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Abstract
This st udy aims t o det er mine t he i nfl uence of St ock Tr ading Vol ume,
Lever age, and Dividend Policy bot h si mult aneously and par t ially
fr om LQ45 Index companies list ed on t he Indonesi a St ock Exchange
in 2016-2018. The analysis t echnique used is mult iple linear
r egr ession analysi s using t he IBM SPSS 26 pr ogr am. This t ype of
r esear ch is a quant i t ati ve st udy using secondar y dat a, t her e ar e 18
companies as a sampl e of r esear ch dat a collect ed by pur posive
sampling t echnique. The dependent var iabl e i n t his st udy is St ock
Pr ice Volatil it y, while t he independent var iables ar e St ock Tr ading
Volume, Lever age, and Di vi dend Policy. The r esult s showed t hat
par t ially St ock Tr ading Volume has a posi t ive and significant effect
on St ock Pr i ce Volatilit y. Lever age and Dividend Poli cy have no
significant effect on St ock Pr ice Volatilit y. It is expect ed t hat t he
r esults of t his st udy can be t aken int o consider ation for invest or s t o
choose t he r ight t ype of invest ment based on t he level of st ock pr i ce
vol at ilit y t hat is influenced by var i ous fact or s, especially st ock
t r ading volume.
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PENDAHULUAN
Setiap per usahaan yang sukses, umumnya memer lukan modal yang cukup banyak dan
bi asanya mer eka menar ik dana modal ter sebut dengan car a mener bi tkan saham. Dihar apkan
dengan diterbitkannya saham, per usahaan tersebut dapat mencukupi kebutuhan modalnya
yang dapat digunakan unt uk pengembangan produk (R&D) ataupun untuk memper besar
per usahaannya dalam ber bagai aspek, seperti gedung tempat pr oduksi, memper banyak toko
di str ibut or pr oduk, membeli per al atan yang lebih canggih l agi, ser ta banyak hal yang per lu
di lakukan untuk memajukan suatu per usahaan. Perusahaan-per usahaan ini akan menj adi
faktor pendukung majunya suatu negara. Salah satu faktor utama yang diper lukan untuk
mer eal isasikan hal ter sebut adal ah per ol ehan modal . Modal yang diper oleh dengan
pener bitan saham, sehingga dapat dibeli oleh par a invest or , lebih baik dar ipada memper oleh
modal dengan car a berhutang.Seper ti yang telah diketahui ber sama bahwa per olehan modal
dar i penjualan saham mengandung r i si ko yang lebih keci l.Namun, di sisi lain perlu juga
di perhatikan bahwa pembelian saham oleh investor menandakan investor tersebut
mer upakan pemilik perusahaan, sehingga keber hasilan atau kegagal an per usahaan saat
ber kembang ditanggung ber sama dengan investor .
Saham yang sudah diterbitkan, dihar apkan dapat dibeli oleh par a investor . Dalam
melakukan suat u invest asi, seor ang investor biasanya akan menyi apkan beber apa
per timbangan ter lebih dahulu sebel um melakukan keputusan i nvestasinya bai k i tu mengenai
kemampuan keuangan, r et urn yang dihar apkan, r esiko yang akan dihadapi, dan jangka wakt u
investasi. Investasi mer upakan penanaman dana pada satu atau l ebih objek investasi yang
di miliki untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang (Reil ly dan Br own, 2012).
Dengan melakukan investasi itu ber ar ti menunda konsumsi pada saat i ni untuk mendapatkan
keuntungan di masa yang akan datang. Investasi di pasar modal khususnya pada instr umen
saham tentunya akan member i kan r et ur n dan r isiko yang menar ik (lebih besar )
dibandingkan dengan instrumen-instrumen investasi lainnya.
Invest asi didefini si kan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya
yang dilakukan pada saat i ni, dengan tujuan mendapat keuntungan di masa yang akan datang
(Tandel ilin, 2010:2). Keti ka memutuskan untuk ber investasi dalam bentuk saham, investor
menghar apkan i mbalan berupa pendapatan baik dalam bentuk dividend yield maupun capit al
gain .Di vi dend yield adalah arus kas yang dibayar kan secar a per iodi k kepada pemegang saham
(dalam bentuk dividen), sedangkan capit al gain adalah keuntungan penjual an saham akibat
sel isih dar i har ga jual saham dengan har ga belinya (Har tono, 2015:267).Investor biasanya
menggunakan har ga saham sebagai dasar per timbangan kar ena nilai per usahaan
di cer minkan oleh har ga saham (Ther esi a dan Ar ilyn, 2015). Har ga saham akan mengalami
per ubahan pada keadaan ter tentu, ter gantung pada kondi si pasar baik dar i kiner ja keuangan
per usahaan yang mener bitkan saham maupun keinginan investor untuk membel i saham
tersebut.
Volatilitas mer upakan pengukur an statistik untuk fluktuasi har ga sel ama per iode
tertentu.Ukur an ter sebut menunjukkan penurunan dan peningkatan harga dalam jangka
pendek. Disisi lai n, volatilitas mer upakan r isiko si st ematik yang dihadapi oleh investor yang
melakukan investasi pada saham bi asa. Volatilitas yang tinggi mencer minkan kar akter istik
per mintaan dan penawar an yang ti dak biasa.Saham yang memiliki tingkat volatilias yang
tinggi cender ung memil iki jar ak fluktuasi yang lebar , cepat naik dan cepat tur un.Perger akan
per ubahan har ga saham yang sangat cepat mengi ndi kasikan bahwa saham ter sebut memiliki
tingkat fr ekuensi per dagangan paling aktif yang dil akukan di pasar .Per ubahan har ga saham
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yang sangat fluktuati f mengi ndi kasikan adanya suatu ketidakpastian atau yang biasa yang
kita kenal dengan istilah “ High Risk Hi gh Ret ur n ”. Semaki n besar ti ngkat volatili tas har ga
saham maka r et ur n yang akan diper oleh dan r isi ko yang akan dihadapi juga semakin besar .
Faktor -faktor yang mempengar uhi vol atilitas har ga saham di kelompokkan ke dalam
tiga kategor i ol eh Madur a (2014), yaitu faktor ekonomi (fakt or yang akan mempengar uhi
cash flow per usahaan seper ti per tumbuhan ekonomi , kebi jakan pemeri ntah, tingkat suku
bunga, nilai tukar mata uang asi ng dan i nfl asi), faktor pasar (sentimen investor dapat
menyebabkan har ga saham meningkat bahkan saat per ekonomian sedang lemah kar ena
investor menghar apkan per ekonomian akan membaik di masa mendatang ser ta Januar y
effect juga ber pengar uh terhadap har ga saham karena banyak manajer por tofoli o memil ih
ber investasi pada saham per usahaan kecil yang ber isiko di aw al tahun kemudi an ber al ih
kepada saham yang l ebih stabil saat mendekati akhir tahun untuk memper ol eh keuntungan),
dan fakt or internal per usahaan (pengumuman-pengumuman seper ti kebi jakan dividen,
keputusan per usahaan untuk melakukan akui si si dan divestasi , dan l apor an keuangan
per usahaan untuk mel ihat faktor fundament al perusahaan). Fahmi (2012:89),
mengemukakan bahwa faktor -faktor yang dapat mempengar uhi vol ati litas har ga saham yaitu
kondisi mikr o dan makro ekonomi, kebi jakan dalam memutuskan ber ekspansi, membuka
kantor cabang, per gantian dir eksi, dir eksi perusahaan ter libat t indak pidana, kinerja
per usahaan yang ter us mengalami penur unan, r isiko si stematis, dan efek psikologi s dar i
pasar .
Penel itian ini menggunakan var i abel volume per dagangan saham, lever age, dan
kebijakan dividen.Kebijakan dividen mer upakan keputusan per usahaan mengenai pembagian
laba kepada pemegang saham sebagai di viden atau penahanan laba berupa l aba ditahan
untuk ber investasi di masa datang (Sar tono, 2014:281).Kebijakan dividen mer upakan salah
satu petunjuk perusahaan yang dapat mengur angi per bedaan infor masi mengenai kondisi
dan pr ospek perusahaan antar a manajemen per usahaan dan investor (Pr ofilet dan Bacon,
2013). Infor masi tentang kebijakan di vi den akan member ikan sinyal mengenai pr ospek
kiner ja jangka panjang kepada investor sehingga investor ber ani menanamkan modal nya
pada per usahaan. Kebijakan dividen mer upakan salah satu faktor penting yang har us
diperhatikan oleh manajemen dalam mengelola per usahaan karena memi liki pengar uh yang
signi fikan t er hadap pihak perusahaan maupun pemegang saham. Bagi per usahaan,
pembagian di viden akan mengur angi kas per usahaan sehi ngga dana yang ter sedia untuk
membiayai kegiatan oper asi maupun reinvestasi akan ber kurang. Bagi pemegang saham,
dividen mer upakan satu bentuk pengembali an atas investasi mer eka.Kebijakan dividen
dipr oksikan dengan dividend payout r at i odan dividend yiel d.Dividend payout r at io mer upakan
per bandingan antar a di viden per lembar saham dengan l aba per lembar saham.
Lever age adal ah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek
maupun jangka panjang atau dengan kata lai n mengukur seber apa besar per usahaan dibiayai
dengan utang (Wi agusti ni, 2014:85). Lever age dipr oksikan dengan Debt t o Equit y Rat i o
(DER). Menurut Husnan dan Pudji astuti (2012:72), debt t o equit yr at io adalah r asi o yang
menunjukkan perbandingan antar a utang dengan modal sendir i.Per usahaan dengan DER
yang t inggi mencer minkan r isiko keuangan yang dimili ki r elatif tinggi karena per usahaan
cender ung ter gantung pada utang yang menyebabkan laba per usahaan ber kur ang kar ena
kewaji ban membayar utang beser ta bunganya, dimana hal ini berdampak pada r esiko
investasi yang lebih tinggi (Har ahap, 2009:303). Semakin tinggi DER, volatilitas har ga saham
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akan meni ngkat kar ena per usahaan diasumsi kan memili ki r isiko yang tinggi terhadap
likui ditas per usahaannya (Jannah dan Haridhi, 2016).
Volume per dagangan saham yaitu juml ah lembar saham yang diperdagangkan di pasar
modal yang dapat menunjukkan r eaksi pasar dar i r espon investor ter hadap infor masi yang
masuk ke bur sa. Oleh kar ena itu penulis ter tar ik untuk meneliti pengar uh volume
per dagangan saham, lever age, dan kebijakan dividen ter hadap volatili tas har ga saham .
Per usahaan yang diambil adalah per usahaan yang ter daftar dalam LQ45 di Bur sa Efek
Indonesi a tahun 2016-2018. Per usahaan LQ45 dipilih kar ena saham-saham LQ45 mer upakan
saham-saham yang pal ing banyak diminati i nvestor di pasar modal Indonesi a, memiliki
tingkat l ikuiditas tinggi atau yang akti f diperdagangkan di bursa, ser ta dijadikan sebagai
patokan naik tur unnya harga saham (IHSG) di Bur sa Efek Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA
Teori Sinyal ( Signalling Theory)
Menur ut Ross dalam Dewi (2019) signaling t heor y mer upakan infor masi ter kait kondisi
per usahaan yang dimiliki pihak eksekutif untuk di sampaikan kepada calon investor. Teor i ini
mener angkan al asan mengapa per usahaan memili ki dor ongan untuk menyer ahkan lapor an
keuangan per usahaan kepada pihak eksternal. Per usahaan waji b mampu menghasilkan kas
secukupnya dalam membayar kan dividen secar a tunai, kar ena hal ini mer upakan hal yang
sangat mahal . Biaya pembayar an dividen dapat diganti mel alui pengeluar an saham (Sari ,
2019). Sementar a menurut menurut Ouso dan Mustava (2018): “ Signalli ng t heor y based on
asymmetr i c infor mat ion pr oblems bet ween well-infor med manager s and poor ly i nfor med
out sider s. Cor por at e execut ives wi t h favour able inside infor mat ion about t heir fir ms have an
incent ive t o convey t his positive infor mation t o out side invest ors in or der t o cause an i ncr ease in
t he fir m’s st ock pr ice.” Ar ti nya adal ah teor i si nyal didasar kan pada asimet ri infor masi antara
manajer per usahaan yang sangat tahu infor masi mengenai per usahaan dengan or ang dar i
luar per usahaan yang kur ang tahu i nfor masi mengenai per usahaan. Pihak eksekutif
per usahaan memiliki infor masi yang lebih baik tentang perusahaan mer eka, memili ki insentif
untuk menyampaikan infor masi positif kepada i nvestor luar agar saham per usahaan
mengalami kenaikan.

