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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan food and beverages 

yang terdaftar di BEI periode 2016-2019 yaitu sebanyak 93 perusahaan. 

Perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah perusahaan 

yang secara berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Metodenpengambilan sampeln dalamn penelitiann inin menggunakann 

metoden simplen random nsampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 

60 perusahaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diperoleh perusahaan 

sebagai sampel penelitian sebagaimana tabel 4.1 berikut : 

Tabel 4.1 

Perusahaan Sampel Penelitian 

No. Kode Nama Perusahaan 

1 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 

2 ALTO Tri Bayan Tirta Tbk. 

3 BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk. 

4 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. 

5 DLTA Delta Djakarta Tbk. 

6 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

7 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

8 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. 

9 MYOR Mayora Indah Tbk. 

10 PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk. 

11 ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk. 
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12 SKBM Sekar Bumi Tbk. 

13 SKLT Sekar Laut Tbk. 

14 STTP Siantar Top Tbk. 

15 ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk. 

Sumber : www.idx.co.id (2021). 

 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari jumlah data, nilai paling kecil (minimum), nilai paling 

besar (maximum), rata-rata (mean) dan standar deviasi (Ghozali, 2016). 

Bagian ini menjelaskan tentang deskripsi atau penyebaran data penelitian 

yang meliputi volume perdagangan, volatilitas, kapitalisasi pasar dan return 

saham untuk masing-masing sampel penelitian yaitu perusahaan food and 

beverages yang terdaftar di BEI periode 2016-2019. 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kapitalisasi Pasar 60 25,9857 32,4988 29,033092 1,9947338 

Volatilitas 60 ,0000 ,2403 ,033052 ,0437779 

Volume Perdagangan 60 ,0000 3,7652 ,174569 ,5147466 

Return Saham 60 -,9461 3,6429 ,109665 ,5766289 

Valid N (listwise) 60     

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021. 

 

1. Kapitalisasi Pasar (X1) 

http://www.idx.co.id/
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Kapitalisasi pasar merupakan nilai pasar dari saham yang 

diterbitkan suatu emiten. Berdasarkan tabel 4.2 maka dapat diketahui 

bahwa jumlah data penelitian (N) adalah sebesar 60 sampel. Variabel 

kapitalisasi pasar memiliki nilai tertinggi sebesar 32,4988 artinya nilai 

pasar dari saham sebuah perusahaan yang diperdagangkan di BEI paling 

tinggi sebesar 32,4988. Nilai minimum menunjukkan 25,9857 artinya 

nilai pasar dari saham sebuah perusahaan yang diperdagangkan di BEI 

paling rendah sebesar 25,9857. Mean kapitalisasi pasar adalah 29,033092 

artinya nilai pasar dari saham yang diterbitkan suatu emiten rata-rata 

sebesar 29,033092. Standar deviasi sebesar 1,9947338 artinya jumlah 

variasi atau sebaran nilai data nilai pasar saham yang diterbitkan satu 

emiten sebear 1,9947338. 

2. Volatilitas (X2) 

Volatilitas adalah polan perubahann hargan sahamn yangn 

menentukann polan returnn yangn diharapkann darin saham. 

Berdasarkan tabel 4.2 maka dapat diketahui bahwa jumlah data penelitian 

(N) adalah sebesar 60 yang diperoleh dari jumlah sampel. Variabel 

volatilitas memiliki nilai tertinggi sebesar 0,2403 artinya dalam satu hari 

harga saham yang diperdagangkan di BEI mengalami naik turun paling 

tinggi sebesar 0,2403. Nilai minimum menunjukkan 0,0000 artinya 

dalam satu hari harga saham yang diperdagangkan di BEI mengalami 

naik turun paling rendah sebesar 0,0000. Mean volatilitas adalah 

0,033052 artinya dalam satu hari rata-rata harga saham yang 

diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia mengalami naik turun sebanyak 
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0,033052 kali. Standar deviasi sebesar 0,0437779 artinya jumlah variasi 

atau sebaran nilai data naik turunnya harga saham yang diperdagangkan 

di BEI sebesar 0,0437779. 

