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ABSTRACT 
 

This study aims to investigate the impact of investor attention to stock market activity, 

stock market liquidity and stock market volatility along with finding out the causality 

relationship between investor attention and liquidity and the causality relationship between 

investor attention and volatility on LQ-45 index companies from January 2015 until June 

2017. Investor attention was proxied by weekly data taken from Google Search Volume that 

provided in Google Trends. The liquidity variable was proxied by using Amihud Illiquidity 

(2002) and stock volatility was proxied by the standard deviation of return. The data used 

was a secondary time series data. The sample in this research was selected using purposive 

sampling. The methods that used in this research was regression analysis and Granger 

causality test. The results show that investor attention is correlated with stock market activity. 

Other than that, investor attention also have a significant influence to liquidity and volatility. 

This study also support the hypothesis that investor attention caused liquidity and volatility. 

Keywords: Investor Attention, Liquidity, Volatility, Google Search Volume 

PENDAHULUAN 

Dalam sebuah hipotesis pasar efisien, harga mencerminkan sepenuhnya informasi 
yang tersedia (Fama, 1970). Hal ini dapat terjadi karena informasi yang diterima oleh pasar 
secara langsung disesuaikan dengan harga sehingga investor tidak akan mendapatkan 
pengembalian abnormal (abnormal return) dengan syarat investor bertindak rasional 
informasi tidak memakan biaya dan informasi berjalan secara acak. Namun investor sebagai 
manusia hanya memiliki kemampuan kognitif yang terbatas (Kahneman, 1973). Investor 
tidak dapat mengolah semua informasi yang ada melainkan terbatas pada informasi yang 
menarik perhatiannya (Grossman dan Stiglitz, 1980). Perhatian investor (Investor Attention) 
inilah yang menjadi dasar yang penting untuk diteliti dan hubungannya dengan aktivitas 
pasar modal.  

Merton (1987) dalam penelitiannya terhadap pengakuan investor menemukan 
bahwa dengan adanya informasi yang tersedia tentang suatu saham perusahaan yang 
didampingi dengan banyaknya jumlah pemegang saham perusahaan tersebut, akan 
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membuat ukuran perusahaan tersebut menjadi besar dan hal tersebut berdampak pada 
perhatian dari investor. Ia juga menyimpulkan bahwa perhatian investor mungkin berkaitan 
dengan likuiditas pasar dan volatilitas pasar saham. Barber & Odean (2008) menyatakan 
bahwa saat mencari informasi tentang saham yang ingin dibeli investor akan menghadapi 
kesulitan dengan banyaknya saham di pasaran. Sehingga investor akan lebih 
memperhatikan beberapa saham dan mengabaikan saham lainnya. Akibatnya, mereka 
cenderung membeli saham yang pertama kali menarik perhatian mereka meski bukan 
saham yang memiliki performa terbaik di pasar saham. Selain itu, banyaknya informasi 
online dapat menyebabkan investor menjadi terlalu percaya diri dengan kemampuan 
mereka untuk memilih saham, yang mengarah ke keputusan perdagangan investor yang 
tidak masuk akal (irasional) di pasar saham keuangan (Barber & Odean 2001). Akibatnya, 
investor irasional ini dapat mendorong return pasar dan volatilitas serta mendorong harga 
saham lebih jauh dari nilai fundamentalnya. 

Perkembangan dunia pasar modal juga didukung melalui perkembangan teknologi 
dan informasi yang semakin canggih termasuk di negara Indonesia. Investor yang merasa 
informasi yang didapat masih kurang, cenderung menggunakan internet untuk mencari 
informasi. Jika  memperhatikan sesuatu, mereka akan mencari informasi tentang hal 
tersebut di internet (Da et al. , 2011). Jumlah pengguna internet di Indonesia dari tahun 2014 
mencapai 17.1% hingga tahun 2016 pengguna internet di Indonesia bertambah menjadi 
20.4%. Pertumbuhan yang pesat dari tahun ke tahun ini membuktikan bahwa pasar 
Indonesia mempunyai potensi terhadap internet.Selain itu di Indonesia, terbukti dari website 
Alexa.com, situs penghitung traffic penggunaan internet di dunia, yang menempatkan 
Google sebagai situs yang paling sering dikunjungi di Indonesia. Google juga memiliki 
market share sebesar 98,32% di Indonesia selama Januari 2015 hingga Juni 2017 jauh 
sekali jika dibandingkan dengan mesin pencarian lainnya (gs.statcounter.com).  

