
 
 
 

1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara, 

keberadaan pasar modal dalam perekonomian modern sudah tidak dapat 

terelakkan lagi bagi seluruh negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. 

Keberadaan pasar modal di Indonesia dikelola oleh bursa yang bernama Indonesia 

Stock Exchange (IDX) atau yang lebih dikenal dengan nama Bursa Efek 

Indonesia (BEI). BEI dalam menjalankan mekanisme pasar modal, menetapkan 

beberapa regulasi diantaranya regulasi tentang fraksi harga saham. Istilah fraksi 

harga atau yang dikenal dengan istilah tick size menurut BEI adalah satuan 

perubahan harga yang digunakan dalam melakukan penawaran jual atau 

permintaan beli. Tujuannya untuk mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan 

volume perdagangan.  

BEI memberlakukan aturan fraksi harga tujuan nya dalam rangka 

menciptakan perdagangan yang teratur, wajar dan efisien serta untuk 

meningkatkan likuiditas perdagangan efek dan menarik investor agar membeli 

saham. Ahn et al. (1996) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa banyak bursa 

efek di seluruh dunia yang telah melakukan kebijakan fraksi harga (tick size). 

Misalnya Stock Exchange of Singapore pada tanggal 18 Juli 1994 melakukan 

perubahan fraksi dari $0,50 menjadi $0,10 untuk harga saham diatas 25 dollar 

(Lau dan McInish 1995). Toronto Stock Exchange pada tanggal 15 April 1996 

menurunkan fraksi harga dari C$0,125 menjadi C$0,05 untuk harga saham diatas 

C$5 (Bacidore 1997). New York Stock Exchange pada tanggal 24 Juni 1997 

menurunkan fraksi harga dari $1/8 menjadi $1/16 untuk semua harga saham 

(Chung dan Chuwonganant 2002). Hongkong Stock Exchange (HKEx) pada 

tahun 2005 melakukan perubahan fraksi untuk saham dengan harga diatas HK$30 

(Gerace et al. 2012). 

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Kebijakan penetapan fraksi harga 

(tick size) di BEI diawali dengan memberlakukan fraksi tunggal yaitu Rp 5. 

Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2000 diberlakukan sistem multi fraksi yang 

terdiri dari 4 fraksi harga, kemudian pada pada tahun 2006, BEI menetapkan 

peraturan mengenai tick size berdasarkan Surat Keputusan Direksi BEJ Nomor: 

Kep-307/12-2006 tentang lima golongan fraksi harga. Pada tanggal 6 Januari 

2014 BEI memberlakukan tiga golongan fraksi harga saham.  

Pada tanggal 13 Desember 2016 BEI kembali mengeluarkan kebijakan 

lima golongan fraksi namun dengan pembagian rentang harga yang berbeda, yaitu 

dengan Nomor Kep-00113/BEI/12-2016, dan mulai berlaku pada tanggal 3 

Januari 2017. Perubahan lima golongan fraksi harga saham terbaru, melakukan 

perubahan pada saham dengan harga kurang dari Rp 200, ditetapkan fraksi 

sebesar Rp 1, untuk saham dengan harga antara Rp 200 s.d kurang dari Rp 500 

ditetapkan fraksi sebesar Rp 2, untuk saham dengan harga Rp 500 s.d kurang dari 

Rp 2.000 akan dikenai fraksi harga Rp 5, untuk saham dengan harga antara Rp 

2.000 s.d kurang dari Rp 5.000 akan dikenai fraksi Rp 10, dan untuk harga saham 

yang lebih dari atau saham dengan Rp 5.000 akan dikenai fraksi harga Rp 25. 
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Untuk lebih jelasnya mengenai beberapa perubahan fraksi harga saham dapat 

dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1 Daftar perubahan fraksi harga saham untuk tahun 2000 s.d tahun 2017 

