
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Semakin berkembangnya perekonomian di dunia mengakibatkan 

perubahan yang signifikan di berbagai bidang kehidupan. Orang mulai melakukan 

transaksi ekonomi melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan 

menginvestasikan harta atau uangnya melalui pasar modal. Kehidupan yang 

semakin kompleks akan mendorong berbagai pihak untuk mencapai segala 

sesuatu secara instan, mudah dan terorganisasi. Dalam hal ini, untuk 

mempermudah transaksi produk pasar modal maka dibentuk Bursa Efek.  

Perkembangan pasar modal sendiri di Indonesia mengalami peningkatan 

yang sangat pesat terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di 

bidang keuangan dan perbankan termasuk pasar modal. Para pelaku pasar modal 

telah menyadari bahwa perdagangan efek dapat memberikan return yang cukup 

baik bagi mereka dan sekaligus memberikan kontribusi yang besar bagi 

perkembangan perekonomian negara. 

Pasar modal atau bursa efek memiliki sistem untuk menjalankan suatu 

proses perdagangan efek sehingga dapat tercipta suatu perdagangan efek yang 

tertib dan teratur. Menurut Hartono (2015) seperti halnya pasar pada umumnya, 

pasar modal merupakan tempat bertemunya antara pembeli dan penjual dengan 

risiko untung dan rugi. Pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk 

meningkatkan kebutuhan dana jangka panjang dengan menjual saham atau 

mengeluarkan obligasi. 
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Untuk menarik pembeli dan penjual berpartisipasi, maka pasar modal 

harus bersifat likuid dan efisien. Suatu pasar modal dikatakan likuid jika penjual 

dapat menjual dan pembeli dapat membeli surat-surat berharga dengan cepat. 

Pasar modal dikatakan efisien jika harga surat-surat berharga mencerminkan nilai 

dari perusahaan secara akurat (Hartono,2015:30). 

Beberapa langkah telah diambil oleh pelaku-pelaku pasar modal untuk 

membuat pasar lebih bergairah, mulai dari pembenahan peraturan hingga 

penerapan perdagangan tanpa warkat (scripless trading). Setiap pasar modal 

mempunyai fraksi harga yang menentukan berapa harga minimal boleh berubah 

dalam tawar-menawar saham ( Literatur dan pasar saham dunia menggunakan 

istilah tick size untuk fraksi harga). Misalnya dengan menggunakan Rp 25,- (dua 

lima rupiah) investor dapat menawar saham hanya pada kelipatannya, misalnya 

pada harga Rp 250,- ; Rp 275,- ; Rp 300,- ; Rp 325,- dan seterusnya (Satiari, 

2009). 

Aturan fraksi harga ditetapkan oleh masing-masing pasar modal. Oleh 

karena itu pasar modal dapat mengubahnya. Misalnya, Stock Exchange of 

Singapore pada tanggal 18 Juli 1994 melakukan perubahan fraksi harga dari 50 

sen menjadi 10 sen untuk harga saham diatas 25 dolar (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, Porter dan 

Weaver, 1997). New York Stock Exchange pada tanggal 24 Juni 1997 menurunkan 

fraksi harga dari $1/8 menjadi $1/6 untuk semua harga saham ( Bollen dan 

Whaley, 1999) (Apriliana, 2013). 
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 Perubahan-perubahan pada fraksi harga dilakukan dalam rangka 

menciptakan perdagangan yang teratur, wajar dan efisien serta lebih 

meningkatkan likuiditas perdagangan efek. Pada tanggal 2 Mei 2016 PT Bursa 

Efek Indonesia mengambil salah satu kebijakan  dengan mengubah satuan fraksi 

harga. Hal ini dituangkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia 

Nomor: Kep-00023/BEI/04-2016 tentang Perubahan/Penambahan Peraturan 

Nomor II-A tentang Perdagangan Efek (khususnya terkait dengan perubahan 

fraksi harga), dengan ini diumumkan mengenai perubahan atas satuan perubahan 

harga (fraksi) dalam melakukan tawar-menawar efek. 