Google juga menyediakan data statistik pencarian yaitu, Google Search Volume 
(GSV) yang berasal dari Google Trends. Untuk pertama kali Da et al. (2011) menemukan 
bahwa investor attention dengan menggunakan proksi Google Search Volume (GSV) dapat 
mengungkapkan dan mengkuantifikasikan ketertarikan investor. Menurut Da et al. (2011) 
ada beberapa alasan Google Search Volume menjadi pengukuran investor attention yang 
tepat dibandingkan pengukuran pada penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu (1) Pengguna 
internet umumnya menggunakan mesin pencari untuk mengumpulkan informasi dan Google 
merupakan mesin pencarian favorit yang sering dipakai, (2) Secara kritis, pencarian yang 
dilakukan adalah pengukuran attention yang terungkap. Setelah berhasil menguji adanya 
hubungan yang kuat dan direct antara GSV dan investor attention. Mereka juga 
membuktikan bahwa peningkatan frekuensi Google Search Volume (GSV) akan berdampak 
pada harga saham perusahaan yang meningkat pula. Dalam penelitian Bank et al. (2011) 
di Jerman menyatakan bahwa peningkatan volume pencarian internet (dengan 
menggunakan GSV) menyebabkan kenaikan volume perdagangan, meningkatkan likuiditas 
serta meningkatkan harga saham. Auoadi, Arouri & Teulon (2013) dalam penelitiannya 
untuk melihat pengaruh investor attention terhadap aktivitas perdagangan dan volatilitas 
pasar menemukan bahwa Google Search Volume (proksi investor attention) mempunyai 
korelasi dengan aktivitas perdagangan saham dan Google Search Volume berpengaruh 
signifikan terhadap likuiditas dan volatilitas pasar saham di Perancis dengan variabel kontrol 
untuk efek krisis keuangan. 
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Penelitian ini menggunakan objek perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45  
selama periode 2015-2017. Saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45  dipilih 
melalui beberapa kriteria seperti perusahaan yang likuiditas saham dan volume transaksi 
yang tinggi. Indeks LQ-45  juga dapat menambah kepercayaan investor untuk melakukan 
investasi dalam pasar modal karena saham perusahaan dalam LQ-45 juga memiliki 
kapitalisasi yang tinggi sehingga prospek keuangan sahamnya baik.. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai Analisis Pengaruh Investor Attention terhadap Aktivitas Pasar, 
Likuiditas Pasar dan Volatilitas Pasar Saham (Studi Empiris pada Perusahaan  yang 
terdaftar dalam Indeks LQ-45  periode 2015-2017). 

 
LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 
2.1.1 Teori Efficient Market Hypothesis 

Fama (1970) mengemukakan bahwa “Dalam suatu pasar yang efisien, harga akan 
“sepenuhnya mencerminkan” informasi yang tersedia dan sebagai implikasinya harga akan 
bereaksi dengan seketika tanpa adanya bias terhadap informasi baru”. Teori ini mengatakan 
untuk dapat mengambil keuntungan dengan memprediksi pergerakan harga adalah sulit 
karena adanya asumsi bahwa harga sudah tercermin dengan semua informasi yang 
tersedia.Untuk mempermudah penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap efisiensi 
pasar, Fama (1970) membagi efisiensi pasar kedalam tiga bentuk utama, yaitu a) Efisiensi 
pasar bentuk lemah (Weak Form), b) Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (Semi-strong 
Form), c) Efisiensi pasar bentuk kuat (Strong Form) 

Namun pada praktik pasar efisien ini terdapat beberapa anomali yang bertentangan dengan 
teori pasar efisien. Beberapa anomali yang bertentangan dengan pasar efisien menurut Latif 
et al. (2011) yaitu 1) Anomali pengembalian dividen yang terbukti pada penelitiannya bahwa 
saham yang dividen yang tinggi cenderung mengalahkan pasar dibandingkan saham yang 
dividennya kecil, 2) Anomali reaksi berlebihan dibuktikan dengan pengembalian saham 
yang negatif cenderung bereaksi berlebihan dibandingkan dengan pengembalian saham 
yang positif, 3) Anomali Price to Earnings Ratio (P/E) yang menyatakan bahwa saham 
dengan nilai P/E yang rendah akan mendapat return yang lebih besar dibandingkan saham 
dengan P/E yang tinggi, 4) Anomali Value vs Growth: Value stocks atau nilai saham yang 
rendah cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan nilai saham yang 
bertumbuh atau Growth stocks. 

2.1.2 Teori Perilaku Keuangan 

Menurut Lintner (1998) perilaku keuangan merupakan sebuah studi yang 
mempelajari  bagaimana manusia menyingkapi dan bereaksi atas informasi yang ada dalam 
upaya untuk mengambil keputusan yang dapat mengoptimalkan tingkat pengembalian 
dengan memperhatikan risiko yang melekat di dalamnya (unsur sikap dan tindakan manusia 
merupakan faktor penentu dalam berinvestasi). Sedangkan menurut Thaler dalam Bodie et 
al. (2008) menyatakan bahwa perilaku keuangan merupakan sebuah model pasar 
keuangan yang menekankan implikasi potensial dari faktor psikologis yang mempengaruhi 
perilaku investor.  
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Teori perilaku keuangan merupakan turunan dari teori perilaku ekonomi yang 
didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pengaruh psikologi investor dan efeknya ke 
dalam pasar (Riga, 2016). Teori ini menjadi landasan atas mengapa dan bagaimana pasar 
mungkin tidak efisien. 

2.1.3 Teori Signaling 

Menurut Spence (1973) teori sinyal menyatakan bahwa perilaku investor 
tergambarkan sesuai dengan pemahaman sinyal yang disampaikan oleh pemilik informasi. 
Untuk itu informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan sebagai pemilik informasi harus 
relevan, lengkap, tepat waktu dan akurat. Informasi yang dikeluarkan perusahaan inilah 
yang memberi sinyal bagi investor dalam proses pengambilan keputusan investasi 
(Jogiyanto, 2014). Jika pengumuman yang dipublikasikan mengandung sinyal yang baik 
(good news) maka investor akan tertarik untuk melakukan perdagangan saham sehingga 
tercerminkan reaksi pasar pada perubahan volume perdagangan saham (Suwardjono, 
2010). 

