
 

1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Pasar modal Indonesia sedang mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini 

terlihat dari pertumbuhan kapitalisasi pasar maupun naiknya Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG). Pada tahun 2014, IHSG mengalami kenaikan sebesar 21% 

(Bursa Efek Indonesia, 2015). Akan tetapi perkembangan tersebut tidak dimbangi 

dengan pertumbuhan jumlah investor. Saat ini hanya terdapat 466.250 akun efek 

(Kustodian Sentral Efek Indonesia, 2014) yang bertransaksi di Bursa Efek 

Indonesia.  

Bursa Efek Indonesia sebagai Self Regulatory Organization yang 

memfasilitasi perdagangan di pasar modal Indonesia terus berupaya meningkatkan 

transaksi perdagangan dan jumlah rekening efek.  Beberapa langkah telah diambil 

oleh Bursa Efek Indonesia untuk membuat pasar lebih bergairah, mulai dari 

pembenahan peraturan hingga penerapan perdagangan tanpa warkat (scripless 

trading). Selain itu Bursa Efek Indonesia juga melakukan pengaturan pada fraksi 

harga saham.  

Setiap pasar saham memiliki fraksi harga yang menentukan berapa harga 

minimal berubah dalam tawar-menawar saham (literatur dan pasar saham dunia 

menggunakan istilah tick size untuk fraksi harga). Misalnya dengan menggunakan 

fraksi harga Rp 25 (dua puluh lima rupiah) investor dapat menawar saham hanya 

pada kelipatannya, misalnya pada harga Rp 250; Rp 275; Rp 300; Rp 325 dan 

seterusnya.  

Berkaitan dengan itu Bursa Efek Indonesia mengeluarkan peraturan yang 

paling baru yaitu pada tanggal 8 November 2013 melalui Surat Keputusan Direksi 

PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00071/BEI/11-2013  Perihal : Perubahan 

Satuan Perdagangan dan Fraksi Harga.  

Latar belakang dari perubahan tersebut adalah: 

a. Rendahnya likuiditas saham terutama saham yang memiliki fundamental 

bagus namun harganya tinggi. 

b. Review rutin Bursa Efek Indonesia terhadap parameter mikro 

perdagangan terkait dengan peningkatan likuiditas termasuk ukuran 

satuan perdagangan (lot size) dan fraksi harga (tick size) yang 

merupakan bagian dari komponen mikrostruktur pasar. 

c. Masih besarnya rasio antara order dan trade. 

d. Sulitnya melakukan transaksi saham dengan jumlah kurang dari 500 

lembar (odd lot). 

Perubahan satuan perdagangan saham berupa perubahan dari 1 lot yang 

berisi 500 lembar menjadi 100 lembar. Sebelumnya maksimum volume order di 

pasar reguler dan pasar tunai yang semula 10 ribu lot menjadi 50 ribu lot.  

Bursa Efek Indonesia juga melakukan perubahan fraksi harga saham. Fraksi 

harga saham yaitu besaran perubahan harga yang diperbolehkan dalam transaksi 

jual beli saham. Fraksi ini merupakan salah satu persyaratan perdagangan saham 

yang diatur oleh Bursa Efek Indonesia. Untuk jenjang harga saham yang berbeda, 

Bursa Efek Indonesia menentukan fraksi harga yang berbeda. Bursa Efek 
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Indonesia sendiri sudah berulang kali melakukan perubahan fraksi harga saham. 

Berikut adalah Tabel rangkuman dari perubahan fraksi yang dilakukan Bursa Efek 

Indonesia. 

 

Tujuan dari perubahan fraksi harga saham dan jumlah lot tersebut adalah: 

a. Menambah pertisipasi masyarakat karena biaya investasi menjadi 

lebih terjangku bagi investor ritel.  

b. Menambah ketersediaan saham yang dapat ditransaksikan karena 

saham yang jumlahnya kurang dari 500 lot (odd lot) menjadi bisa 

ditransaksikan kembali.  

c. Meningkatkan likuiditas 

d. Pergerakan harga saham menjadi lebih smooth (menurunkan 

volatilitas) 

e. Memperkecil market impact bagi investor. 

f. Mengurangi biaya transaksi akibat besarnya bid-ask spread. 

g. Mengakomodir kelompok harga yang memiliki fraksi harga terkecil. 

