
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penelitian kami tidak mendukung Kambuaya (2008) yang mengatakan bahwa bid-ask
spredd tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saharn di Bursa Efek
lndonesia. Tabel 2 menunjukkan variabel kontrol risiko sistematis (beta) berpengarxh
sigrifikan kepada return pada tiap regresi. Tetapi, variabel-variabel kontrol lainnya seperti
DER dan PER tidak signifikan pengaruhnya terhadap rerurn. Hasil tersebut tidak
mendukung beberapa hasil penelitian ,sebelumnya yang menunjukkan adanya hubungan
signifikan DER dan PER terhadap returns saham Q.Jatarsyah, 2000; Sudarto dan Tohir,
1999; Fama dan French,1992; Jaffe, Keim dan Westerfield, 1989; Bhandari, 1988).

Volume Perdagangan dan Return. Tabel 3 dibawah ini menyajikan hasil. regresi return
dengan volume sebagai proksi dari likuiditas yang merupakan variabei independen.
Variabel beta, DER dan PER digunakan sebagai variabel kontrol.

Tabel 3. Hasil Regresi Antara Volune Perdagangan den gan Return

Intersep

Likuiditas (Volume)

Beta

DER

PER

R'
Adj-R,
F

n

-1,299
(- l s,s l3)

0,000

-0,247^
(-3,222)

0,003

0,125^
(5,e61)
0,000

-1,308
(-14,336)

0,000

-0,247^
(-3,16e)

0,004

0,125'
(5,8s6)
0,000

0,007
(0,27s)
0,785

0,562

0,513
11,542^
0,000

31

-1,283
(-12,329)

0,000

-0,250^
(-3,199)

0,004

0,t23^
(s,686)
0,000

-1,283
(-t2,329)

0,000

-0,250'
(-3,154)

0,004

0,123^
(s,686)
0,000

0,010
(0,383)
0,704

-0,001
(-0,s23)

0,606

0,566

0,500
8,492^
0,000

3l

0,561

0,529
17,86s"
0,000

31

Sumber: Data diolah penulis. Data terbebas dari heteroskedastisitas, memiliki
multikolinieritas rendah, dan berdistribusi normal. Data tidak outlier. An$a dalam kurung
adalah nilai thitung. Tanda u adalah tingkat signifikan pada l%. Angka yang dicetak
miing adalah p-value.

Model regresi (1) dilakukan dengan meregresikan variabel independen yaifit volume
terhadap variabel dependen yaitv return dengan variabel kontrol beta. Hasil regresi (1)
menunjukkan bahvra volume yang dikontrol dengan beta memiliki pengaruh yang negatif
dan signifikan terhadap return. Hal ini terlihat dari nilai koefisien volume sebesu -0,247

dengan t-bitung -3,222 dengan nilai signifikannya adalah 0,003 Qt-value). Apabila diuji
secara bersama-sama ternyata batk volume maupun beta mempengaruhi return dengan
nilai signifikannya adalah 0,000 dan nilai F adalah sebesar 17,865. Adapun nilai dari
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Variabel Independen Resresi (1) Resresi (2) Reeresi (3) Resresi (4)

-0,001
(-0,4s4)

0,645

0,564

0,516
11,640"
0,000

3l
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yang mempengaruhi tingkat pengembalian saham. Volume perdagangan memiliki tingkat
sigrrifikansinya yang lebih tinggi dibandingkan dengan bid-ask spread.

Lebih jauh, hubungan beta sebagai variabel kontrol dengan return adalah signifikan
pada tiap regresi. Tetapi, variabel-variabel kontrol DER dan PER tidak signifikan
pengaruhnya terhadap return. lni bertentangan dengan beberapa hasil penelitian
sebelumnya yang mengungkapkan hubrurgan signifikan DER dan PER terhadap returns
(Natarsyah. 2000; Sudarto dan Tohir, i999; Fama dan French, 1992; Jaffe, Keim dan
Westerfield, 1 989; Bhandari, 1 988).

PENUTUP

Kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengamh likuiditas terhadap
tingkat pengembaliart (return) yang diukur dengan dua proksi likuiditas yaitl bid-ask
spread dar, volume perdagangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas
berpengaruh signifikan terhadap return saham. Akan tetapi, terdapat perbedaan arah
hubungan antara likuiditas dan return pada penelitian ini. Ketika likuiditas diukur dengan
bid-ask spread, hasil penelitian menunjukkan hubungan yang positif antara likuiditas dan
retum. Sedangkan saat iikuiditas diukur dengan volume perdagangan, hasil
memperlihatkan likuiditas dan return berhubungan negatif. Lebih jauh, volume
perdagangan temyata memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mempengan:hi return
dibandingkan detgan bid-ask spread. Apakah CAPM telah mati? Perlu riset-riset lanjutan
yang mendalam dan canggih, khususnya di Indonesia, untuk mendapatkan hasil yang lebih
meyakinkan bahwa likuiditas merupakan risk-factor dan CAPM telah mati sebagaimana
diryatakan oleh Fama dan French (1998).

Saran. Berikut saran-saran penelitian berikutr:ya: (1) Memperbanyak sampel penelitian.
Ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan dapat menggambarkan
kondisi populasi yang sebenarnya / barryak.; (2) Mempertimbangkan penggunaiur semrur
proksi yang ada untuk menguior likuiditas, sehingga dapat dilakukan analisis secara lebih
mendalam lagi apakah likuiditas memang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
return saham Qtriced risk factor).; (3) Penelitian ini menggunakan data perusahaan
individu. Literatur-literatur luar negeri terkait penelitian ini menggunakan data portfulio.
Untuk itu, disarankan unhrk membentuk portofolio pada penelitian berikutnya.; (4)
Menggunakan risk-factors lainnya yang umum digunakan dalam penelitian asset pricing.
Masukkan risk-factors seperti Fama-French Three Factor Model €FTFIO (Fama &
French, 1993) sebagai kontrol. Banyak sekali literatur menggunakan risk factors FFTFM
sebagai variabel kontrol.; (5) Beberapa penelitian terkini mengungkapkan bahwa likuiditas
adalah variabel endogen, bt:Jrlaa risk-factor (lihat paper "ls Liquidiry Endogenously
Determined?" ditulis oleh Kieschnick, Cook dan Arugaslan, proceeding, 2tu Liquidity
Conference 2009, RSM, Erasmus University). Untuk itu, disarankan untuk menguji
endogenitas likuiditas pada penelitian berikutnya untuk mengetahui apakah likuiditas
adalah risk-factor atau bukan.
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