2.1.4 Teori Perhatian 

Menurut Kahneman (1973) investor memiliki kemampuan kognitif yang terbatas 
sehingga investor memerlukan waktu dan usaha untuk mengumpulkan dan menerima 
informasi yang terbatas (Barber, Odean, 2008). Perhatian merupakan sumber daya yang 
langka (Da et al., 2011). Kahneman (1973) menyatakan hal ini terjadi karena adanya 
keterbatasan dalam proses kognitif kapasitas otak manusia sehingga menyebabkan 
investor sebagai manusia hanya fokus terhadap hal yang mendapat perhatiannya dan 
mengabaikan diluar hal tersebut.  

Menurut Anderson (2004) perhatian atau attention adalah proses kognitif untuk 
secara selektif fokus kepada satu lingkup aspek dan mengabaikan hal lain diluar satu 
lingkup aspek tersebut (Chen, Yu, 2013). Investor yang fokus mencari dan mengumpulkan 
informasi saham dari suatu perusahaan menunjukkan bahwa investor tersebut memberi 
perhatian terhadap saham tersebut. Perhatian dalam investasi juga mencerminkan 
perhatian terhadap informasi untuk mengambil keputusan. 

2.1.5 Investor Attention 

Merton (1987) merupakan yang pertama kali memperkenalkan bahwa investor 
attention atau perhatian investor bisa jadi berkaitan dengan aktivitas perdagangan saham. 
Dalam penelitian Barber dan Odean (2008) yang menguji apakah investor cenderung 
membeli atau menjual saham yang mendapat perhatiannya (investor) menemukan bahwa 
investor akan cenderung membeli beberapa saham khusus yang mendapatkan perhatian 
mereka, dengan anggapan investor dihadapkan dengan jumlah saham yang sangat banyak 
di pasar dengan keterbatasan waktu dan kognitifnya.  

Penelitian terdahulu oleh Lou (2009), Chemmanur & Yan (2009) memakai indirect 
measure untuk investor attention dengan beban iklan yang dikeluarkan perusahaan. Dan 
mereka menemukan bahwa semakin besar beban iklan perusahaan akan mendapat 
perhatian yang lebih pula dari investor. Fang dan Peress (2009) mengukur perhatian 
investor dari jumah penerbitan artikel tentang perusahaan di koran, tetapi masih meragukan 
karena kurangnya bukti yang kuat bahwa investor memberi perhatian terhadap nama – 
nama perusahaan yang disebutkan dalam media tersebut. Pada penelitian Mondria et al. 
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(2010:94), mencoba memelopori pengukuran attention allocation dari U.S. investors’ 
dengan internet search query data atau search engine tools data dan menunjukkan hasil 
yang signifikan.  

Penelitian ini kemudian dikembangkan kembali oleh Da, Engelberg dan Gao (2011) 
dengan menggunakan Google Search Volume (GSV) sebagai pengukuran langsung 
investor attention dan ditemukan bahwa peningkatan pada GSV saham Russell 3000 
dengan menggunakan ticker perusahaan akan memprediksi peningkatan pada harga 
saham. Hasil penelitian tersebut mendukung hipotesis dari Barber dan Odean (2008) bahwa 
perhatian investor dapat mempengaruhi harga saham. Penelitian ini menggunakan Google 
Search Volume (GSV) sebagai proksi dari investor attention seperti yang dilakukan pada 
penelitian Da, Engelberg dan Gao (2011). 

2.1.6 Likuiditas 
Suatu aset dapat dikatakan likuid apabila aset tersebut dapat dengan mudah dan 

cepat dikonversikan menjadi kas dengan biaya yang murah (Riga, 2016:14). Likuiditas 
berkarakteristik dari tingginya aktivitas perdagangan yaitu aset tersebut dapat dengan 
mudah diperjualbelikan atau bersifat “marketability” (Sari, 2014:5). Likuiditas dapat diukur 
dengan menggunakan Amihud Illiquidity (2002) merujuk pada penelitian Bank et al. (2011), 
Auoadi et al. (2013) serta Riga (2016). Metode ini merupakan pengembangan dari 
penyederhanaan measurement illikuiditas yang biasanya menggunakan bid-ask spread.  

2.1.7 Volatilitas Pasar Saham 

Volatilitas pasar saham adalah ukuran respon pasar terhadap perubahan tingkat 
return portofolio di pasar saham dilihat dari harga penutupan saham secara harian (Yusra, 
2013:13). Respon pasar terhadap return saham tergantung dari informasi yang masuk ke 
pasar. Infomasi yang diterima pasar dapat membuat kondisi harga saham berfluktuasi dan 
membuat saham tersebut memiliki risiko. Pada penelitian ini variabel volatilitas pasar saham 
diproksikan dengan standar deviasi (STDev) dari return saham mingguan mengikuti Bank 
et al. (2011), Auoadi et al. (2013:676) dan Riga (2016:15). 