Tujuan utama Bursa Efek Indonesia menurunkan fraksi harga saham adalah 

untuk menarik investor agar membeli saham dan meningkatkan likuiditas 

(Kompas, dalam Satiari 2009). Motivasi Bursa Efek Indonesia menurunkan fraksi 

tercermin dalam berita pers Nomor 21/ BEJ-Kom/0600: 

“Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan perdagangan yang 

teratur, wajar dan efisien serta untuk lebih meningkatkan likuiditas perdagangan 

efek. Dari berbagai penelitian di Bursa lain menunjukkan bahwa penurunan fraksi 

harga saham menyebabkan peningkatan volume perdagangan saham dan 

penurunan rentang tawar menawar (bid-ask spread)” (Apriliana, 2013). 

Untuk saham dengan harga previous kurang dari Rp 200,- (dua ratus 

rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp 1,- (satu rupiah) dan untuk setiap jenjang 

perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 10,- (sepuluh 

rupiah). Adapun ketentuan satuan perubahan harga di Bursa Efek Indonesia yang 

mulai berlaku tanggal 2 Mei 2016 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Rentang Harga dan Penggunaan Fraksi Harga dalam Tawar Menawar 

Saham di Bursa Efek Indonesia  

 

 Harga Saham Fraksi Harga Max Price Movement 

< Rp. 200 Rp. 1 Rp. 10 

Rp. 200 ≤ Harga < Rp. 500 Rp. 2 Rp. 20 

Rp. 500 ≤ Harga < Rp. 2000 Rp. 5 Rp. 50 

Rp. 2000 ≤ Harga < Rp. 5000 Rp. 10 Rp. 100 

≥ Rp. 5000 Rp. 25 Rp. 250 

Sumber : PT Bursa Efek Indonesia, 2016 

 Di Bursa Efek Indonesia mulanya diberlakukan sistem Fraksi Tunggal 

yaitu sebelum tanggal 3 Juli 2000 sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) dan 

maksimal jenjang perubahan harga untuk sekali tawar adalah sebesar 8 poin atau 

Rp 200,- (8x25). 

Kemudian mulai tanggal 3 Juli 2000 diberlakukan perubahan satuan fraksi 

harga  saham dari Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) menjadi Rp 5,- (lima rupiah). 

Dengan maksimum perubahan harga untuk setiap kali tawar-menawar sesuai 

dengan kelompok harga saham kurang dari Rp 500,- sebesar Rp 50,- (lima puluh 

rupiah) kelompok harga saham Rp 500,- s/d kurang dari Rp 5.000,- sebesar Rp 

200,- (dua ratus rupiah), kelompok harga saham lebih dari atau sama dengan Rp 

5.000,- sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah). 

Perkembangan lebih lanjut Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk 

memberlakukan sistem Multi Fraksi mulai tanggal 20 Oktober 2000 ( dengan tiga 

pengelompokan fraksi harga), yaitu sebesar Rp 5,- (lima rupiah), Rp 25,- (dua 

puluh lima rupiah) dan Rp 50,- (lima puluh rupiah). Dengan maksimum 

perubahan harga untuk setiap kali tawar-menawar sesuai dengan kelompok harga 

saham kurang dari Rp 500,- sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah), kelompok harga 
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saham Rp 500,- s/d Rp 5.000,- sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), 

lebih besar atau sama dengan Rp 5.000,- sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah).  

Mulai tanggal 3 Januari 2005 PT Bursa Efek Indonesia menambahkan 

fraksi harga Rp 10,- (sepuluh rupiah), sehingga terdapat empat pengelompokan 

fraksi harga yaitu Rp 5,- ( lima rupiah), Rp 10,- ( sepuluh rupiah), Rp 25,- ( dua 

puluh lima rupiah) dan Rp 50,- (lima puluh rupiah). Dengan maksimum 

perubahan harga untuk setiap kali tawar-menawar sesuai dengan kelompok harga 

saham kurang dari Rp 500,- sebesar Rp 50,- ( lima puluh rupiah), kelompok harga 

saham Rp 500,- s/d Rp 2.000,- sebesar Rp 100,- (seratus rupiah), kelompok harga 

saham Rp 2.000,- s/d Rp 5.000,- sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), 

dan lebih besar atau sama dengan Rp 5.000,- sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah). 

