
ANALISIS PENGARUH FREKUENSI PERDAGANGAN, VOLUME 

PERDAGANGAN, KAPITALISASI PASAR, HARI PERDAGANGAN 

DAN LABA TERHADAP RETURN SAHAM 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI) 

 

 

 

  NASKAH PUBLIKASI ILMIAH 

 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana 

(S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

Disusun oleh: 

FITRIYANA 

B 200100178 

 

 

 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 

2014 

 



 



ANALISIS PENGARUH FREKUENSI PERDAGANGAN, VOLUME 

PERDAGANGAN, KAPITALISASI PASAR, HARI PERDAGANGAN DAN 

LABA TERHADAP RETURN SAHAM 

 

FITRIYANA 

B 200 090 186 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

ABSTRAK 

 Dalam transaksi di pasar modal, para investor mempunyai tujuan untuk 

mendapatkan kembalian investasi yang sesuai. Return merupakan tingkat 

keuntungan yang dinikmati oleh investor atas suatu investasi yang dilakukannya 

atas perhitungan return berdasarkan tanggal publikasi laporan keuangan audit. 

Tanggal penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit pada perusahaan juga 

mempengaruhi pengumuman laba dan faktor-faktor lain yang mungkin 

mempengaruhi seperti volume perdagangan, frekuensi perdagangan, hari 

perdagangan, kapitalisasi pasar, dll. 

 Dalam penelitian ini akan membahas seberapa besar pengaruh Frekuensi 

perdagangan, Volume perdagangan, Kapitalisasi pasar, Hari perdagangan, dan 

Laba  terhadap Return saham. Penelitian ini diambil karena masih terdapat 

perbedaan penelitian antara penelitian yang satu dengan yang lain serta terdapat 

perbedaan antara  keadaan riilnya dari data penelitian dengan teori yang ada. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik sampel pada penelitian ini 

menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 97 

perusahaan. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

berganda.  

 Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: variabel 

Frekuensi perdagangan berpengaruh terhadap Return saham, Volume 

perdagangan, Kapitalisasi pasar, Hari perdagangan, dan Laba tidak berpengaruh 

terhadap Return saham. Persamaan regresi yang diperoleh adalah R = -0,088 + 

2,117 FK + 1,279 VP + 2,163 KP + 0,000 HP – 2,297 L+ ε.  Besarnya koefisien 

determinasi (adjusted R
2
) adalah sebesar 7% yang artinya 7 persen Return saham 

dipengaruhi oleh variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 93% 

diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan di dalam penelitian. 

 

Kata kunci : Return saham, Frekuensi perdagangan, Volume perdagangan, 

Kapitalisasi pasar, Hari perdagangan, dan Laba. 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

      Investasi dapat diartikan sebagai pengalokasian sejumlah dana 

pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa 

mendatang. Setiap investor akan memperhitungkan berbagai aspek yang 

mendukung tujuan investor pada masa mendatang yang lebih baik 

sebagai imbalan atas komitmen waktu dan usaha yang telah dilakukan 

pada saat ini. Motivasi seorang investor adalah untuk memperoleh 

dividen atau capital gain. 

 Return merupakan tingkat keuntungan yang dinikmati oleh 

investor atas suatu investasi yang dilakukannya atas perhitungan return 

berdasarkan tanggal publikasi laporan keuangan audit. Tanggal 

penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit pada perusahaan juga 

mempengaruhi pengumuman laba dan faktor-faktor lain yang mungkin 

mempengaruhi seperti volume perdagangan, frekuensi perdagangan, hari 

perdagangan, kapitalisasi pasar, dll. Para investor menggunakan berbagai 

cara untuk memperoleh return yang diharapkan, baik melalui analisis 

sendiri terhadap perilaku perdagangan saham, maupun dengan 

memanfaatkan sarana yang diberikan oleh para analis modal, seperti 

broker, dealer, manajer investasi, dan lain-lain. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Investasi 

 Investasi merupakan komitmen sejumlah dana pada suatu periode 

untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan 

datang sebagai unit kompensasi. Unit yang diinvestasikan mencakup 

waktu yang digunakan, tingkat inflasi yang diharapkan dan 

ketidakpastian masa mendatang. Menurut Sumanto  (2006). 