2.1.8  Pasar Modal di Indonesia 

 Menurut Hartono (2008), pasar modal merupakan fasilitas bagi perusahaan untuk 
menambah kebutuhaan jangka panjang dengan menjual saham. Fungsi pasar modal adalah 
sebagai lembaga perantara yang penting yang menghubungkan pihak yang membutuhkan 
dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana dalam pasar modal untuk menunjang 
perekonomian (Tandelilin, 2010). Pasar modal di Indonesia sering dikenal sebagai Bursa 
Efek Indonesia atau BEI. Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pasar lelang yang kontinu 
(continuous auction) dimana pembeli dan penjual saling menujukan harga jual atau beli efek 
dan volume efek yang di jual atau beli (Riga, 2016). Aktivitas perdagangan saham di 
Indonesia sangat mengacu pada Bursa Efek Indonesia. Untuk itu dalam meneliti korelasi 
Google Search Volume (GSV) terhadap aktivitas perdagangan Indonesia diukur melalui 
aktivitas perdagangan yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. 
2.2 Hipotesis 

2.2.1 Hubungan Investor Attention dengan Aktivitas Pasar  

Teori EMH yang diperkenalkan oleh Fama (1970) yang mengatakan bahwa dalam suatu 
pasar yang efisien, harga akan “sepenuhnya mencerminkan” informasi yang tersedia dan 
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sebagai implikasinya harga akan bereaksi dengan seketika tanpa adanya bias terhadap 
informasi baru. Namun ada beberapa anomali yang tidak dapat dijawab oleh teori pasar 
efisien. Yaitu  faktor psikologis dari investor yang mempengaruhi proses pengambilan 
keputusan yang terdapat pada teori perilaku keuangan. Investor sebagai manusia yang 
memiliki kemampuan kognitif yang terbatas memerlukan waktu dan usaha untuk 
mengumpulkan dan menerima informasi yang terbatas (Kahneman , 1973).  Karena itulah 
investor cenderung memilih untuk membeli saham yang mendapatkan perhatiannya (Barber 
dan  Odean, 2008). Merton (1987) merupakan pencetus pertama bahwa kemungkinan 
investor attention mungkin memiliki hubungan dengan aktvitas perdagangan saham. Bank 
et al. (2011) menemukan adanya hubungan yang signifikan antara variasi jumlah volume 
pencarian dari nama perusahaan dengan GSV pada aktivitas perdagangan. Mereka 
menemukan adanya hubungan positif antara jumlah pencarian GSV dengan perubahan 
dalam volume perdagangan dan turn over perdagangan sebagai pengukuran dari nilai 
aktivitas perdagangan. Sedangkan dalam penelitian Auoadi et al. (2013) pada saham CAC 
40 di Perancis dan Riga (2016) pada saham LQ-45 di Indonesia menunjukkan hasi yang 
sama yaitu, ada koefisien korelasi yang signifikan antara volume pencarian di Google dan 
volume perdagangan. Maka dari penjelasan dapat ditarik hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

H1: Ada korelasi antara investor attention terhadap aktivitas pasar saham indeks LQ-
45 

2.2.2  Hubungan Investor Attention dengan Likuiditas Pasar 

Dengan melakukan analisis pada portofolio, Bank et al. (2011) menyimpulkan bahwa 
kenaikkan dalam aktivitas perdagangan secara bersamaan disertai dengan terjadinya 
penurunan pada illiquidity. Artinya, likuiditas saham yang perubahan GSV-nya besar akan 
secara signifikan meningkat. Auoadi et al. (2013) juga berpendapat dalam penelitiannya di 
Perancis bahwa level perhatian investor yang tinggi yang diukur dengan GSV akan 
menyebabkan likuiditas yang tinggi pula. Mereka membenarkan bahwa para investor akan 
lebih memilih perusahaan yang ukurannya besar dibandingkan dengn perusahaan 
berukuran kecil. Oleh sebab itu, dengan perhatian investor pada suatu saham melalui 
pencarian informasi terkait saham tersebut di internet, mereka akan mengumpulkan 
informasi-infomasi relevan tersebut dan berinvestasi pada saham tersebut. Dengan begitu 
saham perusahaan tersebut dengan peningkatan perhatian investor akan menjadi semakin 
likuid. Riga (2016) meneliti pengaruh investor attention terhadap likuiditas dengan menjadi 
GSV nama dari masing-masing perusahaan dan GSV dari indeks. Ia menemukan bahwa 
GSV dengan nama masing-masing perusahaan memiliki pengaruh terhadap likuiditas 
sedangkan GSV indeks yang tinggi memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat likuiditas 
yang tinggi. Maka dari penjelasan di atas hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H2: Ada pengaruh yang antara investor attention terhadap likuiditas pasar saham 
indeks LQ-45 

2.2.3 Hubungan Investor Attention dengan Volatilitas Pasar Saham 

Penelitian Da et al. (2011) membuktikan bahwa data pencarian dalam internet 
menangkap perhatian investor dalam waktu yang tepat dan cara yang akurat dibandigkan 
dengan proksi perhatian investor yang lain. Brochado (2014) menemukan adanya indikasi 
bahwa GSV adalah faktor penentu yang signifikan secara bersamaan dengan volatilitas 
pasar saham historis. Ia menemukan adanya efek dari GSV yang signifikan dengan 
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volatilitas pasar saham. Menurut Auoadi et al. (2013) pada umumnya keterkaitan antara 
volume perdagangan dan volatilitas sangat kuat untuk banyak kasus. Hasil penelitian 
Auoadi et al. (2013) dengan kuat mendukung hubungan yang signifikan antara GSV dan 
volatilitas saham yang diproksikan dengan standar deviasi dari return. Dari penjelasan di 
atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H3: Ada pengaruh yang antara investor attention terhadap volatilitas pasar saham 
indeks LQ-45 

2.2.4 Hipotesis Uji Kausalitas Granger 

Merton (1987) adalah penggagas utama yang mengatakan bahwa tingkat 
pengakuan atau perhatian investor dapat mempengaruhi likuiditas dan volatilitas pasar 
saham. Berbagai proksi untuk investor attention seperti beban iklan, koran dan lain-lain 
dinilai masih kurang akurat untuk mengukur perhatian investor. Hingga pada akhirnya, Da 
et al. (2011) mencoba menggunakan Google Search Volume untuk mengukur investor 
attenrion. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa semakin tinggi volume pencarian dalam 
google akan dapat meningkatkan harga saham pada 2 minggu kedepan.  Penelitian 
mengenai investor attention ini juga diuji hubungan kausalitasnya oleh Zhang et al (2013) 
yang menemukan bahwa investor attention menyebabkan menyebabkan abnormal return. 
Hal tersebut diandasi dengan psikologi investor yang terlalu percaya diri dengan informasi 
yang dimilikinya (Zhang et al., 2013).   