Kemudian pada tanggal 2 Januari 2007 PT Bursa Efek Indonesia 

menambahkan fraksi harga lagi yaitu Rp 1,- (satu rupiah), sehingga terdapat lima 

pengelompokan fraksi harga yang terdiri dari fraksi Rp 1,- (satu rupiah), Rp 5,- 

(lima rupiah), Rp 10,- (sepuluh rupiah), Rp 25,- ( dua puluh lima rupiah) dan Rp 

50,- (lima puluh rupiah). Dengan maksimum perubahan harga untuk setiap kali 

tawar-menawar sesuai dengan kelompok harga saham kurang dari Rp 200,- 

sebesar Rp 10,- (sepuluh rupiah), kelompok harga saham Rp 200,- s/d < Rp 500,- 

sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah), kelompok harga saham Rp 500,- s/d Rp 

2.000,- sebesar Rp 100,- (seratus rupiah), kelompok harga saham Rp 2.000,- s/d 

Rp 5.000,- sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dan lebih besar atau 

sama dengan Rp 5.000,- sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah). 
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Dan pada tanggal 6 Januari 2014 PT Bursa Efek Indonesia mengurangi 

fraksi harga menjadi 3 pengelompokan yaitu terdiri dari fraksi Rp 1,- (satu 

rupiah), Rp 5,- ( lima rupiah), dan Rp 25,- ( dua puluh lima rupiah). Dengan 

maksimum perubahan harga untuk setiap kali tawar-menawar sesuai dengan 

kelompok harga saham kurang dari Rp 500,- sebesar 10 (sepuluh rupiah), 

kelompok harga saham kurang dari Rp 5.000,- sebesar 50 (lima puluh rupiah), 

lebih besar atau sama dengan Rp 5.000,- sebesar Rp 250 (dua ratus lima puluh 

rupiah). 

Dari dalam negeri, perubahan satuan perdagangan dan fraksi harga per 6 

Januari 2014 menuai pro dan kontra. BEI menilai bahwa perubahan tersebut 

dimaksudkan untuk meningkatkan likuiditas pasar modal domestik dan 

meningkatkan market depth agar transaksi berjalan cepat dengan nilai tinggi tanpa 

membuat indeks BEI terguncang (Antara News, Endri 2016).  

Berbeda dengan BEI, Masyarakat Investor Sekuritas Indonesia (MISSI) 

menilai perubahan fraksi harga justru akan membuat likuiditas berkurang. 

Menurut MISSI, perubahan fraksi harga tersebut akan membuat investor yang 

bertransaksi secara harian lebih mudah mengalami kerugian dari pada keuntungan 

sehingga dapat menyebabkan pelaku pasar menahan diri untuk bertransaksi. 

Perubahan fraksi harga itu juga akan merubah pola transaksi saham di pasar 

reguler dan negosiasi karena akan membuat keuntungan yang diperoleh dari 

transaksi dengan rentang fraksi yang lebih lebar mengecil sehingga keuntungan 

terkuras oleh biaya transaksi (Investor Daily Indonesia, Endri 2016). 
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Untuk lebih jelasnya perkembangan perubahan-perubahan fraksi harga 

saham dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini. 

Tabel 1.2 

 

Perubahan Fraksi Harga Di Bursa Efek Indonesia 

 
 

Harga 

Saham 

Fraksi Harga 

Sebelum 3 

Juli 2000 

3 Juli 

2000 

20 Oktober 

2000 

3 Januari 

2005 

2 Januari 

2007 

6 Januari 

2014 

2Mei 

2016 

< Rp200  

 

 

 

Rp25 

 

 

 

 

Rp5 

 

 

Rp5 

 

 

Rp5 

Rp1  

 

Rp1 

 

Rp1 

 

Rp200 s/d < 

Rp500 

Rp5 Rp2 

Rp500 s/d 

<Rp2.000 

 

 

Rp25 

Rp10 Rp10  

 

Rp5 

Rp5 

Rp2.000 s/d 

<Rp5.000 

Rp25 Rp25 Rp10 

≥Rp5.000 Rp50 Rp50 Rp50 Rp25 Rp25 

Sumber : PT Bursa Efek Indonesia, 2016 

Penyesuaian fraksi harga baru yang bersifat multi fraksi berdasarkan 

kisaran harga tertentu bertujuan untuk mengakomodasi rentang harga yang 

berbeda. Khususnya memenuhi kebutuhan banyak investor yang enggan 

bertransaksi pada saham berharga tinggi ( lebih besar atau sama dengan Rp 

5.000,-) dengan fraksi yang terlalu kecil. Keadaan yang diharapkan segera 

terwujud dari kebijaksanaan multi fraksi adalah terjadinya peningkatan likuiditas 

saham (yang diukur dengan variabel bid-ask spread, depth, dan volume 

perdagangan) serta mewujudkan pasar modal yang efisien, wajar, dan teratur di 

Bursa Efek Indonesia (Asia Ghani; Mas Achmad Daniri dalam Apriliani, 2013). 