2. Likuiditas 

 Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansiilnya yang segera 

harus dipenuhi. Jumlah alat-alat pembayaran (alat-alat likuid) yang 



dimiliki oleh suatu perusahaan pada saat tertentu merupakan 

“kekuatan membayar” dari perusahaan yang bersangkutan. Suatu 

perusahaan yang mempunyai “kekuatan membayar” belum tentu 

dapat memenuhi segala kewajiban finansiilnya yang segera harus 

dipenuhi, atau dengan kata lain perusahaan tersebut belum tentu 

mempunyai “kemampuan membayar” (Riyanto, 2001). 

3. Perilaku Investor 

 Pasar modal merupakan suatu seni yang bagi kebanyakan orang 

merupakan suatu bidang yang sangat mengasikkan untuk ditekuni 

tetapi bagi sebagian orang lain merupakan sesuatu yang sangat 

menakutkan, hal ini disebabkan karena pasar modal kadang membuat 

orang mendapatkan keuntungan sebagai sumber pendapatan mereka, 

tetapi kadang pasar modal membuat orang menderita kerugian yang 

tidak sedikit. Dari adanya dua hal tersebut membuat seseorang akan 

menentukan perilakunya, apakah ia akan terus menekuni dunia pasar 

modal atau bahkan akan meninggalkan untuk selamanya. 

4. Return Saham 

 Ang (1997) menyatakan bahwa  return  adalah tingkat 

keuntungan yang dinikmati oleh investor atas suatu investasi yang 

dilakukannya. perhitungan return  tersebut berdasarkan tanggal 

publikasi laporan keuangan audit. 

5. Frekuensi Perdagangan 

 Frekuensi perdagangan saham adalah berapa kali terjadinya 

transaksi jual beli pada saham yang bersangkutan pada waktu 

tertentu (Rohana dkk, 2003). 

6. Volume Perdagangan 

 Volume perdagangan saham merupakan suatu instrumen  yang 

dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap 

informasi melalui parameter volume saham yang diperdagangkan di 

pasar (Sutrisno : 2000). 

 



7. Kapitalisasi Pasar 

 Kapitalisasi pasar yang sering disingkat kap pasar, adalah sebuah 

istilah bisnis yang menunjuk ke harga keseluruhan dari sebuah saham 

perusahaan yaitu sebuah harga yang harus dibayar seseorang untuk 

membeli seluruh perusahaan (Lu’luil Maknun, 2008). 

8. Hari Perdagangan 

 Hari perdagangan merupakan kurun waktu saham 

diperdagangkan di lantai bursa. 

9. Laba 

 Laporan Laba – rugi  (income statement)  atau sering disebut 

statement of income atau statement of earnings adalah laporan yang 

mengukur keberhasilan  operasi perusahaan  selama periode waktu 

tertentu  (SAK, 2007). 

10.  Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

 Widayanti dan Haryanto (2013), melakukan penelitian Analisis 

Pengaruh Faktor Fundamental dan Volume perdagangan Terhadap 

Return Saham di BEI Periode 2007-2010. Dari penelitian ini Dari 

pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa model persamaan 

yang dikembangkan menunjukkan bahwa  variabel bebas (DTA, 

EPS, Volume Perdagangan) berpengaruh terhadap variabel terikat 

(return saham). 

H1  :   Frekuensi perdagangan memiliki pengaruh terhadap return 

saham  

 Frekuensi berpengaruh terhadap jumlah pemegang saham yang 

berarti frekuensi menggambarkan aktif tidaknya saham dalam 

perdagangan pasar (Eleswarapu dan Khrisnamurti). Dalam penelitian 

yang dilakukan Yadav et al (1999) mengungkapkan bahwa ada 

hubungan positif antara frekuensi perdagangan dengan return saham. 