Untuk membuktikan dan memperjelas hipotesis H2 dan H3 dalam penelitian ini, maka 
dilakukan uji Kausalitas Granger dengan hipotesis sebagai berikut: 

H4a: Investor attention menyebabkan likuiditas pasar saham 

H4b: Likuiditas pasar saham menyebabkan investor attention 

H5a: Investor attention menyebabkan likuiditas pasar saham 

H5b: Volatilitas pasar saham menyebabkan investor attention 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Pada penelitian ini, objek yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar dalam 
indeks LQ-45. Selain itu periode penelitian yang dilakukan adalah mulai dari periode Januari 
2015 hingga Juni 2017. Penelitian ini mengobservasi data historis dari sumber keuangan 
objek penelitian yang didapat dari situs resmi www.idx.co.id. 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

Sampel penelitian dihasilkan dengan menggunakan teknik purposive sampling berupa 
perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45  dari tahun 2015 hingga 2017. Menurut 
Sugiyono (2013:218-219) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber 
data dengan adanya suatu pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut terangkum dalam  
kriteria pemilihan sampel sebagai berikut 1) Perusahaan terdaftar secara aktif dalam Bursa 
Efek Indonesia dan aktif melakukan aktivitas perdagangan (tidak mengalami Delisting atau 
Relisting) selama masa observasi 2015-2017, 2) Perusahaan terdaftar dalam indeks LQ-45  
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selama masa observasi 2015-2017, 3) Pencarian data dapat ditemukan dalam Google 
Search Volume dengan nama perusahaan, 4) Tersedianya data perusahaan yang lengkap 
dalam sumber Google Search Volume (www.google.com/trends), Yahoo finance 
(finance.yahoo.com) dan  Bursa Efek Indonesia atau IDX (www.idx.co.id), 5) Data GSV 
perusahaan tidak bernilai 0 (nol) selama 8 minggu berturut-turut 

3.4 Operasionalisasi Variabel 

3.4.1 Variabel Dependen 

Menurut Sugiyono (2013:39) variabel dependen merupakan variabel yang 
dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (independen). Dalam 
penelitian ini, ada 2 variabel independen yaitu, likuiditas dan volatilitas saham. 

3.4.1.1 Likuiditas 

Likuiditas dalam penelitian ini diproksikan dengan Amihud Illiquidity (2002). Hasil 
dari perhitungan Amihud Illiquidity (2002) ini akan memberikan dampak harga per satu 
rupiah dari volume yang diperdagangkan dan bias dijadikan proksi dari likuiditas, dengan 
nilai yang lebih tinggi terasosiasi dengan saham yang tidak likuid. Sebagai proksi dari 
likuiditas, Amihud Illiquidity (2002) dapat diformulasikan sebagai berikut: 

                                            ILLIQ iyw = | r iyw | 
                            TV iyw  

Keterangan : ILLIQ iyw (variabel Amihud Illiquidity pada perusahaan i dalam minggu 
w); r iyw (jumlah observasi harian pada perusahaan i dalam minggu w); TV iyw (nilai Amihud 
Illiquidity pada perusahaan i pada minggu w). 
3.4.1.2 Volatilitas 

Volatilitas menggambarkan pergerakan naik turun harga saham akibat risiko dan 
pengembalian saham yang dihadapi investor pada periode tertentu (Jogiyanto, 2010:376). 
Dalam Untari (2017), menurut Hwang dan Salmon (2004) tingginya volatilitas akan 
meningkatkan kesalahan dalam menentukan harga karena adanya bias dalam 
mempertimbangkan risiko dan pengembalian saham yang diharapkan. Hal ini berdampak 
pada keputusan investor yang menjadi tidak rasional karena investor akan cenderung 
memakai instingnya. Sehingga terjadilah perubahan harga saham yang membentuk suatu 
pola atau tren harga saham. Merujuk pada penelitian Ascioglu (2007), Auoadi et al (2013), 
dan Riga (2016), volatilitas diproksikan dengan menggunakan standar deviasi 
pengembalian yang dihitung menggunakan data dari hari pembuka setiap minggu 
perdagangan. 

3.4.2 Variabel Independen 

Variabel independen menurut Sugiyono (2013:39) merupakan variabel yang disebut 
juga dengan variabel bebas atau variabel eksogen, yang akan memberi pengaruh atau yang 
menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat/endogen).  

3.4.2.1 Google Search Volume  

Google Search Volume (GSV) menggambarkan investor attention dari besarnya 
data statistik yang diperoleh melalui situs www.google.com/trends. Data dari situs Google 
Trends tersebut menyatakan seberapa besar populasi di Indonesia mencari informasi pada 
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rentang waktu yang telah ditentukan. Data populasi tersebut berskala dari 0 – 100. Semakin 
besar nilai skalanya, artinya semakin banyak populasi yang mengakses informasi dengan 
kata kunci tersebut. 