Teori Pecking Order (Pecking Order Theory)
Menur ut Myer s (1984) dal am Ouso dan Mustava (2018), Teori Pecking Or der adalah:
“ Fi r ms pr efer int er nal financing t o ext er nal financi ng of any sor t , debt or equit y.
If a fir m must obt ain ext er nal financing, it will wor k down t he Pecking Or der of
secur ities, begi nning wit h ver y safe debt , t hen pr ogr essing t hr ough r isky debt ,
conver t ible secur it ies, pr efer r ed st ock and finally st ock as a last r esor t .”
Ar ti dari kutipan tersebut adalah: “per usahaan lebih memilih pembiayaan internal daripada
pembiayaan ekster nal dalam bentuk apa pun, baik ber upa utang ataupun ekui tas. Jika suat u
per usahaan har us mendapatkan pembi ayaan ekster nal, hal i tu akan dilakukan sesuai dengan
Pecki ng Order, dimul ai dengan utang yang sangat aman, kemudian ber kembang melalui
utang beri siko, sekur itas konver si, saham pr efer en dan akhi rnya saham sebagai jalan
terakhir .”
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Ber dasar kan kutipan ter sebut, teor i pecking or der menyatakan bahwa per usahaan
cender ung mencar i sumber pendanaan yang mini m r isiko. Risiko yang dimaksud adalah
menur unnya nil ai perusahaan ali as menurunnya harga saham. Teor i pecking order lebih
menyukai pendanaan dar i internal per usahaan dar ipada ekster nal per usahaan. Tidak ada
str uktur modal yang optimal dalam teor i pecking or der kar ena pemilihan pendanaan
per usahaan didasar kan pada ur utan hier ar ki r isiko. Laba ditahan adalah opsi per tama yang
akan dipilih per usahaan kar ena tidak ber isiko atau memiliki risiko yang l ebih kecil diantar a
opsi pendanaan yang lain. Laba di tahan adalah pendanaan inter nal yang diper ol eh dar i l aba
hasil oper asional per usahaan diper iode sebelumnya. Apabil a laba ditahan tidak mencukupi
kebutuhan, opsi kedua adalah dengan pendanaan dar i luar perusahaan, yaitu utang. Jika
utang tidak bi sa juga diperoleh, maka opsi ter akhir adal ah pendanaan dar i ekuitas atau
pener bitan saham bar u. Pemegang saham menil ai penerbitan saham bar u lebih ber isiko
dar ipada utang.