  

3. Volume Perdagangan (X3) 

Volume perdagangan saham adalah jumlah lembar saham secara 

harian (Wibowo dan Hendratno (2019). Berdasarkan tabel 4.2 maka 

dapat diketahui bahwa jumlah data penelitian (N) adalah sebesar 60 yang 

diperoleh dari jumlah sampel. Variabel volume perdagangan memiliki 

nilai tertinggi sebesar 3,7625 artinya dalam satu hari paling banyak 

terdapat 3,7625 lembar saham perusahaan yang diperdagangkan di BEI. 

Nilai minimum menunjukkan 0,0000 artinya dalam satu hari paling 

sedikit terdapat 0,0000 lembar saham perusahaan yang diperdagangkan 

di BEI. Mean volume perdagangan adalah 0,174569 artinya dalam satu 

hari rata-rata terdapat 0,174569 lembar saham dalam satu perusahaan 

yang diperdagangkan atau ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia. 

Standar deviasi menunjukkan 0,5147466 artinya jumlah variasi atau 

sebaran nilai data lembar saham perusahaan yang diperdagangkan di BEI 

sebesar 0,5147466.  

4. Return Saham (Y) 

Returnn sahamn merupakann keuntungann yangn diperolehn 

investorn dalamn investasinsaham. Berdasarkan tabel 4.2 maka dapat 

diketahui bahwa jumlah data penelitian (N) adalah sebesar 60 yang 

diperoleh dari jumlah sampel. Variabel returnnsaham memiliki nilai 
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tertinggi sebesar 3,6429 artinya pengembaliann sahamn besertan 

keuntungannyan darin pihakn perusahaann yang terdaftar di BEI kepadan 

pihakn investor paling tinggi adalah 3,6429. Nilai minimum menunjukkan 

-0,9461 artinya pengembalian saham beserta keuntungannya darin pihakn 

perusahaann yang terdaftar di BEI kepadan pihakn investor paling rendah 

sebesar -0,9461. Mean return saham adalah 0,109665 artinya 

pengembaliann sahamn besertan hasilnyan darin pihakn perusahaann kepadan 

pihakn investorn yangn telahn melakukann investasin padan perusahaann tersebut 

rata-rata sebesar 0,109665. Standar deviasi sebesar 0,5766289 artinya 

jumlah variasi atau sebaran nilai data pengembalian saham sebesar 

0,5766289. 

 

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan cara uji statistik Kolgomorov-Smirnov 

(Uji K-S) (Ghozali, 2016).  

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas  

Variabel 
Nilai 

Signifikansi 
Keterangan 

Unstandardized 

Residual 
0,130 

Data terdistribusi 

normal 

Sumber : data sekunder yang diolah, 2021. 
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Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa diperoleh nilai sig ( 

value) dari asymp sig. adalah sebesar 0,130 Artinya nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu nilai residual 

regresi adalah normal. Dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi. 

setelah asumsi normal terpenuhi, data penelitian dapat diolah ke tahap 

selanjutnya. 

2. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai 

VIF ≥ 10 (Ghozali, 2016). 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel 
Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 

Kapitalisasi Pasar  0,971 1,030 

Volatilitas 0,977 1,024 

Volume Perdagangan 0,992 1,009 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021. 

 

Hasil pengujian multikolinieritas tersebut menunjukkan bahwa 

tidak terjadi gejala multikolinieritas pada semua variabel penjelas yang 

digunakan yaitu kapitalisasi pasar, volatilitas dan volume perdagangan 

karena semua nilai VIF kurang dari angka 10. Berdasarkan hasil 

pengujian yang tercermin dalam tabel diatas maka dapat disimpulkan 
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bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas, artinya tidak terjadi 

hubungan linier antara variabel bebas yang digunakan dalam model 

regresi. 

 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastistas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan 

kepengamatan yang lain. Penelitian ini menggunakan uji glejser untuk 

meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen yang 

ditunjukkan pada tabel 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Koefisien sig Keterangan 

Kapitalisasi Pasar  0,504 
Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 
Volatilitas 0,567 

Volume Perdagangan 0,704 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021. 

 

Berdasarkan uji tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat 

heteroskedastisitas antara variabel independen dengan variabel dependen 

artinya variance residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

berbeda, yaitu jika nilai signifikansi menunjukkan nilai yang lebih besar 

dari 0,05, sehingga model regresi layak dipakai untuk menganalisis 

pengaruh kapitalisasi pasar, volatilitas dan volume perdagangan terhadap 
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return saham perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI 

periode 2016-2019. 