 



H2  :   Volume perdagangan memiliki pengaruh terhadap return saham  

 Penelitian yang dilakukan oleh Widayanti dan Haryanto (2013) 

menunjukkan hasil bahwa Volume Perdagangan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap return saham.  

H3  :   Kapitalisasi pasar memiliki pengaruh terhadap return saham 

 Semakin besar nilai kapitalisasi pasar suatu saham, maka semakin 

besar juga daya pikat saham tersebut bagi investor. Begitu pula 

sebaliknya, semakin kecil nilai kapitalisasi semakin kurang menarik 

bagi investor. Karena banyak peminatnya, maka return saham 

umumnya akan relatif tinggi. 

H4  :   Hari perdagangan  memiliki pengaruh terhadap return saham 

 Hari perdagangan dalam satu minggu ada lima hari yaitu Senin, 

Selasa, Rabu, Kamis  dan Jum’at.  Dengan diketahuinya pola return 

saham setiap hari perdagangan, maka investor akan dapat mengambil 

keputusan kapan sebaiknya membeli dan kapan sebaiknya menjual 

(Algifari, 2002). 

H5  :   Laba memiliki pengaruh terhadap return saham 

 Laba akuntansi atau laba dilaporkan ditentukan berdasarkan 

konsep akuntansi akrual. Laba akuntansi dikatakan relevan jika angka 

laba tersebut mampu mencerminkan perubahan return saham yang 

terdapat pada pasar sehingga hal itu menyatakan bahwa laba akuntansi 

tersebut mempunyai informasi yang berguna bagi investor. 

C. METODE PENELITIAN 

1.  Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  sebanyak 

120 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2011-2013. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan teknik non random sampling yaitu 

cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi diberi 

kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Metode pengambilan 



sampel yaitu metode purposive sampling dengan kriteria yaitu: (1) 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai emiten selama jangka waktu 

2011-2013. (2) Perusahaan tersebut memenuhi kelengkapan data 

selama periode penelitian.  (3)  Saham dari emiten aktif 

diperdagangkan  di bursa  yaitu yang memiliki frekuensi perdagangan 

sebanyak 75 atau lebih pada masing-masing kuartal selama periode 

tahun 2011-2013, sebanyak 40 perusahaan. Hal ini berdasarkan  Surat 

Edaran PT BEJ No. SE-03/BEJ II-1/I/1994 yang menyatakan bahwa 

suatu saham dikatakan aktif apabila frekuensi perdagangan saham 

selama 3 bulan sebanyak 75 kali atau lebih. (4) Perusahaan 

mempublikasikan laporan keuangan (annual report) secara berturut-

turut selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2011 – 2013. (5) Perusahaan 

memiliki laba positif dalam laporan keuangan berturut-turut selama 3 

(tiga) tahun dari tahun 2011-2013. 

2. Definisi dan Operasional Variabel 

a. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Return saham.  

 

 

 

b. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu: 

a. Frekuensi Perdagangan 

 Frekuensi menggambarkan berapa kali saham suatu emiten 

diperjualbelikan dalam kurun waktu tertentu. Semakin tinggi 

frekuensi perdagangan suatu saham menunjukkan bahwa 

saham tersebut semakin aktif diperdagangkan.  Sebuah saham 

dikatakan aktif diperdagangkan jika frekuensinya ≥ 75 kali 

perdagangan. 

 

 

 



b. Volume Perdagangan 

 Volume perdagangan adalah jumlah  lembar saham suatu 

emiten yang diperjualbelikan di pasar modal setiap hari bursa 

dengan tingkat harga yang disepakati oleh pihak penjual dan 

pembeli  saham melalui perantara (broker) perdagangan saham. 

c. Kapitalisasi Pasar 

 Kapitalisasi pasar adalah harga pasar dikalikan  dengan 

jumlah saham yang diterbitkan (outstanding  shares).  