Harga Saham 

Fraksi Harga 

Fraksi Tunggal Multi Fraksi 

Sebelum 

3 Juli 

2000 

3 Juli - 

19 

Okt-

00 

20-Okt-

00 

03-Jan-

05 

01-Jan-

07 

06-Jan-

14 

03-Jan-

17 

0 s/d <Rp200 

    

Rp1 Rp1 Rp1 

Rp200 < Rp500 

 

Rp5 Rp5 Rp5 Rp5 

 

Rp2 

Rp500 s/d < Rp2.000 Rp25 Rp5 Rp25 Rp10 Rp10 

 

Rp5 

Rp500 s/d < Rp5.000 

     

Rp5 

 Rp2000 s/d < Rp 

5.000 

   

Rp25 Rp25 

 

Rp10 

> Rp 5.000 

  

Rp50 Rp50 Rp50 Rp25 Rp25 

Sumber: Bursa Efek Indonesia 

 

 Kebijakan BEI untuk penerapan lima golongan fraksi harga saham ini 

bertujuan baik, yaitu dalam rangka meningkatkan likuiditas (penuruan bid-ask 

spread dan peningkatan volume perdagangan), serta meredam volatilitas harga. 

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi pro dan kontra diantara para pelaku 

pasar modal. Kebijakan fraksi terbaru ini akan menguntungkan jika investor 

melakukan penjualan saham, saat kondisi saham sedang naik. Jika dibandingkan 

dengan fraksi sebelumnya yang memberlakukan tiga golongan fraksi, saat 

investor membeli saham dengan harga Rp 2.200 dan menjualnya pada harga Rp 

2.205, investor hanya akan mendapat keuntungan sebesar 0,22% sebelum 

dipotong biaya transaksi dan pajak. Akan tetapi dengan fraksi harga saham yang 

baru, jika saham tersebut menguat 1 fraksi, misalnya investor membeli saham 

pada harga Rp 2.200 dan menjualnya pada harga Rp 2.210, maka keuntungan 

yang diperoleh investor tersebut akan menguat menjadi 0,45% sebelum dipotong 

biaya transaksi dan pajak.  

Berbeda kasus jika saham yang telah dibeli oleh investor mengalami 

penurunan terus menerus. Pada penetapan fraksi harga baru, kerugian yang 

diterima investor akan jauh lebih besar dibandingkan dengan fraksi sebelumnya. 

Misalnya saat investor membeli saham dengan harga Rp 1.500 dan menjualnya di 

harga Rp 1.495 maka investor akan memperoleh kerugian sebesar 0,33%. Berbeda 

dengan fraksi sebelumnya jika investor membeli saham di harga Rp 1.500 dan 

menjualnya diharga Rp 1.499 maka kerugian yang diperoleh investor akan jauh 

lebih kecil yaitu hanya sebesar 0,06%. Sehingga dari penjelesan ini dapat 

disimpulkan bahwa kelebihan dari penerapan kebijakan lima golongan saham 

yaitu trader jangka pendek akan memperoleh keuntungan, karena pergerakan 

harga meningkat. Sedangkan kekurangannya trader yang akan melakukan cut loss 

akan memperoleh kerugian yang cukup besar. Perubahan fraksi ini membuat 

pergerakan harga menjadi high return dan high risk. 

Informasi terkait kebijakan fraksi terbaru ini akan memberikan reaksi positif 

dan negatif dari sisi trader, sisi positifnya transaksi perdagangan akan terus 
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meningkat sehingga likuiditas saham bahkan return saham akan meningkat, 

namun disisi lain dikhawatirkan justru akan sebaliknya, dan malah akan 

meningkat resiko yang diwakili oleh volatilitas. Untuk mengetahui secara pasti 

bagaimana pengaruh dari penerapan kebijakan ini terhadap likuiditas maupun 

volatilitas saham di BEI, perlu dilakukan kajian yang lebih lanjut.  