Merujuk pada Auoadi et al. (2013) dan Riga (2016) penelitian ini akan menggunakan 
kata kunci pencarian dengan nama perusahaan. Kata pencarian dengan nama perusahaan 
memiliki beberapa kelemahan seperti, tidak semua pengguna internet yang mencari dengan 
kata kunci tersebut adalah investor. Namun hal tersebut diasumsikan sebagai random 
noise. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, maka terdapat beberapa kriteria untuk 
pencarian kata kunci perusahaan yaitu 1) Menggunakan nama perusahaan dengan 
lengkap. Menurut Aouadi et al. (2013) dan Riga (2016) penggunaan simbol saham 
perusahaan kurang efektif untuk menampilkan informasi fundamental perusahaan dan 
informasi tambahan kegiatan perusahaan yang dapat dijadikan referensi keputusan 
investor, 2) Dalam fitur Google Search Volume terdapat pengaturan untuk mengatur 
pencarian dalam lokasi tertentu. Dalam penelitian ini akan menggunakan pencarian di 
Indonesia, 3) Untuk mendapatkan hasil yang tidak bias, dikeluarkan saham yang tidak 
beraktivitas atau belum IPO pada masa observasi yang ditentukan dan tidak memiliki nilai 
0 selama 8 minggu berturut – turut dalam pencarian Google Search Volume perusahaan 
terkait, 4) Merujuk pada Bank et al (2011), pencarian nama perusahaan dalam Google 
Search Volume menghilangkan nama legal perusahaan seperti “PT” atau “Tbk”. 

3.4.3 Variabel Kontrol  

Penelitian ini menggunakan tingkat pengembalian saham, standar deviasi dengan 
lag 1 minggu, nilai rupiah volume saham yang diperdagangkan, nilai kapitalisasi pasar dan 
harga saham perusahaan terkait. Variabel kontrol tersebut akan digunakan dalam penelitian 
ini untuk memperjelas uji pengaruh variabel investor attention yang menggunakan proksi 
Google Search Volume (GSV) terhadap variabel dependen (likuiditas pasar dan volatilitas 
pasar saham). Sehingga GSV akan lebih berkaitan dengan pasar saham secara spesifik. 

Tabel 3.2 Tabel Variabel Independen dan Variabel Kontrol 

Variabel Independen Definisi 

Google Search Volume 
(GSV) 

Volume pencarian nama perusahaan yang 
tersedia dalam Google Search Volume 

Variabel Kontrol Definisi 

Return Tingkat pengembalian saham  

Std_Dev Digunakan sebagai variabel kontrol, standar 
deviasi dengan lag 1 minggu 

Trading_Volume Nilai rupiah volume saham yang diperdagangkan 

Market_Value Nilai kapitalisasi pasar saham perusahaan terkait 

ILLIQit Amihud Illiquidity lag 1 periode 
Sumber: Diolah oleh penulis. 

Sehingga dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan model persamaan regresi 
penelitian ini sebagai berikut. 
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(1) ILLIQit  = α + ß1 Ln (GSV i,t-1) + ß2 Ln (GSV) M,t-1 + ß3 Std_Dev i,t-1 

+ ß4 Returni,t-1 + ß5 Ln (Market_Valuei,t-1) + ß6 Trading_Volumei,t-
1 + ß7 ILLIQi,t-1 + ß8 * (t-1) + Ɛt 

(2) Std_Devit = α + ϓ1 Ln(GSVi,t) + ϓ2 Ln(GSV)M,t + ϓ3 Ln  

(Trading_Volumei,t) + ϓ4 LnReturni,t-1 + ϓ5 *t + ϓ6 Std_Dev i,t-1 + 
Ɛt 

Menurut Bank et al. (2011) penambahan struktur lag dimanfaatkan untuk menghitung 
kemungkinan adanya ketergantungan antara ilikuiditas saham dan aktivitas 
perdagangannya, volume pencarian internet dan variabel kontrol lainnya. Sedangkan model 
volatilitas tidak menggunakan lag pada variabel independennya (kecuali lag standar deviasi) 
karena mengacu pada Aouadi et al. (2013) dan Riga (2016) serta didukung dengan 
pernyataan Clark (1973) bahwa volatilitas mempunyai keterkaitan dengan informasi yang 
baru sehingga mempengaruhi pergerakan volume yang simultan dalam membentuk 
keseimbangan baru dengan cepat. 

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi dengan jenis data time series. Model 
regresi menurut Nachrowi dan Usman (2006:7) merupakan suatu model yang parameternya 
linier atau tidak berbentuk garis lurus dan secara kuantitatif dapat digunakan untuk 
menganalisis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Untuk menguji pengaruh 
variabel dependen dan variabel independen serta variabel control yang sebelumnya telah 
dijelaskan, maka penelitian ini menggunakan metode regresi time series. 

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2012), uji statistik deskriptif diperlukan untuk memberikan gambaran atau 
deskripsi dari suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata (mean), standar deviasi, varian, 
maksimum (max), minimum (min), sum, range, kurtosis dan skewness.  

3.5.2 Uji Stasioneritas Data 

Data yang dipakai di dalam penelitian ini merupakan data yang dikumpulkan dalam waktu 
yang berbeda atau disebut juga dengan data time series (Nachrowi dan Usman, 2006:339).  