Pengaruh Volume Perdagangan Saham Terhadap Volatilitas Harga Saham
Kondisi dar i saham yang di transaksikan di pasar modal akan berdampak pada har ga saham
dilihat dar i volume per dagangannya (Andiani dan Gayatr i, 2018). Teor i sinyal atau signalling
t heor y menyatakan bahwa investor mer espon ber beda infor masi dar i per usahaan yang
mampu mempengar uhi fluktuasi har ga saham. Dimana vol ume per dagangan saham dapat
menunjukkan r eaksi pasar ter hadap respon dar i investor ter sebut. Terdapat model yang
menjelaskan volume perdagangan ber hubungan dengan volatilitas. Asymmet r ic infor mat ion
model , yaitu investor mel ihat i nfor masi pr ivat dalam mel akukan tr ansaksi (Tim Studi
Volatil itas Pasar Modal Indonesia dan Per ekonomian Dunia, 2011). Dengan demikian
informasi yang mer upakan sinyal dar i per usahaan dapat mempengar uhi volatilitas har ga
saham yang t er li hat dar i volume per dagangan atau seri ngnya saham ter sebut
diper jualbelikan pada bur sa. Ber dasar kan per nyataan ter sebut maka dapat dirumuskan
hipotesis sebagai ber ikut:
H1 : Volume per dagangan saham ber pengar uh positif ter hadap volatili tas harga saham.