 

Meskipun tujuan dan maksud dari Bursa Efek Indonesia baik, terjadi pro 

dan kontra di antara pelaku pasar modal. Hal ini disebabkan perubahan fraksi 

harga saham tersebut tidak sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi 

sebelumnya. Jika dilihat pada Tabel di atas, setiap perubahan fraksi harga saham 

cenderung menambah kelompok fraksi harga. Oleh karena itu beberapa pelaku 

pasar khawatir adanya potensi penurunan nilai transaksi perdagangan apabila 

fraksi harga saham berubah. Hal ini disebabkan pelaku pasar terutama investor 

jangka pendek harus memiliki pola transaksi perdagangan yang baru akibat 

kenaikan fraksi yang semakin kecil. Dengan fraksi yang semakin kecil, maka 

kenaikan satu fraksi harga saham tidak akan membuat investor mengalami 

keuntungan akibat biaya transaksi yang lebih besar daripada kenaikan fraksi.  

 

Tabel 1  Ringkasan perubahan fraksi harga saham 

Harga Saham 
3 Juli 

2000 

3 Juli - 

19 Okt 

2000 

20 

Oktober 

2000 

3 Januari 

2005 

2 Januari 

2007 

6 Januari 

2014 

< Rp 200 

Rp 25 Rp 5 

Rp 5 Rp 5 

Rp 1 

Rp1 Rp 200 - s/d  

< Rp 500 
Rp 5 

Rp 500 s/d 

 < Rp 2000 
Rp 25 

Rp 10 Rp 10 

Rp 5 
Rp 2000 s/d  

< Rp 5000 
Rp 25 Rp 25 

≥ Rp 5000 Rp 50 Rp 50 Rp 50 Rp 25 

Sumber : Bursa Efek Indonesia 
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Dari contoh di atas terlihat, jika sebelumnya selisih antar fraksi harga saham 

PT Telkom Indonesia adalah sebesar 25. Jadi jika saham TLKM mengalami 

penguatan sebanyak 1 fraksi, maka penguatan tersebut akan bernilai sebesar 

1,13%. Misalkan investor membeli saham pada harga 2200 dan dijual di fraksi 

berikutnya seharga 2225 maka investor akan mendapatkan keuntungan sebesar 

1,13% sebelum dipotong biaya transaksi dan pajak. Akan tetapi dengan fraksi 

harga saham yang baru, jika saham TLKM menguat sebanyak 1 fraksi, maka 

penguatan tersebut hanya sebesar 0,22%. Misalkan investor membeli pada harga 

2200 dan dilepas pada fraksi harga berikutnya  yaitu 2205 maka keuntungan yang 

diperoleh adalah sebesar 0,22% sebelum dipotong biaya transaksi dan pajak. 

Dengan pola seperti itu maka investor jangka pendek atau trader tidak dapat 

melakukan jual beli saham dengan kenaikan 1 atau 2 fraksi karena tidak 

menguntungkan. Dikhawatirkan aktivitas trading saham akan menurun dan 

menurunkan volume dan nilai transaksi bursa efek.  

Kekhawatiran itu sepertinya terbukti. Hal ini terlihat dengan turunnya total 

volume dan nilai transaksi pada tahun 2014. Volume transaksi tahun 2014 

berdasarkan Statistik Bursa Efek Indonesia adalah sebesar 1.327.016 juta lembar 

saham turun 1,16% dari total volume tahun 2013 yang sebesar 1.342.657. 

Sementara nilai transaksi sepanjang tahun 2014 juga mengalami penurunan. 

Tercatat nilai transaksi tahun 2014 adalah sebesar 1.453.392 miliar rupiah turun 

4,52% dari tahun 2013 sebesar 1.522.122 miliar rupiah. 

Meskipun mendapat kontra dari beberapa pelaku pasar modal, tidak dapat 

dipungkiri jika tren yang terjadi di pasar modal dunia memang menurunkan fraksi 

harga saham. American Stock Exchange menurunkan tick size dari $ 1/8 menjadi 

$1/16 untuk saham berharga di bawah $5 pada bulan Agustus 1992 dan di bawah 

$ 10 pada bulan Februari 1995, dan akhirnya perubahan ini diterapkan untuk 

 
Sumbu X = Harga saham TLKM 

Sumbu Y = Anrian saham TLKM 

Sumber : Bursa Efek Indonesia
 

Gambar 1  Simulasi efek perubahan fraksi harga saham pada saham TLKM 
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semua saham pada bulan Maret 1997. Stock Exchange of Hongkong menurunkan 

tick size sebesar 50% nya pada bulan Juni 1994. Stock Exchange of Singapore 

menurunkan tick size dari 50 sen menjadi 10 sen untuk saham-saham berharga 

lebih dari 25 dollar pada bulan Juli 1994. Pada tanggal 15 April 1996, Toronto 

Stock Exchange menurunkan tick size dari C$ 0,125 menjadi C$ 0,05 untuk 

perdagangan saham di atas C$ 5 dan dari C$ 0,05 menjadi C$ 0,01 untuk saham 

berharga di bawah 50 sen dan lebih dari $10 pada tanggal 4 Desember 1996. 