Kapitalisasi pasar dirumuskan sebagai berikut:  

 

 

d. Hari Perdagangan 

 Trading day  merupakan  jumlah  kurun  waktu saham 

diperdagangkan di lantai bursa. Trading day hanya dicatat bila 

saham tersebut melakukan aktivitas perdagangan.  

e. Laba 

 Laba akuntansi adalah laba bersih sebelum extraordinary 

items dan discontinued operation (Almilia danSulistyowati, 

2007). 

 

 

 

3. Teknik Pengujian Data 

     Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, analisis ini 

digunakan untuk untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel 

independen (lebih dari satu variabel independen) terhadap variabel 

dependen. Dengan persamaan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

Rs  =  Return saham  

Vs = Ps x Ss 

 

               
                         

                                      
 

R  = α + β1Fp + β2Vp + β3Kp + β4Hp + β5L+ ε 

 



α  =  Konstanta  

β1,2,3,4,5 =  Penaksiran koefisien regresi 

Fp          =  Frekuensi perdagangan  

Vp  =  Volume perdagangan  

Kp   =  Kapitalisasi pasar   

Hp  =  Hari Perdagangan  

L  =  Laba 

ε             =  Standar Error 

 

D. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

1. Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif dbertujuan untuk mengetahui gambaran 

umum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2011-2013 yang dijadikan sampel dengan komposisi variabel 

Frekuensi perdagangan menggunakan Rasio Frekuensi perdagangan, 

variable Volume perdagangan menggunakan Rasio Volume 

perdagangan, variabel Kapitalisasi pasar menggunakan Rasio 

Kapitalisasi pasar,  variabel Hari perdagangan menggunakan Rasio 

Hari perdagangan dan variabel Laba menggunakan Rasio Laba. 

2. Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan analisis data regresi berganda, karena 

dalam model penelitian terdapat satu variabel dependen dan lebih 

dari satu variabel independen. Sebagai syarat penggunaan regresi 

linier berganda terlebih dahulu akan dilakukan uji asumsi klasik 

yaitu: 

a. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogrov – 

Smirnov untuk menguji normalitas. Berdasarkan hasil perhitungan 

dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai kolmogorov-smirnov z 



sebesar 0,767 dengan probability 0,599 sehingga menunjukkan 

bahwa distribusi data dalam penelitian ini normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Hasil pengujian multikolinearitas, diketahui bahwa semua 

variabel independen yang mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 

0,1 dan nilai VIF yang lebih kecil dari 10. Jadi disimpulkan bahwa 

model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian ini mendeteksi adanya heteroskedastisitas 

yaitu dengan menggunakan uji glejser. Hasil perhitungan diketahui 

bahwa nilai signifikan masing-masing variabel independen lebih 

besar dari 0,05; sehingga menunjukkan bahwa model regresi dalam 

penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

  Dalam penelitan ini untuk menguji ada atau tidaknya 

autokorelasi yaitu menggunakan uji Durbin-Watson. Hasil pengujian 

autokorelasi yang sudah dilakukan dapat diketahui nilai Durbin-

Watson yaitu sebesar 1,876. Nilai Durbin-Watson 1,876 berada di 

antara du sebesar 1,779 sampai  dengan 4-du (4-1,779) = 2,124; 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian 

ini tidak ada masalah autokorelasi. 