 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakann untukn mengujin suatun model 

apakahn variabeln pengganggun nmasing-masingn variabeln bebas 

salingn nmempengaruhi, untukn mengetahuin apakahn modeln regresi 

mengandungn autokorelasin dapatn digunakann pendekatann Durbin 

Watson.  

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

du Durbin Watson 4-du 

1,6889 2,046 2,2684 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021. 

 

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi nilai Durbin Watson 

sebesar 2,046 nilai tersebut dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 

5% jumlah responden 60 dan jumlah variabel bebas 3, maka diperoleh 

nilai dl 1,4797 dan nilai du 1,6889. Oleh karena nilai DW 2,046 diantara 

du<DW<4-du yaitu (1,6889<2,046<2,3111) maka sesuai kaidah 

pengambilan keputusan disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi 

positif maupun negatif pada model regresi. 
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4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Model analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh kapitalisasi pasar, volatilitas dan volume perdagangan 

terhadap return saham perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI 

periode 2016-2019. Dari estimasi diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Variabel B 

Constant 0,688 

Kapitalisasi Pasar  -0,019 

Volatilitas 1,046 

Volume Perdagangan 0,268 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021. 

 

Dari tabel di atas diperoleh persamaan regresi pengaruh kapitalisasi 

pasar, volatilitas dan volume perdagangan terhadap return saham 

perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI periode 2016-2019 

adalah sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Y = 0,688 – 0,019X1 + 1,046X2 + 0,268X3 + e 

Berdasarkan nilai koefisien regresi dari variabel-variabel yang 

mempengaruhi return saham (Y) dengan menggunakan tingkat signifikansi 

α 0.05 dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Nilai konstanta akan sering disebut juga dengan intercept (titik potong X 

dengan Y) mempunyai nilai sebesar 0,688 yang berarti bahwa jika tidak 
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ada variabel bebas yang terdiri dari variabel kapitalisasi pasar, volatilitas 

dan volume perdagangan yang mempengaruhi terhadap return saham 

(Y), maka return saham (Y) akan memperoleh nilai 0,688. 

2. Koefisien regresi variabel kapitalisasi pasar sebesar -0,019, artinya 

bahwa setiap kenaikan 1 satuan kapitalisasi pasar, maka return saham 

akan turun sebesar 0,019, demikian halnya jika kapitalisasi pasar 

menurun 1 satuan, maka return saham akan naik sebesar 0,019. 

3. Koefisien regresi variabel volatilitas sebesar 1,046, artinya bahwa setiap 

kenaikan 1 satuan volatilitas, maka return saham akan naik sebesar 

1,046, demikian halnya jika volatilitas menurun 1 satuan, maka return 

saham akan turun sebesar 1,046. 

4. Koefisien regresi variabel volume perdagangan sebesar 0,268, artinya 

bahwa setiap kenaikan 1 satuan volume perdagangan, maka return saham 

akan naik sebesar 0,268, demikian halnya jika volume perdagangan 

menurun 1 satuan, maka return saham juga akan turun sebesar 0,268. 

 

4.2.4 Uji Hipotesis 

1. Uji t 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu 

variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Berdasarkan tabel berikut hasil persamaan 

regresi pada variabel-variabel penelitian akan diperlihatkan satu persatu 

dengan memperlihatkan thitung dari olah data SPSS. 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji t 

Hipotesis t hitung t tabel Sig. Interpretasi 

Kapitalisasi pasar berpengaruh 

positif terhadap return saham 
-0,515 1,67252 0,609 H1 : ditolak  

Volatilitas berpengaruh positif 

terhadap return saham 
2,609 1,67252 0,045 H2 : diterima 

Volume perdagangan 

berpengaruh positif terhadap 

return saham 

1,850 1,67252 0,030 H3 : diterima 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021. 

 

a. Kapitalisasi Pasar (X1) 

Berdasarkan pengujian satu sisi yang menggunakan tingkat 

signifikan sebesar α = 0.05 dan dengan derajat kebebasan df (N-k-1) = 

60-3-1 = 56 diperoleh t tabel = 1,67252. Hasil perhitungan pada 

regresi linier berganda diperoleh nilai t hitung sebesar -0,515, dengan 

demikian -thitung lebih besar dari pada -ttabel (-0,515>-1,67252), seperti 

terlihat pada tabel 4.8, dengan demikian, t hitung berada pada daerah Ho 

diterima dan Ha ditolak, artinya kapitalisasi pasar tidak berpengaruh 

terhadap return saham perusahaan food and beverages yang terdaftar 

di BEI periode 2016-2019, sehingga H1 ditolak. 