Pengaruh Leverage Terhadap Volatilitas Harga Saham
Menurut (Fahmi, 2012:72) r asi o l ever age adalah suatu r asio untuk mengukur seber apa besar
per usahaan dibiayai dengan utang. Untuk mengukur r asio l ever age pada penelitian i ni
menggunakan debt t o equi t y r at io. Debt t o equit y r at io digunakan untuk mengukur
kemampuan per usahaan dalam menutupi sebagian atau sel uruh utangnya baik jangka
panjang maupun jangka pendek yang ber asal dari modal sendi ri, sehingga r asio i ni akan
mempengar uhi har ga saham per usahaan.
Semaki n tinggi DER mencer minkan r isi ko per usahaan r elatif t inggi kar ena per usahaan
dal am oper asi cender ung ter gantung ter hadap utang dan per usahaan memil iki kewajiban
untuk membayar bunga utang yang mengakibatkan laba perusahaan berkur ang. Tetapi disisi
lain, investor lebih tidak suka dengan perusahaan yang memper oleh modal yang berasal dar i
pener bitan saham bar u. Hal ini mencer minkan bahwa per usahaan tidak mampu memperoleh
pinjaman modal dar i pihak kreditur. Hal ini menjadi sinyal buruk bagi par a investor, dan
akan ber dampak pada berkur angnya tingkat keper cayaan investor ter hadap perusahaan,
yang mengakibatkan meningkatnya volatili tas harga saham. Sesuai dengan t eor i pecking
or der bahwa per usahaan lebih memilih memper ol eh modal dar i i nter nal per usahaan. Hal i ni
dikar enakan bila memper oleh modal dar i utang ataupun menerbitkan saham baru,
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mencer minkan bahwa per usahaan tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Investor akan
mer espon negatif bila perusahaan memper oleh dana modal dar i utang maupun penerbitan
saham bar u, sehingga lebih baik memper ol eh modal dar i internal per usahaan. Walaupun
demiki an, sesuai dengan si gnali ng t heor y yang menjelaskan bahwa infor masi mengenai tinggi
r endahnya lever age mempengar uhi volatil itas har ga saham per usahaan. Semakin tinggi nilai
utang (debt) dibandingkan ekuitas, semakin member ikan sinyal buruk bagi i nvestor .
Ber dasar kan per nyataan ter sebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai ber ikut:
H2 : Lever age ber pengar uh posi tif ter hadap vol atilitas har ga saham .

Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Volatilitas Harga Saham
Menur ut (Sar tono, 2014:281) kebi jakan dividen adalah keputusan apakah l aba yang
di peroleh perusahaan akan dibagi kan kepada pemegang saham sebagai di viden atau akan
di tahan dalam bentuk l aba ditahan yang nanti nya digunakan untuk ber investasi dimasa
mendatang. Indi kator yang digunakan untuk mengukur kebi jakan dividen pada peneliti an ini
adalah dividend payout r at io. Infor masi tentang kebijakan divi den berhubungan dengan teor i
sinyal, kar ena infor masi ter sebut member ikan sinyal kepada i nvestor tentang kiner ja
per usahaan dal am jangka panjang dan menar ik mi nat investor unt uk menanamkan dananya
pada saham tersebut, sehingga per mintaan akan saham naik dan pada akhir nya
menyebabkan ni lai saham juga akan naik. Hal t er sebut mengindikasi kan bahwa semaki n
besar pembayar an dividen, semakin kuat sinyal pr ofitabilitas per usahaan, sehingga
mengur angi r isiko investor dalam ber investasi dan r endahnya volatilit as harga saham.
Ber dasar kan per nyataan ter sebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai ber ikut:
H3 : Kebijakan dividen ber pengaruh negati f ter hadap volatili tas har ga saham .

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Peneli tian ini ter masuk kategor i peneliti an kuantitatif, kar ena peneliti an ini menggunakan
pendekatan-pendekatan yang ber sifat empir is kuantitatif untuk mengumpulkan,
menganali sa, dan menyajikan data beser ta hasil penel itiannya. Dalam penelitian kuant itatif
terdapat beberapa metode peneliti an, salah satu diant ar anya adalah yang diaplikasikan
dalam peneliti an ini, yaitu metode peneli tian asosiatif. Metode ter sebut digunakan kar ena
penelitian i ni ber tujuan mengetahui pengar uh atau hubungan antar a dua var iabel atau lebi h.

Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah gener ali sasi yang ter diri atas: obyek/ subyek yang mempunyai
kualitas dan kar akter i stik ter tentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajar i dan
kemudian ditar ik kesimpulannya (Sugiyono, 2007:115). Populasi dar i peneliti an ini adal ah 45
per usahaan yang ter daftar dal am indeks LQ45 di Bur sa Efek Indonesia per iode 2016-2018,
di mana peneliti ingin menel iti l ebih dalam tentang volatil itas har ga saham yang dipengar uhi
ol eh volume perdagangan saham, l ever age, dan kebijakan di viden perusahaan tersebut, yang
ber asal dar i Laporan Keuangan Tahunan peri ode 2016-2018.
Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dar i populasi . Populasi
pada dasar nya adal ah objek yang akan diteliti, adapun yang akan dijadi kan populasi dal am
penelitian ini adal ah data per usahaan perbankan yang ter daftar di Bur sa Efek Indonesia.
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Sampel dipilih dengan metode pur posive sampling , dengan har apan penel itian mendapatkan
informasi dar i kelompok sasar an spesifik (Sekar an, 2003). Kr iter ia-kri ter ia yang digunakan
dal am penelitian sampel adalah:
1. Per usahaan yang ter masuk dalam indeks LQ45 per iode 2016-2018 secar a ter us mener us.
2. Per usahaan LQ45 yang lapor an keuangannya dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
3. Per usahaan LQ45 yang konsi sten membagikan dividen selama tahun 2016-2018.
4. Per usahaan LQ45 yang ti dak melakukan st ock split sel ama per iode 2016-2018.

Penguk ur an Var iabel
Var iabel ter ikat pada penel itian ini adalah volatil itas har ga saham. Volatilitas mer upakan
pengukur an stat istik untuk fluktuasi har ga selama peri ode ter tentu.Ukur an ter sebut
menunjukkan penurunan dan peningkatan har ga dalam jangka pendek.Rumus yang
digunakan untuk mengukur volatilitas har ga saham sesuai dengan penelitian yang di lakukan
oleh Sil vio J. C et al. (2019) adalah sebagai beri kut:

σi,t =

,
,

,
,

Keter angan :
σ i;t
= Volatilitas har ga saham i pada tahun t
Hi ,t
= Har ga saham i terti nggi pada tahun t
Li,t
= Har ga saham i terendah pada tahun t