Untuk menguji data time series dalam penelitian ini stasioner atau tidak, maka digunakan 
uji akar unit atau Unit Root Test. Dalam penelitian ini, akan menggunakan 2 metode uji akar 
unit yaitu, Augmented Dicker-Fuller (ADF) oleh Dickey dan Fuller (1979) dan Phillips Peron 
(PP) oleh Phillips Peron (1988). Kedua uji tersebut memiliki hipotesis seperti berikut: 

H0 : Data memiliki unit root (data tidak stasioner) 
H1 : data tidak memiliki unit root (data stasioner) 

Dengan begitu, apabila data yang diuji signifikan maka H0 ditolak. Artinya, data tersebut 
tidak memiliki unit root atau dengan kata lain data tersebut berarti stasioner. 
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3.5.3 Analisis Korelasi 

Sebelum melakukan penelitian pengaruh variabel independen terhadap variabel 
likuiditas dan volatilitas pasar saham, terlebih dahulu dilakukan analisis korelasi antara 
perhatian investor dengan aktivitas pasar saham yang diproksi kan dengan volume 
perdagangan. 

3.5.4 Teknik Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis atau signifikansi hipotesis didapat dari hasil input data melalui 
software statistik yaitu, Eviews 7. Uji hipotesis yang digunakan untuk membuktikan atau 
menguji apakah koefisien dari regresi signifikan atau tidak adalah melalui uji-uji berikut. 

3.5.4.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Uji signifikansi parsial atau uji t-statistik digunakan untuk menguji signifikansi 
variabel independen secara parsial atau individual terhadap variabel dependen (Gujarati, 
2013). Pengujian dilakukan dengan tingkat kepercayaan (tingkat alpha) 1%, 5% dan 10%, 
dengan aturan apabila nilai probabilitas t-statistik lebih dari tingkat signifikansi, maka tidak 
ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya jika 
probabilitas t-statistik kurang dari tingkat signifikansi, maka ada pengaruh antara variabel 
independen terhadap variabel dependen. 

3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan guna mengetahui atau menguji apakah signifikansi variabel 
independen secara simultan (bersamaan) berpengaruh terhadap variabel dependen atau 
tidak (Gujarati, 2013).  Aturan pengujian uji F ini tidak jauh berbeda dengan aturan uji t, yaitu 
apabila nilai  probabilitas  F-statistik lebih dari tingkat signifikansi, maka tidak ada pengaruh 
secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya 
jika probabilitas F-statistik kurang dari tingkat signifikansi, maka ada pengaruh secara 
simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

3.5.4.3 Koefisien Determinasi (R2 atau Goodness of Fit)  

Menurut Gujarati (2013) koefisien determinasi (R2) adalah nilai yang menunjukkan 
seberapa besar kemampuan persamaan menerangkan hubungan variabel independen 
terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah (0 <  R2 < 1). Semakin nilai 
R2 mendekati 1, maka semakin tepat penilaian dari persamaan tersebut. Apabila nilai R2 
mendekati 0 (nol), maka semakin terbatas kemampuan persamaan tersebut 
menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Pada 
penelitian ini menggunakan Adjusted R2 Squared atau Chi-square yang telah disesuaikan. 
Semakin banyak variabel independen dalam persamaan maka akan semakin memperkecil 
nilai R2. 

3.5.5 Uji Granger Causality 

Metode uji kausalitas Granger yang pertama kali diajukan pada tahun 1969, adalah 
suatu pengujian hipotesis statistik untuk membuktikan apakah data runtut waktu (time 
series) berguna untuk peramalan kedepannya (Granger, 1969). Dalam penelitian ini, uji 
kausalitas Granger digunakan untuk membuktikan hipotesis kedua (H2) dan hipotesis ketiga 
(H3) pada penelitian ini adalah benar adanya.  
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Hipotesis pengujian metode Granger adalah: 

H0 : X tidak menyebabkan Y 
H1 : X menyebabkan Y 

Adapun aturan pengujian kausalitas Granger ini adalah H0 ditolak apabila p-value < tingkat 
alpha dan H1 diterima. H0 diterima apabila p-value > tingkat alpha dan H1 ditolak. 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel di bawah menunjukkan hasil statistik deskriptif dari variabel Google Search 
Volume (GSV) dari frekuensi pencarian nama masing-masing perusahaan dalam mingguan. 
Variabel GSV yang didapat berskala dari 0 sampai 100. Variabel GSV diambil mulai Januari 
2015 sampai Juni 2017.  

           Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif GSV 

Nama Perusahaan Mean Skewness Kurtosis J-B Nama Perusahaan Mean Skewness Kurtosis J-B 