b. Volatilitas (X2) 

Berdasarkan pengujian satu sisi yang menggunakan tingkat 

signifikan sebesar α = 0.05 dan dengan derajat kebebasan df (N-k-1) = 

60-3-1 = 56 diperoleh t tabel = 1,67252. Hasil perhitungan pada 

regresi linier berganda diperoleh nilai t hitung sebesar 2,609, dengan 

demikian thitung lebih besar dari pada ttabel (2,609>1,67252), seperti 



57 

 

 

terlihat pada tabel 4.8, dengan demikian, t hitung berada pada daerah Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya volatilitas berpengaruh positif 

terhadap return saham perusahaan food and beverages yang terdaftar 

di BEI periode 2016-2019, sehingga H2 diterima. 

c. Volume Perdagangan (X3) 

Berdasarkan pengujian satu sisi yang menggunakan tingkat 

signifikan sebesar α = 0.05 dan dengan derajat kebebasan df (N-k-1) = 

60-3-1 = 56 diperoleh t tabel = 1,67252. Hasil perhitungan pada 

regresi linier berganda diperoleh nilai t hitung sebesar 1,850, dengan 

demikian thitung lebih besar dari pada ttabel (1,850>1,67252), seperti 

terlihat pada tabel 4.8, dengan demikian, t hitung berada pada daerah Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya volume perdagangan berpengaruh 

positif terhadap return saham perusahaan food and beverages yang 

terdaftar di BEI periode 2016-2019, sehingga H3 diterima. 

 

2. Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan seberapa 

jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel 

independen. Pedoman yang digunakan dalam mengetahui kemampuan 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian 

ini digunakan dengan melihat nilai dari Adjusted R Square. Hal ini 

didasari karena Adjusted R Square merupakan evaluasi terbaik dari 

model regresi yang melihat kenaikan nilai Adjusted R Square berasal dari 
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penambahan variabel independen yang berpengaruh secara signifikan. 

Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi penelitian. 

 

Tabel 4.9 

Hasil Koefisien Determinasi 

R Adjusted R Square 

0,761
a
 0,529 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021. 

 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.10 nilai 

dari Adjusted R Square adalah sebesar 0,529. Hasil Adjusted R Square 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kapitalisasi pasar, volatilitas 

dan volume perdagangan sebagai variabel independen mampu 

menjelaskan pengaruh variabel dependen, yaitu return saham sebesar 

52,9%, sedangkan sisa sebesar 47,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh Kapitalisasi Pasar terhadap Return Saham 

Kapitalisasi pasar tidak berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI periode 2016-2019, 

berdasarkan nilai -t hitung yang lebih besar dari -t tabel (-0,515>-1,67252), 

kemungkinan disebabkan adanya instabilitas ekonomi makro yang terus 

meningkat akibat nilai tukar rupiah yang terus terdepresiasi, tingkat inflasi 
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yang terus menanjak, suku bunga deposito serta cadangan devisa yang 

semakin tergerus. 

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan kapitalisasi pasar 

yang diperoleh perusahaan mempengaruhi return saham. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil uji statistik deskriptif yang menunjukkan nilai rata-rata 

sebesar 29,033092 dengan nilai minimum 25,9857 dan nilai maksimum 

32,4988 serta nilai standar deviasi sebesar 1,9947338 yang berarti bahwa 

nilai rata-rata lebih besar daripada nilai standar deviasi. 

Nilai tukar suatu mata uang merupakan hasil interaksi anatara 

kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar valuta asing. 

Penentuan kurs rupiah terhadap valuta asing merupakan hal yang penting 

bagi pelaku pasar modal di Indonesia. Karena kurs valas sangat 

mempengaruhi jumlah biaya yang harus dikeluarkan, dan besarnya biaya 

yang akan diperoleh dalam transaksi saham dan surat berharga dibursa pasar 

modal.  Fluktuasi kurs yang yang tidak stabil akan mengurangi tingkat 

kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia. Ini tentu akan 

menimbulkan dampak negative terhadap perdagangan saham dipasar modal, 

bagi investor asing cenderung akan melakukan penarikan modal sehingga 

akan terjadi capital of flow dan hal ini akan berimbas pada menurunnya 

harga saham. Jika harga saham menurun maka hal ini akan mengakibatkan 

nilai kapitalisasi pasar kecil (Silviyani, dkk, 2014) 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Wibowo dan 

Hendratno (2019) menunjukkan bahwa kapitalisasi pasar berpengaruh 
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positif signifikan terhadap return saham. Makin besar kapitalisasi pasar 

suatu saham, investor menganggap bahwa perusahaan besar akan cenderung 

lebih stabil dari sisi keuangannya, resiko lebih kecil dan memiliki prospek 

yang bagus dalam jangka panjang dengan harapan return yang besar.  