Dalam Penel itian ini var i abel bebas ( independent ) yang digunakan ol eh penul is adalah
Volume Per dagangan Saham (X1), Lever age (X2), dan Propor si Dewan Kebijakan Dividen
(X3).
Volume Per dagangan Saham
Volume perdagangan saham bisa diar ti kan sebagai

jumlah tr ansaksi saham yang
diperdagangkan pada per iode ter tentu di bur sa saham. Volume per dagangan saham
dipr oksikan dengan log natur al saham yang diper dagangkan. Secar a matematis vol ume
per dagangan saham dir umuskan sesuai dengan peneli tian Si lviana & Sista (2019), yaitu
sebagai ber ikut:
VP = Log natur al ( Tr adeabl e Shar es)
Lever age
Lever age adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek
maupun jangka panjang atau dengan kata lain mengukur seber apa besar per usahaan dibi ayai
dengan utang (Wiagustini, 2014:85). Lever age dipr oksikan dengan Debt t o Equit y Rat io

(DER).Rumus debt t o equit y r atio sesuai dengan peneli tian Silviana & Sista (2019), yaitu
sebagai ber ikut:
DER =
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Kebijakan Dividen
Kebijakan dividen mer upakan keputusan per usahaan mengenai pembagian laba kepada
pemegang saham sebagai dividen atau penahanan laba berupa laba ditahan untuk

ber investasi di masa datang (Sar tono, 2014:281).Kebijakan dividen dipr oksikan dengan
di vi dend payout r at io.Di vi dend payout r atio mer upakan perbandingan antar a dividen per
lembar saham dengan laba per lembar saham.Rumus di vi den payout r at io sesuai dengan
penelitian Silviana & Sista (2019), adalah sebagai ber ikut:
DPR =

Teknik Analisis
Dalam penel itian ini, peneliti menggunakan anali si s pengar uh yaitu analisis r egr esi l inier
ber ganda. Regr esi ber ganda merupakan pengembangan dar i r egr esi linier seder hana yai tu
sama-sama al at yang dapat digunakan untuk mel akukan pr ediksi per mi ntaan di masa yang
akan datang, ber dasar kan data masa lalu atau untuk mengetahui pengar uh sat u atau lebih
var iabel bebas terhadap satu var iabel t er ikat. Perbedaan penerapan metode ini hanya
terl etak pada jumlah var iabel bebas yang digunakan. Pener apan metode r egr esi ber ganda
juml ah var iabel bebas yang digunakan lebih dar i satu yang mempengar uhi satu var iabel
teri kat. Adapun per samaannya adalah sebagai ber i kut:

Y = α + β1 X1 + β2X2 + β3 X3 + e
Keterangan:
Y
= Volat ilitas Har ga Saham
α
= Konstanta
β1, β2, β3
= Koefisi en Regr esi Var iabel Independen
X1
= Volume Per dagangan Saham
X2
= Lever age
X3
= Kebijakan Divi den
e
= Er r or Ter m

HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah menyajikan data penelitian, tahap selanjutnya yang dil akukan ol eh peneli ti adalah
menganali sa dan mengi nter pr estasikan data dengan menggunakan metode analisis yang
telah dipilih.

Statistik Deskr iptif
Anali sis statistik deskr ipti f digunakan untuk member ikan deskr ipsi tentang data setiap
var iabel-var iabel peneli tian yang digunakan di dalam peneliti an ini . Data ter sebut meliputi
juml ah data, nil ai minimum, nilai maksi mum, ni lai r ata-r ata ( mean ), dan standar deviasi.
Peneli tian ini menggunakan var iabel Volume Perdagangan Saham (X1) , Lever age (X2)dan
Kebijakan Dividen (X3) sebagai vari abel independen, ser ta Volatilitas Har ga Saham (Y)
sebagai vari abel dependen. Pada bagi an ini akan di saji kan deskr ipsi data yang diper oleh dar i
data yang telah diolah dengan progr am SPSS ( St at i st ical Package for Social Science) Ver sion 26
For Windows mel iputi tabel distr ibusi fr ekuensi dan histogr am dar i masing-masi ng vari abel .
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Tabel 1
St at istik Deskr i pti f
N

Dividend Payout Ratio
Debt to Equity Rati o
Volume Per dagangan
Volatili tas Har ga Saham

M IN

54
54
54
54

,08
,15
192448
,0018

M AX

2,24
11,06
241408
,0326

M EAN

,4867
20609
21901944
,010161

SD

,38828
257589
12268854
,0064565

Sumber : Data diolah SPSS Ver si 26
Ber dasar kan tabel 1 diketahui bahwa jumlah sampel data dalam penelitian ini sebanyak 54
sampel data.Secar a umum sel ur uh var iabel yang diteliti menunjukkan nil ai standar devi asi
dibawah nil ai r ata-ratanya, ar ti nya penyebar an nil ai masi ng-masing var i abel r elatif kecil
dibandingkan ni lai rata-r atanya (kecuali lever age yang dipr oksikan dengan debt t o equi t y
r at io). Sedangkan secar a r inci deskr ipsi masi ng-masing var i abel dapat dijelaskan sebagai
ber ikut :
Data kebijakan di vi den yang dipr oksikan dengan dividend payout r at io ter endah
( minimum ) adalah sebesar 0,08 mili k perusahaan Bank Centr al Asia Tbk. pada tahun 2016
dan 2018, sedangkan nilai ter ti nggi ( maksimum ) adalah sebesar 2,24 milik Indocement
Tunggal Pr akar sa Tbk. pada t ahun 2018. Nilai r ata – r ata ( mean ) adalah sebesar 0,4867 yang
ber ar ti r ata-r ata kebijakan dividen yang di ambil oleh perusahaan LQ45 tahun 2016-2018
adalah sebesar 48,67% dar i jumlah ear ning yang diperoleh perusahaan per tahundan nilai
standar devi asinya adalah sebesar 0,38828.
Data lever age yang dipr oksikan dengan debt t o equi t y r at ioter endah ( minimum ) adalah
sebesar 0,15milik Indocement Tunggal Prakar sa Tbk.t ahun 2016 sedangkan nil ai t er tinggi
( maksimum ) adalah sebesar 11,06 milik Bank Tabungan Negar a Tbk. tahun 2018. Ni lai r ata –
r ata ( mean ) adalah sebesar 2,0609 yang menunjukkan bahwa r ata-r ata ti ngkat jumlah hut ang
sebesar 206% cukup tinggi bila diper sentasikan dengan jumlah ekui tas pada per usahaan
LQ45 tahun 2016-2018 dan nilai standar devi asinya adal ah sebesar 2,57589.
Data volume per dagangan saham yang sudah ditransfor masikan dengan log natural
vol ume per dagangan saham terendah ( minimum ) adalah sebesar 19,2448milik Sawit
Sumber mas Sarana Tbk tahun 2018. Sedangkan nilai ter tinggi ( maksimum ) adalah sebesar
24,1408mil ik Telekomunikasi Indonesia Tbk.tahun 2016. Ni lai r ata-rata ( mean ) adalah
sebesar 21,901944dan nil ai standar deviasinya adalah sebesar 1,2268854.
Data volatili tas har ga sahamter endah ( mi nimum ) adalah sebesar 0,0018 mili k Gudang
Gar am Tbk. tahun 2018. Sedangkan nilai ter tinggi ( maksimum ) adalah 0,0326 mil ikAKR
Cor por indo Tbk tahun 2016. Nil ai r ata-r ata ( mean) adal ah sebesar 0,010161dan nilai standar
deviasinya adalah sebesar 0,0064565.

