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Penentuan masa kepemilikan (holding period) saham adalah satu pertimbangan 

penting yang terkait dengan keputusan investasi saham bagi seorang investor, sehingga 

dapat diketahui apakah semua investor mempertimbangkan holding period dalam membeli 

saham. Adapun faktor yang mempengaruhi holding period yaitu bid-ask spread, market 

value, return saham dan risk of return. Hal tersebut di atas, membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh bid-

ask spread, market value, return saham dan risk of return terhadap holding period saham-

saham LQ 45 tahun 2008-2009. 

Populasi penelitian yaitu semua perusahaan yang sahamnya masuk dalam golongan 

saham LQ 45 selama periode Februari 2008 sampai dengan Januari 2009. Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 90 perusahaan. Penentuan sampel dilakukan melalui purposive 

sample yaitu pengambilan sampel melalui beberapa kriteria tertentu. Jumlah sampel yang 

diperoleh berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan berjumlah 34 perusahaan. Data yang 

digunakan berupa data sekunder yang diambil dengan metode dokumentasi. Teknik analisis 

regresi berganda menggunakan uji hipotesis secara parsial (uji t) dan uji hipotesis secara 

simultan (uji F) pada level significance 5%. 

 Hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa bid-ask spread 

berpengaruh signifikan terhadap holding period, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. 

Market value, return saham, dan risk of return tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap holding period. Nilai signifikansinya yaitu masing-masing sebesar 0,734; 0,561 

dan 0,468. Hasil uji hipotesis secara simultan (uji F) dapat diketahui bahwa bid-ask spread, 

market value, return saham ,dan risk of return secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap holding period dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil perhitungan nilai 

statistik dapat diketahui bahwa kemampuan bid-ask spread, market value, return saham, 

dan risk of return dalam menjelaskan holding period adalah sebesar 64,7% sedangkan 

sisanya sebesar 35,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. 

Simpulan dari penelitian ini adalah variabel bid-ask spread, market value, return 

saham, dan risk of return secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap besarnya variabel holding period. Saran bagi penelitian berikutnya agar 

menggunakan variabel lain, menambah periode pengamatan, serta menggunakan sampel 

selain LQ 45 misalnya IHSG, IHSS, dan lain-lain. 

 