 Beberapa bukti empiris terdahulu mengenai perubahan fraksi harga 

terhadap bid-ask spread, depth, dan volume perdagangan menunjukkan hasil yang 

berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2006) mengenai pengaruh 

perbedaan fraksi harga saham baru terhadap variabel bid ask spread, depth dan 
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volume perdagangan memperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara sistem fraksi harga saham baru terhadap bid-ask spread dan depth, 

sedangkan volume perdagangan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Satiari (2009) mengenai pengaruh 

perbedaan hubungan fraksi harga saham baru terhadap variabel bid ask spread, 

depth dan volume perdagangan studi pada fraksi harga 5, 10, 25 dan 50, 

memperoleh  hasil dimana bid-ask spread mengalami penurunan, depth dan 

volume perdagangan mengalami peningkatan. Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Setiadi (2012) yang memperoleh hasil terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap bid-ask spread, depth dan tidak ada pengaruh yang signifikan 

terhadap volume perdagangan pada fraksi harga saham. 

Penelitian Setyawasih (2011) mengenai dampak fraksi harga Rp.1,- pada 

harga saham kurang dari Rp.200,- (diberlakukan mulai tahun 2007) memperoleh 

hasil bahwa kebijakan penurunan fraksi harga berdasarkan pengukuran market 

depth secara signifikan mempengaruhi likuiditas pasar, namun tidak secara 

signifikan mempengaruhi relative spread dan rasio depth to relative spread. 

Didalam Ekaputra dan Asikin (2012) memperoleh hasil bahwa volume 

perdagangan meningkat setelah terjadinya penerapan fraksi harga saham baru.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Marliyah & Rikumahu (2015) mengenai 

pengaruh fraksi harga saham baru terhadap likuiditas memperoleh hasil penurunan 

fraksi harga memiliki pengaruh positif terhadap relative spread dan depth. 

Dalam penelitian Endri (2016) mengenai dampak perubahan satuan 

perdagangan dan fraksi harga terhadap likuiditas saham memperoleh hasil bahwa 
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implementasi kebijakan baru (6 Januari 2014) ini menurunkan bid-ask spread dan 

market depth secara signifikan, namun tidak mempengaruhi volume dagang. 

Penelitian Perubahan fraksi harga juga dilakukan di pasar modal negara 

lainnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Michael dan Kenneth mengenai 

dampak mengurangi fraksi harga minimum pada likuiditas pasar di Pasar Modal 

New York (New York Stock Exchange) pada 24 Juni 1997 menemukan hasil 

bahwa spread dan depth signifikan menurun sedangkan volume perdagangan 

tidak berpengaruh. Ricker dalam Endri 2016 menemukan bahwa penurunan fraksi 

harga menurunkan bid-ask spread dan meningkatkan volume perdagangan. 

Berbeda dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahn, Cao, dan Choe (1996), 

mereka menemukan bahwa penurunan fraksi harga menurunkan quoted bid-ask 

spread dan effective spread, namun tidak memengaruhi volume perdagangan dan 

market depth. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel – 

variabel seperti Bid Ask Spread, Depth, serta Volume Perdagangan sebelum dan 

sesudah pengumuman Fraksi Harga Saham Baru di Bursa Efek Indonesia. 

Variabel-variabel yang di teliti seperti bid ask spread (perbedaan antara harga 

order jual terendah dan harga order beli tertinggi), depth (volume lembar saham 

pada harga order jual terendah dan harga order beli tertinggi), volume 

perdagangan (jumlah lembar saham yang ditransaksikan oleh para investor atau 

pemodal di perdagangan saham) pasar saham yang likuid ditunjukkan oleh 

kecilnya bid-ask spread, besarnya depth dan tingginya volume perdagangan. 
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Penting bagi investor untuk mengetahui likuid atau tidaknya suatu kondisi 

pasar modal, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Marwan Asri dalam 

Nugroho (2006) menjelaskan bahwa 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. 