3. Penguji Hipotesis 

a. Regresi Berganda 

 R = -0,088 + 2,117 FK + 1,279 VP + 2,163 KP + 0,000 HP – 

2,297 L+ ε 

a. Berdasarkan persamaan regresi tersebut, nilai konstanta untuk 

persamaan regresi yaitu -0,088 dengan nilai negatif. Hal ini 

menunjukkan bahwa tanpa adanya Frekuensi perdagangan, Volume 

perdagangan, Kapitalisasi pasar, Hari perdagangan dan Laba maka 



Return saham pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 

akan mengalami penurunan. Besarnya nilai Koefisien regresi variabel 

Frekuensi perdagangan saham diperoleh sebesar 2,117 dengan arah 

positif. Hal ini berarti setiap kenaikan satu satuan variabel Frekuensi 

perdagangan akan meningkatkan Return saham sebesar 211,7%. Nilai 

Koefisien regresi variabel Volume perdagangan saham diperoleh 

sebesar 1,279 dengan arah positif.  Hal ini berarti setiap kenaikan satu 

satuan variabel Volume perdagangan  perdagangan akan meningkatkan 

Return saham sebesar 129,9%. Nilai Koefisien regresi variabel 

Kapitalisasi pasar diperoleh sebesar 2,163 dengan arah positif.  Hal ini 

berarti setiap kenaikan satu satuan variabel Kapitalisasi pasar akan 

meningkatkan Return saham sebesar 216,3%. Nilai Koefisien regresi 

variabel Hari perdagangan diperoleh sebesar 0,000 dengan arah positif.  

Hal ini berarti setiap kenaikan satu satuan variabel Hari perdagangan 

akan meningkatkan Return saham sebesar 0%. Nilai Koefisien regresi 

variabel Laba diperoleh sebesar -2,297 dengan arah negatif yang berarti 

bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Laba akan menurunkan 

Return saham sebesar -229,7%. 

 

 

 

 



b. Hasil Uji Hipotesis 

Berikut ini adalah hasil uji t: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (uji t) 

Variabel t Sig Keterangan 

Frekuensi perdagangan 2,220 0,029 Berpengaruh 

Volume Perdagangan 0,257 0,798 Tidak Berpengaruh 

Kapitalisasi pasar 1,671 0,098 Tidak Berpengaruh 

Hari perdagangan 0,945 0,347 Tidak Berpengaruh 

Laba -1,577 0,118 Tidak Berpengaruh 

       Sumber : Data diolah, 2014 (Terlampir)   

 

Uji t  pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2005). Untuk melihat hipotesis diterima atau ditolak 

adalah dengan membandingkan antara nilai signifikan statistik t dengan 

taraf signifikan (α) yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan 

taraf signifikan 0,05 (α = 5%). Jika nilai signifikan statistik t < 0,05 maka 

H0 diterima. Jika nilai signifikan statistik t > 0,05 maka H0 ditolak. 

Pengujian pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap return Saham diuji 

dengan nilai t yang diperoleh dan dijelaskan dari hasil pengujian tabel 4.8 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan tabel Hasil Regresi Linier Sederhana yang merupakan 

hasil pengolahan software SPSS, variabel Frekuensi perdagangan 

mempunyai nilai t hitung 2,220 > t tabel 1,658 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,029 ≤ 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak 

dan H1 diterima, artinya koefisien regresi Frekuensi perdagangan 

berpengaruh terhadap Return Saham. 

2. Berdasarkan tabel Hasil Regresi Linier Sederhana yang merupakan 

hasil pengolahan software SPSS, Volume perdagangan mempunyai 

nilai t hitung 0,267 <  t tabel 1,658 dan nilai signifikansi sebesar 0,798 



≥ 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan H2 ditolak, 

artinya koefisien regresi Volume perdagangan tidak berpengaruh 

terhadap Return Saham. 

3. Berdasarkan tabel Hasil Regresi Linier Sederhana yang merupakan 

hasil pengolahan software SPSS, variabel Kapitalisasi pasar 

mempunyai nilai t hitung 1,671 > t tabel 1,658 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,098 ≥ 0,05. Sehingga dapat disimpulkan koefisien regresi 

Kapitalisasi pasar tidak berpengaruh terhadap Return saham. 

4. Berdasarkan tabel Hasil Regresi Linier Sederhana yang merupakan 

hasil pengolahan software SPSS, variabel Hari perdagangan 

mempunyai nilai t hitung  0,945 <  t tabel 1,658 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,347 ≥ 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho diterima 

dan H4 ditolak, artinya koefisien regresi Hari perdagangan tidak 

berpengaruh terhadap Return saham. 