Uji Regr esi Linier Ber ganda
Analisis i ni digunakan untuk mengetahui hubungan antar a var iabel bebas dengan var iabel
tetikat dengan menggunakan per samaan r egr esi esti masi. Hasil anali sis r egr esi li nier
ber ganda dapat dilihat pada tabel 2 dibawah i ni:
Uj i Kecocokan Model
Uji statistik F pada dasar nya menunjukkan apakah semua var iabel independen yang
dimasukkan dalam model r egr esi ter sebut l ayak digunakan untuk mempr edi ksi var iabel
dependen. Dar i tabel ANOVA atau f t est dapat diketahui bahwa nilai f hitung sebesar
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2,982lebih besar dari t tabel sebesar 2,79 dan nilai signi fikansi 0,04 lebih kecil dari 0,05 atau
5% maka dapat disimpulkan bahwa model yang dibentuk dal am r egr esi ini dapat dikatakan
layak dan dapat mempr edi ksi vari abel dependen. Koefisi en determinasi (R² atau R Squar e)
di lakukan untuk mendeteksi seber apa jauh kemampuan model dal am menerangkan var iasi
var iabel dependen. Nilai R² yang kecil ber ar ti kemampuan var i abel-var iabel independen
dalam menjel askan var iabel dependen amat ter batas. Sebal iknya, nilai R² yang mendekati
satu menandakan var iabel-vari abel independen member ikan hampi r semua infor masi yang
dibutuhkan untuk memprediksi var iasi var iabel dependen.

Tabel 2.
Hasil Analisi s Regr esi Li nier Ber ganda
B
(Constant)
Dividend Payout Ratio
Debt to Equity Ratio
Volume Per dagangan Saham
F-Statistics
Adj. R Squar e

-,022
-,003
,000
,002
2,982
,101

Std.
Beta
Er r or
,016
,002
-,204
,000
-,081
,001
,295
,

t
-1,345
-1,420
-,584
2,145

Sig.
,185
,162
,562
,037

Sumber : Data ol ahan SPSS Ver si 26
Volume Per dagangan Saham memiliki nilai t hitung sebesar 2,145 yang dimana nilai t hitung
lebih besar dar i nilai t tabel sebesar 2,009 dan nilai signifikansi sebesar 0,037 yang di mana
ni lai signifi kansi ter sebut lebi h kecil dar i 0,05, sehingga H1 diter ima. Kesimpulannya adalah
var iabel Volume Per dagangan Saham memil iki pengar uh positif ter hadap Volatili tas Har ga
Saham. Oleh kar ena itu, hipotesis per tama yang menyatakan Vol ume Per dagangan Saham
ber pengar uh posi tif ter hadap Vol atilitas Har ga Saham didukung hasil penel itian ini kar ena
dalam hasil penelitian ini Volume Per dagangan Saham ber pengar uh positif ter hadap
Volatilitas Har ga Saham.
Lever age memiliki nilai t hitung sebesar -0,584yang dimana ni lai t hi tung l ebih besar
dar i nilai t tabel sebesar -2,009 dan nilai si gnifikansi sebesar 0,562 di mana nilai si gnifikansi
tersebut l ebih dar i 0,05, sehingga H2 ditolak. Kesi mpulannya adalah var iabel Lever age
tidakber pengar uh t er hadap Volatilitas Harga Saham.Ol eh kar ena i tu, hipotesis kedua yang
menyatakan Lever age ber pengaruh positif terhadap Vol atilitas Har ga Saham tidak didukung.
Kebijakan Dividen memiliki nilai t hi tung sebesar -1,420 yang dimana ni lai t hitung
lebih besar dar i ni lai t tabel sebesar -2,009dan nilai si gnifikansi sebesar 0,162 di mana nilai
signifi kansi ter sebut lebih dar i 0,05, sehingga H3 di tol ak. Kesimpulannya adal ah var iabel
Kebijakan Dividen tidak berpengar uh ter hadap Volatilitas Har ga Saham.Ol eh karena itu,
hi potesis keti ga yang menyatakan Kebijakan Dividen berpengar uh negati f ter hadap
Volatilitas Har ga Saham ti dak didukung.