Setelah selama 205 tahun menggunakan tick size sebesar $1/8, New York Stock 

Exchange akhirnya juga mengubahnya menjadi $ 1/16 pada bulan Juni 1997. Pada 

tanggal 25 September tahun 2006 Stockholm Stock Exchange juga melakukan 

penurunan tick size untuk seluruh saham dan memperlakukan tick size khusus 

untuk saham-saham dengan likuiditas yang tinggi. Yang terbaru adalah perubahan 

tick size yang dilakukan Tokyo Stock Exchange pada 14 Januari 2014. Saham yang 

berada pada indeks Topix 100 akan mengalami penurunan tick size. Peurunan tick 

size tersebut terbagi menjadi dua fase. Fase pertama pada tanggal 14 Januari 2014 

dan fase kedua pada tanggal 22 Juli 2014.  

Bagi investor, informasi merupakan kebutuhan yang mendasar dalam 

pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini berkaitan dengan pemilihan 

portofolio investasi yang paling menguntungkan dengan tingkat risiko tertentu. 

Informasi dapat mengurangi ketidakpastian yang terjadi, sehingga keputusan yang 

diambil diharapkan akan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

 Pengumuman perubahan sistem fraksi harga saham baru dianggap sebagai 

informasi yang berarti bagi investor untuk melakukan keputusan. Dengan 

pengumuman ini, maka akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham, karena 

investor telah melakukan pembelian terhadap saham-saham yang berharga tinggi, 

maupun berharga murah dengan fraksi yang relevan. Likuiditas saham penting 

bagi investor untuk memastikan bahwa saham dapat mudah diperdagangkan 

secara kontinyu tanpa mengakibatkan penurunan harga yang berarti.  

Adapun berbagai penelitian di seluruh dunia telah membahas mengenai 

kebijakan perubahan fraksi harga yang terjadi di berbagai pasar modal dunia. 

Penelitian yang dilakukan Chung et al. (2005) menganalisa market liquidity 

(spread dan depth) pada Kuala Lumpur Stock Exchange dan menemukan bahwa 

perbedaan fraksi harga meningkat dengan cara bertahap. Secara keseluruhan, hasil 

penelitian mereka  menunjukkan bahwa ukuran tick yang lebih besar untuk saham 

dengan harga lebih tinggi merugikan likuiditas pasar,  meskipun dampak buruk 

dari ukuran fraksi yang lebih besar diminimalisir dengan biaya transaksi yang 

lebih rendah.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Bennemark dan Chen (2007) menunjukkan 

bahwa penurunan fraksi harga berpengaruh positif terhadap market liquidity. 

Senada dengan itu, Gerace et al. (2012) juga menemukan hal yang sama ketika 

mereka meneliti perubahan tick size di Hongkong Stock Exchange. Kemudian 

Ronen dan Weaver (1998) menunjukkan perubahan tick size dapat meningkatkan 

market quality (likuiditas dan volatilitas).  

Akan tetapi hasil penelitian Broughelle dan Declerk (2002) pada French 

Stock Market menunjukkan penurunan tick size dapat menyebabkan penurunan 

depth dalam quote. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian di Wall Street. 

Hameed dan Terry (1998) mengemukakan bahwa pengurangan tick size 

cenderung memperburuk pengelompokan harga. Mereka berpendapat bahwa 
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manfaat dari penurunan tick size tidak terlalu signifikan terhadap transaksi para 

trader.  

Adanya reaksi pro dan kontra, penurunan volume perdagangan dan masih 

beragamnya hasil yang didapatkan dari penelitian sebelumnya membuat 

perubahan fraksi harga saham ini menjadi menarik untuk diteliti. Berdasarkan 

teori mikrostruktur pasar, perubahan fraksi harga saham akan berpengaruh 

terhadap likuiditas dan volatilitas. Peneliti juga menghubungkan perubahan 

tersebut dengan kepentingan investor yaitu return saham. Oleh karena itu penulis 

tertarik untuk mengambil masalah ini menjadi topic penelitian untuk tesis penulis.  