Sistem fraksi harga saham baru dianggap sebagai informasi yang berarti 

bagi investor untuk melakukan keputusan. Dengan adanya sistem fraksi harga 

saham baru, maka akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham, karena 

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

maupun berharga murah dengan fraksi yang relevan (Satiari, 2009). Likuiditas 

saham penting bagi investor untuk memastikan bahwa saham dapat mudah 

diperdagangkan secara kontinyu tanpa mengakibatkan penurunan harga yang 

berarti, pada biaya murah.  

Regulasi baru ini dikeluarkan dengan harapan terjadi perubahan kondisi 

yang lebih baik daripada sebelumnya dan dapat membuat aktivitas pasar modal 

menjadi lebih baik. Aktivitas pasar modal yang lebih dapat diketahui dengan 

melakukan penelitian dan pengukuran. Hal inilah yang menjadi alasan pentingnya 

penelitian ini dilakukan sebagai fungsi evaluasi terhadap implementasi regulasi 

tersebut. 

Maka dari itu peneliti menetapkan judul dalam penelitian ini yaitu : 

“Analisis Pengaruh Perbedaan Fraksi Harga Saham Baru Terhadap Variabel Bid-
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Ask Spread, Depth dan Volume Perdagangan Pada Perusahaan Bursa Efek 

Indonesia“. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengaruh sistem fraksi harga saham terhadap bid-ask spread 

pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia? 

b. Bagaimana pengaruh sistem fraksi harga saham terhadap depth pada 

perusahaan di Bursa Efek Indonesia? 

c. Bagaimana pengaruh sistem fraksi harga saham terhadap volume 

perdagangan pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dari pelaksanaan 

penelitian ini adalah untuk menentukan bukti empiris atas hal-hal berikut: 

a. Untuk menganalisis pengaruh fraksi harga saham baru terhadap bid-ask 

spread pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia 

b. Untuk menganalisis pengaruh fraksi harga saham baru terhadap depth 

pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia 

c. Untuk menganalisis pengaruh fraksi harga saham baru terhadap volume 

perdagangan pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan khususnya mengenai pengaruh sistem fraksi harga 
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saham baru yang berlaku di Bursa Efek Indonesia. Adapun manfaat penelitian ini 

adalah : 

1) Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada ilmu 

akuntansi keuangan dalam bentuk bukti empiris tentang pengaruh 

perubahan fraksi harga saham terhadap kondisi Bursa Efek Indonesia. 

2) Bagi Primary 

Bagi investor dan calon investor dapat menggunakan informasi dari 

penelitian ini untuk mengambil keputusan berinvestasi apabila terjadi 

perubahan fraksi dalam tawar-menawar saham di masa mendatang. 

1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN  

  Bab ini berisi tentang latarbelakang dilakukannya penelitian, 

perumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini akan memberikan 

gambaran umum arah penelitian yang akan memandu pembaca 

dalam memahami permasalahan yang sesungguhnya. 

BAB II    : TINJAUAN PUSTAKA  

  Bab ini akan memaparkan konsep dan teori yang melandasi seluruh 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian berupa: teori struktur 

mikro pasar, pasar modal, saham, harga saham, fraksi harga saham, 
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bid-ask spread, depth dan volume perdagangan, kajian islam, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hubungan antara variabel 

dan perumusan hipotesis. 

BAB III     : METODE PENELITIAN  

  Dalam bab ini menampilkan cara yang dipilih untuk memperoleh 

jawaban atas permasalahan yang diajukan, desain penelitian, jenis 

penelitian, sampel dan metode pengambilan sampel, data 

penelitian, definisi operasional variabel dan analisis data.  

BAB IV    : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

  Dalam bab ini menganalisis hasil pengumpulan data dan hasil 

diskusi terkait Perubahan Fraksi Harga Saham Baru terhadap 

variabel bid –ask spread, depth dan volume perdagangan pada 

perusahaan Bursa Efek Indonesia. 

BAB V    : KESIMPULAN  

  Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil analisis yang telah 

dilakukan dan saran-saran yang mungkin dapat dipergunakan 

dalam pengembangan dan dihasilkan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