Pembahasan
Hasi l penguji an menunjukkan bahwa Volume Per dagangan Saham ter bukti ber pengar uh
positif ter hadap Volatil itas Harga Saham dimana Volume Perdagangan Saham memili ki nilai t
hi tung sebesar 2,145 yang dimana nil ai t hitung lebih besar dar i nilai t tabel sebesar 2,009
dan nilai signi fikansi sebesar 0,037 yang ber ar ti ni lai signifi kansi ter sebut l ebih keci l dar i
0,05. Dengan demikian hasi l ini sesuai dengan hipotesis peneli tian yang diajukan yaitu bahwa
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Volume Per dagangan Saham memi liki pengar uh posi tifterhadapVol atilitas har ga Saham,
maka hipotesis per tama diter i ma.Jadi semakin besar Volume Per dagangan Saham maka
Volatil itas Har ga Saham juga cender ung meningkat.Hal ini dapat ter jadi sebabinvestor
merespon berbeda infor masi dari per usahaan yang mampu mempengar uhi fluktuasi har ga
saham, sesuai dengan teor i si nyal .Dimana volume per dagangan saham dapat menunjukkan
r eaksi pasar ter hadap r espon dari investor tersebut. Dengan demikian infor masi yang
merupakan sinyal dari perusahaan dapat mempengar uhi volatilitas har ga saham yang
ter lihat dar i volume perdagangan atau ser ingnya saham ter sebut diperjualbel ikan pada
bur sa.
Dewi dan Suar yana (2016) menjelaskan bahwa volume per dagangan saham
mencerminkan infor masi yang diteri ma oleh pelaku pasar . Apabil a tidak ada infor masi
mengenai saham, maka investor lebi h cender ung untuk tetap memegang saham mer eka
sehingga volume per dagangan saham menur un akibat sedikitnya saham yang dijual, hal ini
akan mengakibatkan volatilitas harga saham menjadi r endah. Infor masi yang diperoleh
mengakibatkan par a pel aku pasar akan ter us melakukan perbai kan ter hadap inter pr etasi
informasi baik dengan membeli, menjual, atau diam mengakibatkan har ga saham akan
ber gerak, dengan kat a lain volatilitas saham dipengar uhi oleh inter pr etasi i nfor masi yang
dicer minkan oleh volume per dagangan saham.Hasil penelitian i ni juga diper kuat dengan hasil
penel itian Dewi&Suar yana (2016) dan Nasi r, dkk(2018) bahwa Volume Per dagangan Saham
ber pengar uh positi f ter hadap Volatilitas Har ga Saham. Namun ti dak mendukung hasil
penel itian Andiani & Gayatr i (2018) dan Dewi & Par ami ta (2019) yang menunjukkan bahwa
Volume Per dagangan Saham tidak memili ki pengar uh terhadap Volatili tas Har ga Saham dan
tidak mendukung hasi l peneliti an Pr iana & Muliartha (2017) yang menunjukkan bahwa
Volume Per dagangan Saham memil iki pengar uh negatif t er hadap Volatil itas Harga Saham.
Hipotesis 2. Hasi l pengujian menunjukkan bahwa Lever age tidak ber pengar uh terhadap
Volatil itas Har ga Saham di manaLever age memiliki nilai t hitung sebesar -0,584yang dimana
nilai t hitung lebih besar dar i nil ai t tabel sebesar -2,009 dan nilai signifikansi sebesar 0,562
yang ber ar ti nilai signifikansi ter sebut lebih dar i 0,05. Hasil ini tidak mendukung hipotesi s
kedua yang di ajukan yaitu bahwa Lever age memiliki pengar uh positi fterhadapVolatil itas
Har ga Saham, oleh kar ena itu hipotesis kedua ditolak.
Al asan yang mendukung tidak adanya pengar uh lever age ter hadap volatili tas har ga
saham dikar enakan per usahaan mampu memanfaatkan dana hutang yang dimil iki untuk
memaksi malkan kegiatan oper asi onal . Meskipun ni lai debt t o equi t y per usahaan ter sebut
tinggi, akan tetapi per usahaan dapat meningkatkan produkti fitasnya. Dengan demikian,
tinggi r endahnya lever age per usahaan bel um tentu ber pengaruh terhadap volatilit as har ga
sahamnya. Hal ini mengindikasi kan bahwa par a investor tidak menggunakan DER sebagai
ukur an kiner ja pasar untuk mempr ediksi har ga saham dipasar modal. Investor tidak selalu
melihat keter gantungan per usahaan terhadap hutang yang har us diper hatikan dalam
pengambi lan keputusan investasi namun investor lebih memperhatikan seberapa besar
kemampuan per usahaan dalam menghasilkan pendapatan. Tinggi r endahnya r asio DER ti dak
selalu menimbulkan r eaksi ter hadap per ger akan/ volatil itas har ga saham. DER tidak dapat
member i kan i nfor masi kepada i nvestor apakah kiner ja per usahaan ter sebut baik atau bur uk.
Per usahaan yang mempunyai hutang banyak bel um tentu kiner ja perusahaannya buruk. Jika
tingkat pengembalian dar i penambahan hutang lebih tinggi dar i tingkat bunganya, maka
penambahan hutang memiliki efek financial yang menguntungkan (Pr i yo, 2010). Hasil
penel itian ini juga sejalan dengan hasil peneliti an Dewi & Suar yana (2016), Dewi & Par ami ta
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(2019), dan Sel piana & Badjr a (2018) bahwa Lever age tidak ber pengar uh ter hadap
Volatilitas Harga Saham. Namun tidak mendukung hasil penelitian Mar ini & Dewi (2019)
yang menunjukkan bahwa Lever age memili ki pengar uh positif ter hadap Volatilitas Har ga
Saham, ser ta ti dak mendukung hasil penelitian Pr iana & Muliar tha (2017) yang menunjukkan
bahwa Lever age memi liki pengar uh negatif ter hadap Vol atilitas Har ga Saham.
Hipotesis 3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kebi jakan Dividen tidak berpengar uh
terhadap Vol atilitas Harga Saham dimana Kebi jakan Dividen memili ki nil ai t hitung sebesar 1,420 yang di mana nilai t hitung lebih besar dar i nilai t tabel sebesar -2,009 dan nilai
signifi kansi sebesar 0,162 yang ber ar ti nilai si gnifikansi ter sebut lebih dar i 0,05. Ol eh kar ena
itu, hipotesis ketiga yang menyatakan Kebijakan Dividen ber pengar uh negatif ter hadap
Volatilitas Har ga Saham ditolak.
Tanpa memper ti mbangkan faktor lain yang mempengar uhi volatil itas har ga saham,
seharusnya perusahaan yang konsi sten membagi kan dividen akan menar ik per hatian para
investor . Perusahaan yang membagikan dividen menunjukkan bahwa per usahaan ter sebut
mampu untuk memenuhi kebutuhan dan kewajibannya secar a finansial. Hal ini tentu saja
akan member i kan r asa aman bagi par a i nvestor yang ber investasi di perusahaan ter sebut .
Jika investor mer asa aman, dana yang dii nvestasikan atau ditanam di perusahaan tersebut
tidak akan diambil, sehi ngga menyebabkan stabilnya har ga saham di pasar modal atau
dengan kata lain volatili tas har ga saham akan turun. Tetapi, kebijakan di viden bukanlah satusatunya hal yang menjadi perti mbangan par a i nvestor dalam ber investasi.
Banyak faktor-faktor lain yang mempengar uhi keputusan investor . Dalam hal ini,
khususnya pada per usahaan LQ45, par a investor ti dak mendasar kan keputusan investasinya
pada kebijakan dividen, sehingga tidak mempengar uhi volatilitas har ga saham per usahaan
LQ45. Dalam per samaan r egr esi yang digunakan dalam peneliti an ini, vari abel bebas hanya
mampu menjel askan pengaruh var iabel bebas sebanyak 15,2% ter hadap vari abel ter ikat.
Sebanyak 84,8% inilah yang l ebih dominan dalam mempengar uhi volatili tas har ga saham,
sehingga dalam peneli tian ini kebijakan dividen tidak ber pengar uh ter hadap volatil itas har ga
saham. Hasil penelitian i ni juga sej al an dengan hasil peneli tian Nasir , dkk (2018) bahwa
Lever age tidak ber pengaruh ter hadap Volatil itas Har ga Saham. Namun ti dak mendukung
hasil penelitian Priana & Muli ar tha (2017) yang menunjukkan bahwa Lever age memiliki
pengar uh posi tif ter hadap Vol atilitas Har ga Saham, ser ta ti dak mendukung hasi l penelitian
Mar ini & Dewi (2019), Dewi & Par amita (2019), Camil ler i , dkk (2019), dan Ahmad, dkk
(2018) yang menunjukkan bahwa Kebijakan Dividen memil iki pengar uh negat if ter hadap
Volatilitas Har ga Saham.