 

Perumusan Masalah 

 

Kebijakan Bursa Efek Indonesia dalam melakukan perubahan jumlah lot 

dan fraksi harga saham menjadi polemik di pasar modal Indonesia. Hal ini 

disebabkan kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kebijakan fraksi yang telah 

berjalan sejak tahun 2000 hingga tahun 2013. Selama periode tersebut telah terjadi 

empat kali perubahan kebijakan fraksi harga saham yang menambah kelompok 

harga. Berbeda dengan kebijakan kali ini yang cenderung menurunkan dan 

menyederhanakan kelompok harga menjadi tiga kelompok saja. Terlebih lagi nilai 

dan volume perdagangan selama tahun 2014 cenderung mengalami penurunan. 

Oleh karena itu banyak pelaku pasar yang meminta Bursa Efek Indonesia untuk 

melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut.  

Beberapa penelitian yang dilakukan memang menunjukkan bahwa tick size 

memberikan pengaruh terhadap likuiditas dan volatilitas. Akan tetapi ada 

beberapa penelitian juga yang menentang akan hal tersebut. Oleh karena itu 

menarik untuk dibahas apakah perubahan tersebut berpengaruh terhadap likuiditas 

dan volatilitas. Selain itu apakah likuiditas dan volatilitas berpengaruh terhadap 

return saham. Hal ini dikarenakan return saham merupakan tujuan utama investor 

dalam melakukan investasi saham.  Return juga sangat dipengaruhi risiko yang 

disebabkan volatilitas. Menarik untuk dilihat bagaimana volatilitas return saham 

emiten yang terdaftar di indeks LQ45. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka 

permasalahan adalah sebagai berikut: 

a. Apakah terdapat pengaruh penyederhanaan fraksi harga saham 

terhadap likuiditas dan volatilitas? 

b. Apakah faktor determinan antara likuiditas dan volatilitas terhadap 

return saham? 

c. Bagaimana volatilitas return saham emiten yang terdaftar di indeks 

LQ45? 

 

Tujuan Penelitian 

 

 Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Menganalisis pengaruh penyederhanaan fraksi harga saham terhadap 

likuiditas dan volatitlias. 

b. Menganalisis determinan faktor antara likuiditas dan volatilitas 

terhadap return saham. 
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c. Menganalisis volatilitas return saham emiten yang terdaftar di indeks 

LQ45.  

 

Manfaat Penelitian 

Terdapat beberapa manfaat penelitian ini, yaitu : 

1. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk 

masyarakat khusunya investor di pasar modal Indonesia untuk mengetahui 

hubungan antara perubahan fraksi harga saham dengan likuiditas perdagangan dan 

tingkat keuntungan. Masyarakat dapat melihat apakah sistem fraksi harga saham 

saat ini lebih menguntungkan atau tidak. 

 

2. Bagi Bursa Efek Indonesia 

Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi penerapan peraturan 

penyederhanaan fraksi harga saham.  

 

3. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam pekerjaannya sebagai 

riset analis di mana saat ini fraksi harga saham merupakan salah satu kebijakan 

yang masih kontrversial di pasar modal Indonesia. Sehingga dengan penelitian ini 

pro dan kontra akan fraksi harga saham dapat terselesaikan. Selain itu penelitian 

ini juga untuk menyelesaikan studi Pascasarjana di Institut Pertanian Bogor. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada pengaruh perubahan fraksi 

harga saham terhadap likuiditas yang diwakili variabel bid-ask spread, depth dan 

volume serta terhadap volatilitas yang diwakili variabel volatilitas harga. 

Pengujian akan dilakukan pada emiten yang terdaftar di indeks LQ45 pada bulan 

Desember 2013 sampai dengan Januari 2014.  Peneliti juga melakukan penelitian 

hubungan antara likuiditas dan volatilitas terhadap return saham. Selain itu 

volatilitas return saham emiten yang terdaftar di indeks LQ45 juga diamati.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

 

Kerangka Teoritis 

 

Teori Mikrostruktur Pasar 

Teori mikrostruktur pasar adalah studi tentang bagaimana informasi 

terangkum dalam harga pasar sekuritas melalui aktivitas perdagangan dan 

bagaimana peraturan institusi pasar mempengaruhi efisiensi pada harga sekuritas 

(Megginson, 1997). Bidang ini merupakan bidang yang relatif baru dalam 

penelitian ekonomi. Oleh karena itu belum terdapat pembagian dalam kategori-
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