 

4.3.2 Pengaruh Volatilitas terhadap Return Saham 

Volatilitas berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan 

food and beverages yang terdaftar di BEI periode 2016-2019, berdasarkan 

nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel (2,609>1,67252), artinya pola 

perubahan harga saham yang sangat fluktuatif diikuti dengan harga saham 

yang ikut naik yang akhirnya meningkatkan return saham. 

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan volatilitas yang 

diperoleh perusahaan mempengaruhi return saham. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil uji statistik deskriptif yang menunjukkan nilai rata-rata sebesar 

0,033052 dengan nilai minimum 0,0000 dan nilai maksimum 0,2403 serta 

nilai standar deviasi sebesar 0,0437779 yang berarti bahwa nilai rata-rata 

lebih kecil daripada nilai standar deviasi. 

Volatilitas saham menunjukkan pola perubahan harga saham yang 

menentukan pola return yang diharapkan dari saham. Pola perilaku saham 

di pasar modal menjadi perhatiann bagi para pelaku pasar untuk 

menentukan waktu yang tepat dalam berinvestasi. Berbagai studi telah 

banyak dilakukan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pola 

perilaku saham, yaitu pengaruh informasi yang masuk ke pasar serta 
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pengaruh aspek psikologis pelaku perdagangan di pasar modal tersebut. Jika 

semua faktor dianggap tetap, semakin besar volatilitas harga saham 

(ditunjukkan oleh standar deviasi atau varians) yang diharapkan maka harga 

saham juga semakin tinggi. Hal ini dikarenakan semakin besar volatilitas, 

maka akan semakin besar probabilitas bahwa harga saham akan mengalami 

perubahan yang diinginkan (Nasution dan Sulistyo, 2019). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Nasution, dkk 

(2016) menyebutkan bahwa volatilitas berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan.  

 

4.3.3 Pengaruh Volume Perdagangan terhadap Return Saham 

Volume perdagangan berpengaruh positif terhadap return saham 

perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI periode 2016-2019, 

berdasarkan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel (1,850>1,67252), 

artinya semakin banyak lembar saham yang ditransaksikan selama periode 

waktu tertentu menunjukkan saham tersebut diminati olehninvestorndi pasar 

modal sehingga return saham yang dihasilkan juga semaki tinggi. 

Hasil pengujia dalam penelitian ini menunjukkan volume 

perdagangan yang diperoleh perusahaan mempengaruhi return saham. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil uji statistik deskriptif yang menunjukkan nilai 

rata-rata sebesar 0,174569 dengan nilai minimum 0,0000 dan nilai 

maksimum 3,7652 serta nilai standar deviasi sebesar 0,5147466 yang berarti 

bahwa nilai rata-rata lebih kecil daripada nilai standar deviasi. 
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Volume perdagangan merupakan suatu indikator likuiditas saham 

atas suatu informasi yang ada dalam pasar modal. Volume perdagangan 

saham adalah jumlah lembar saham secara harian. Kegiatan volume 

perdagangan yang sangat tinggi di bursa telah ditafsirkan sebagai tanda 

pasar yang akan membaik. Naiknya volume perdagangan saham dapat 

menambah informasi yang berguna bagi investor secara langsung dalam 

periode perdagangan, dimana saat volume perdagangan saham dalam 

jumlah kecil yang menyebabkan harga jatuh. Volume perdagangan yang 

besar menunjukkan bahwa saham tersebut sangat diminati oleh 

banyakninvestor. Jika volume perdagangan saham meningkat maka, return 

saham perusahaan mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika volume 

perdagangan saham menurun maka, tingkat return saham perusahaan 

mengalami penurunan (Wibowo dan Hendratno, 2019). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Jiranyakul (2019) 

menunjukkan bahwa volume perdagangan saham berpengaruh positif 

signifikan terhadap return saham.  

 