KESIMPULAN
Mer ujuk pada hasil peneliti an mengenai “Pengar uh Volume Per dagangan Saham, Lever age,
dan Kebi jakan Dividen terhadap Volat ilitas Har ga Saham pada Per usahaan LQ45 yang
terdaftar di Bur sa Efek Indonesi a,” sebanyak 18 per usahaan yang secar a konsi sten ter daftar
di indeks LQ45 ser ta memenuhi kr iter ia sampel dalam peneliti an inisel ama tiga tahun yait u
2016-2018 ter kumpul sebanyak 54 data sampel. Ber dasarkan data yang telah dianal isis sert a
di olah menggunakan teknik analisi s r egr esi ber ganda dengan bantuan pr ogram SPSS Ver sion
26, maka dapat disimpulkan bahwa:
Per tama, volume Per dagangan Saham ter bukti ber pengar uh positi f ter hadap Volatilitas
Harga SahamPer usahaan LQ45 yang ter daftar di Bur sa Efek Indonesia. .Dengan demikian
hi potesis pertama yang menyat akan Volume Per dagangan Saham ber pengar uh posi tif
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ter hadapVol atilitas Har ga Saham diter ima. Kedua, l ever age tidak ber pengar uh terhadap
Volatil itas Har ga Saham Per usahaan LQ45 yang t er daftar di Bur sa Efek Indonesia. Dengan
demikian hipotesi s kedua yang menyatakan Lever age ber pengar uh posi tif ter hadap
Volatil itas Har ga Sahamdi tol ak. Keti ga, kebi jakan Dividen tidak ber pengar uh ter hadap
Volatil itas Har ga Saham Per usahaan LQ45 yang t er daftar di Bur sa Efek Indonesia. Dengan
demikian hipotesis ket iga yang menyatakan Kebi jakan Dividen ber pengaruh negati f ter hadap
Volatil itas Har ga Saham ditolak.
Sel anjutnya, ber dasar kan pengalaman pada penel itian yang tel ah dilakukan, maka
penel iti memberi kan salah satu sar an ber kai tan dengan hasi l penel itian i ni, yakni bagi par a
investor yang sudah atau akan melakukan i nvestasi, hasi l peneliti an ini dihar apkan dapat
ber guna sebagai bahan per timbangan dalam pengambi lan keputusan invest asi. Investor
dapat memperhatikan volatilitas har ga saham dalam menentukan langkah yang tepat saat
mengambil keputusan investasi sehingga dapat memil ih saham per usahaan yang tepat yang
dapat member ikan capit al gain. Investor juga sebaiknya lebih memper hatikan volume
per dagangan saham dibandi ngkan lever ageataukebijakan dividen ji ka ingi n melakukan
akti vi tas i nvestasi ter hadap saham yang diper jualbelikan di bur sa efek kar ena semakin tinggi
vol ume per dagangan suatu saham, maka saham ter sebut banyak di mi nati oleh investor lain
yang ber dampak pada meningkatnya volatili tas har ga saham. Bagi per usahaan yang memili ki
vol ati litas har ga saham ti nggi , saham ter sebut cocok untuk dijadi kan investasi jangka pendek
atau t r ading, Sebaliknya bagi perusahaan yang memili ki vol atilitas har ga saham r endah,
saham ter sebut cocok untuk dijadikan investasi jangka panjang.
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