5. Berdasarkan tabel Hasil Regresi Linier Sederhana yang merupakan 

hasil pengolahan software SPSS, variabel Laba  mempunyai nilai t 

hitung -1,577 > t tabel -1,658 dan nilai signifikansi sebesar 0,118 ≥ 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi Laba tidak 

berpengaruh terhadap return saham. 

   E.    PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Frekuensi perdagangan saham berpengaruh terhadap Return saham. 

Hal ini ditunjukkan dari nilai statistik t sebesar 2,220 dengan 

signifikansi 0,029 lebih kecil dari α (0,05). Hasil ini konsisten dengan 

hasil penelitian Yadav et al.  (1999)  dalam Lu’luil maknun (2010). 

Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya Frekuensi perdagangan 

mempengaruhi Return saham. 



2. Volume perdagangan saham tidak berpengaruh terhadap Return 

saham, ditunjukkan dari nilai statistik t sebesar 0,257 dengan 

signifikansi 0,798  lebih kecil dari α (0,05). Hasil penelitian ini 

konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwis (2012) 

yang menyatakan tidak terdapat pengaruh antara Volume perdagangan 

terhadap  Return  saham. 

3. Kapitalisasi pasar tidak berpengaruh terhadap Return saham. Ini 

ditunjukkan dari nilai statistik t sebesar 1,671  dengan signifikansi 

sebesar 0,098 lebih kecil dari α (0,05). Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hadi Ismanto (2011) yang menyatakan 

bahwa Kapitalisasi pasar tidak memiliki pengaruh terhadap Return 

saham. Sehingga dapat dikatakan  bahwa peningkatan Kapitalisasi 

pasar saham di lantai bursa justru akan menurunkan  Return saham.  

4. Hari pergdagangan saham tidak berpengaruh terhadap Return saham. 

Ini ditunjukkan dari nilai statistik t sebesar 0,945  signifikansi sebesar 

0,347 lebih besar dari α (0,05). Hasil penelitian ini sesuai dengan 

Ichsan Setiyo Budi dan Erni Nurhatmini (2003) dimana Hari 

perdagangan tidak berpengaruh terhadap Return saham. 

5. Laba (EPS) tidak berpengaruh  terhadap Return saham. Ini ditunjukkan 

dari nilai statistik t sebesar -1,577 dengan signifikansi 0,118 lebih 

besar dari 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan Carolina Margareth 

Haryanto (2012) yang menyatakan bahwa Laba akuntansi tidak 

berpengaruh terhadap Return saham yang disebabkan oleh krisis 

keuangan pada saat penelitiannya. 

B. Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan , antara lain : 

1. Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini hanya tiga 

periode yaitu tahun 2011-2013, sehingga terdapat kemungkinan hasil 

dari penelitian ini kurang mencerminkan fenomena yang 

sesungguhnya. 



2. Terbatasnya jumlah variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini hanya lima yaitu frekuensi perdagangan, volume perdagangan, 

kapitalisasi pasar, hari perdagangan, dan laba sehingga banyak 

kemungkinan variabel-variabel diluar penelitian ini yang dapat 

mengoptimalisasi return saham. 

3. Hasil penelitian menunjukan bahwa model yang digunakan hanya 

mampu menjelaskan pengaruh variabel independen penelitian terhadap  

return saham sebesar 0,070 atau sebesar 7%. Hal ini menunjukkan 

bahwa masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi  return  

saham, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan variasi dari variabel lainnya yang lebih dapat mewakili 

konstruk penelitian.  

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan di atas, ada beberapa 

saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya : 

1. Bagi penelitian yang selanjutnya dapat menggunakan semua jenis 

perusahaan sebagai sampel, dengan harapan hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan. 

2. Periode yang digunakan dapat diperpanjang, agar dapat menjelaskan 

hubungan pengaruh dan menunjukkan hasil yang akurat. 
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