 Beberapa penelitian di seluruh dunia telah membahas pengaruh kebijakan 

perubahan fraksi harga (tick size) terhadap likuiditas dan volatilitas. Penelitian 

Harris (1994), pasar saham yang likuid ditunjukkan dengan besar kecilnya bid-ask 

spread, depth dan volume perdagangan, hal ini sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Chung et al. (2005) dan Sutyanto (2015). Variabel bid-ask spread 

merupakan variabel yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat 

likuiditas saham (Lehmann dan Modest 1994). Dalam konteks ini spread 

berkaitan dengan biaya transaksi yang diperlukan untuk menjual atau membeli 

saham dengan segera. Semakin kecil nilai spread, berarti semakin likuid suatu 

saham, sebaliknya semakin besar nilai spread maka semakin tidak likuid suatu 

saham (Ekaputra 2006). Depth merupakan volume lembar saham pada harga order 

jual terendah dan harga order beli tertinggi. Perubahan depth cukup penting untuk 

mengevaluasi perubahan likuiditas secara menyeluruh. Volume perdagangan 

merupakan jumlah lembar saham yang ditransaksikan satu hari dan merupakan 

indikator kinerja yang penting karena berhubungan langsung dengan pendapatan 

perusahaan. 

Beberapa penelitian di seluruh dunia telah membahas pengaruh kebijakan 

perubahan fraksi harga (tick size) terhadap likuiditas dan volatilitas. Diantaranya 

penelitian Chung et al. (2005) yang menganalisa market liquidity (spread dan 

depth) pada Kuala Lumpur Stock Exchange. Secara keseluruhan, hasil penelitian 

mereka menunjukan bahwa ukuran tick yang lebih besar untuk harga saham yang 

lebih tinggi merugikan likuiditas pasar, meskipun dampak buruk dari ukuran 

fraksi yang lebih besar diminimalisir dengan biaya transaksi yang lebih rendah. 

Berbeda dengan penelitian Aitken dan Forde (2005) pada Australian Stock 

Exchange, saham dengan tick size  yang lebih besar mengalami peningkatan 

likuiditas, sedangkan saham dengan tick size yang kecil dan volume perdagangan 

yang rendah akan mengalami penurunan likuiditas.  

Penelitian yang dilakukan oleh Bennemark dan Chen (2007) menunjukan 

bahwa penurunan tick size berpengaruh positif terhadap market liquidity. 

Kemudian Ronen dan Weaver (1998) menunjukan penurunan tick size dapat 

meningkatkan market quality (likuiditas dan volatilitas) dan penelitian Jonsson 

dan Welander (2012) memperlihatkan bahwa volatilitas akan tinggi jika terjadi 

peningkatan tick size, hal ini dikarenakan terjadi peningkatan frekuensi 

perdagangan saham. Berbeda dengan hasil penelitian Pan et al. (2012) pada Hong 

Kong Stock Market menunjukan penurunan tick size dapat mengakibatkan 

penurunan likuiditas pada saham yang likuid. Senada dengan hal tersebut, 

penelitian Broughelle dan Declerk (2004) pada French Stock Market menunjukan 

penurunan tick size berakibat pada penurunan depth dalam quote. 

 Adanya perbedaan hasil yang didapatkan dari penelitian sebelumnya, 

membuat perubahan terbaru mengenai faksi harga saham  terhadap likuiditas dan 

volatilitas pasar saham menjadi menarik untuk diteliti. Jika perubahan tersebut 

dikaitkan dengan return saham akan semakin menarik bagi investor karena terkait 

dengan kepentingannya untuk mendapatkan return. Berdasarkan penelitian yang 
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dilakukan oleh Sutyanto et al. (2015) dengan aturan tiga satuan fraksi harga 

saham secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap return saham-saham 

LQ45. Akan tetapi penelitian yang melihat pengaruh lima golongan fraksi harga 

saham, terhadap return saham pada emiten yang terdaftar dalam indeks LQ4 

belum banyak dilakukan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil 

masalah ini menjadi topik penelitian untuk tesis penulis. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

 Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan gairah pasar modal 

Indonesia. Terbukti dengan terus menerus dikeluarkan nya perubahan kebijakan 

tentang fraksi harga saham. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan 

terbaru tentang fraksi harga saham, seperti yang tercantum dalam peraturan BEI 

dengan nomor Kep-00113/BEI/12-2016. Tujuan dari perubahan kebijakan ini 

yaitu untuk meningkatkan nilai, volume, dan serta untuk mengakomodasi dua tipe 

investor (investor jangka pendek dan jangka panjang) sehingga dapat 

meningkatkan jumlah investor di pasar modal. 

 Beberapa penelitian yang telah dilakukan, menunjukan bahwa tick size 

memberikan pengaruh terhadap likuiditas dan volatilitas saham. Akan tetapi ada 

beberapa penelitian yang bertentangan dengan hal tersebut. Oleh karena itu 

menarik untuk dibahas apakah lima golongan fraksi harga saham 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 oleh volatilitas. Menurut Sutyanto et 

al. (2015) return saham juga kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor makro 

ekonomi, untuk itu dalam penelitian ini ditambahkan variabel nilai tukar sebagai 

variabel kontrol. 

BEI membentuk indeks harga saham yang bertujuan agar investor 

memiliki acuan ketika berinvestasi di pasar modal. LQ45 merupakan satu dari 

sebelas indeks harga saham yang terdapat di BEI. Indeks LQ45 secara umum 

diperuntukan untuk emiten-emiten besar dengan tingkat likuiditas yang baik, yang 

diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, 

seleksi atas emiten-emiten tersebut juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka 

permasalahan adalah sebagai berikut: 

a. Apakah terdapat pengaruh lima golongan fraksi harga saham terhadap 

likuiditas di pasar saham dan volatilitas harga saham yang terdaftar pada 

indeks LQ45 ? 

b. Apa saja determinan return saham akibat adanya lima golongan fraksi 

harga saham? 

c. Apa saja jenis saham yang beresiko tinggi dan beresiko rendah dari indeks 

LQ45. 
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Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui gambaran likuiditas di pasar saham dan volatilitas harga saham 

akibat adanya peraturan lima golongan fraksi harga saham terhadap emiten 

yang terdaftar pada indeks LQ45 . 

b. Mengetahui determinan return saham akibat adanya lima golongan fraksi 

harga saham. 

c. Mengetahui jenis emiten saham yang beresiko tinggi dan beresiko rendah dari 

indeks LQ45. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

 Terdapat beberapa manfaat penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi Masyarakat 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk 

masyarakat khususnya investor di pasar modal Indonesia untuk mengetahui 

hubungan antara perubahan fraksi harga saham terhadap likuiditas, volatilitas 

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 kebijakan 

perubahan fraksi harga saham. 

3. Bagi Penulis 

 Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penulis tentang 

manajemen  investasi, khususnya mengenai return saham pada perusahaan 

yang terdaftar pada indeks LQ45. 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, dan  volatilitas saham. Pengujian akan 

dilakukan pada emiten yang terdaftar di indeks LQ45  pada bulan Desember 2016 

sampai dengan Januari 2017. Peneliti juga melakukan penelitian hubungan antara 

likuiditas, volatilitas, dan nilai tukar sebagai variabel kontrol terhadap return 

saham sebagai akibat adanya kebijakan lima golongan fraksi harga saham. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

Mikrostruktur Pasar 

 Teori mikro struktur pasar menurut (O’Hara 1995) yaitu mikro struktur 

pasar mempelajari proses dan hasil pertukaran aset dibawah aturan yang eksplisit 

dan bertujuan untuk melihat mekanisme perdagangan secara spesifik serta 

memodelkan bagaimana pembentukan harga di pasar. Secara abstrak penelitian 
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