Astra Agro Lestari  
43.83 1.05 4.12 30.17*** 

Indofood Sukses Makmur 
59.88 0.10 2.96 0.22*** 

Adhi Karya 
32.56 2.41 11.59 517.44*** 

Indocement Tunggal 
Prakarsa 45.80 0.61 3.14 8.17*** 

Aneka Tambang  
49.06 0.81 3.28 14.34*** 

Jasa Marga  
20.05 4.25 25.01 2969.18*** 

Astra Internasional  
39.47 0.61 4.19 15.40*** 

Lippo Karawaci 
65.54 1.12 4.25 35.22*** 

Alam Sutera Realty 
44.09 0.81 3.38 14.85*** 

Media Nusantara Citra 
39.68 0.38 3.50 4.42*** 

Bank Central Asia  
57.38 0.56 2.36 8.78*** 

Matahari Putra Prima 
42.73 0.57 2.91 7.02*** 

Bank Negara Indonesia 
35.10 1.43 6.97 127.59*** 

Perusahaan Gas Negara 
45.16 0.68 3.53 11.49*** 

Bank Tabungan Negara  
31.84 1.70 7.42 166.06*** 

Tambang Batubara Bukit 
Asam  31.34 0.96 5.89 64.32*** 

Bank Mandiri  
71.59 0.66 2.78 9.59*** 

PP (Persero) 
38.78 0.90 4.72 33.21*** 

Global Mediacom  
28.45 0.67 4.40 19.90*** 

Pakuwon Jati 
38.53 1.10 4.65 40.46*** 

Bumi Serpong Damai  
40.98 0.91 4.12 24.35*** 

Semen Indonesia 
60.30 0.55 3.33 6.93*** 

Charoen Pokphand Indonesia  
52.58 0.21 2.76 1.28*** 

Summarecon Agung  
44.29 1.02 3.69 24.59*** 

Elnusa  
59.26 0.57 2.92 7.08*** 

Sri Rejeki Isman  
37.27 1.16 5.05 51.29*** 

Gudang Garam  
43.15 2.43 13.45 708.26*** 

Sawit Sumbermas Sarana  
32.95 0.67 3.76 12.74*** 

Indofood CBP Sukses Makmur 
45.41 0.76 3.06 12.35*** 

Telekomunikasi Indonesia  
50.74 0.49 3.45 6.18*** 

Vale Indonesia 
54.07 0.35 3.29 3.00*** 

Wijaya Karya  
49.63 0.48 3.91 9.37*** 

Sumber: Diambil dari output Eviews 7 dan diolah oleh penulis. (*** Signifikan pada level 1%,** Signifikan pada level 5%, * 
Signifikan pada level 10%) 

Dari tabel 4.1 didapatkan hasil rata-rata (mean) dari variabel GSV yang bervariasi. 
Nilai rata-rata terendah dari beberapa perusahaan di atas adalah nilai mean dari 
perusahaan Jasa Marga sebesar 20,05 dari skala 0 – 100. Sedangkan nilai mean GSV 
tertinggi didapat dari perusahaan Bank Mandiri senilai 71,59 dari 100. Sedangkan untuk 
nilai skewness yang dihasilkan dari masing-masing perusahaan bervariasi. Nilai kurtosis 
dari berbagai perusahaan LQ-45 ini juga beragam. Terdapat enam (6) perusahaan LQ-45 
yang nilai kurtosis-nya kurang dari 3 yaitu, Bank Central Asia, Bank Mandiri (Persero ), 
Charoen Pokphand Indonesia , Elnusa, Indofood Sukses Makmur dan Matahari Putra 
Prima. Artinya, distribusi data keenam perusahaan tersebut adalah leptokurtis (lancip) 
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terhadap normal. Sedangkan uji Jarque-Bera dari masing-masing perusahaan LQ-45 
menunjukkan bahwa data dari masing-masing perusahaan tersebut tidak terdistribusi 
normal. 

4.2 Uji Stasioneritas 

Data Google Search Volume (GSV) yang tersedia merupakan data time series setiap minggu. 
Berikut hasil uji stasioneritas data GSV. 

 
Tabel 4.2 Uji Stasioneritas GSV 

Nama Perusahaan ADF PP Nama Perusahaan ADF PP 

Astra Agro Lestari  
-7.82*** -7.841*** 

Indofood Sukses Makmur 
-9.158*** -9.832*** 

Adhi Karya  
-6.446*** -6.418*** 

Indocement Tunggal Prakarsa 
-10.054*** -10.055*** 

Aneka Tambang   
-5.917*** -9.397*** 

Jasa Marga (Persero) 
-5.244*** -5.110*** 

Astra Internasional  
-8.728*** -8.772*** 

Lippo Karawaci 
-6.479*** -6.477*** 

Alam Sutera Realty 
-11.334*** -11.465*** 

Media Nusantara Citra 
-10.259*** -10.259*** 

Bank Central Asia  
-8.969*** -9.090*** 

Matahari Putra Prima 
-10.421*** -10.467*** 

Bank Negara Indonesia  
-5.349*** -5.400*** 

Perusahaan Gas Negara (Persero) 
-7.836*** -8.332*** 

Bank Tabungan Negara (Persero) 
-10.415*** -10.428*** 

Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) 
-10.271*** -10.485*** 

Bank Mandiri (Persero ) 
-14.822*** -6.318*** 

PP (Persero) 
-10.919*** -10.976*** 

Global Mediacom  
-8.848*** -8.819*** 

Pakuwon Jati 
-11.134*** -11.134*** 

Bumi Serpong Damai  
-10.613*** -10.604*** 

Semen Indonesia (Persero) 
-5.688*** -5.781*** 

Charoen Pokphand Indonesia  
-10.753*** -10.750*** 

Summarecon Agung  
-10.523*** -10.542*** 

Elnusa  
-5.387*** -5.232*** 

Sri Rejeki Isman  
-9.926*** -9.970*** 

Gudang Garam  
-5.219*** -5.358*** 

Sawit Sumbermas Sarana  
-10.762*** -10.727*** 

Indofood CBP Sukses Makmur 
-8.165*** -8.001*** 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) 
-7.130*** -7.135*** 

Vale Indonesia 
-10.149*** -10.377*** 

Wijaya Karya (Persero) 
-6.133*** -6.155*** 

Sumber: Diambil dari output Eviews 7 dan diolah oleh penulis. (*** Signifikan pada level 1%,** Signifikan pada level 5%, * Signifikan 
pada level 10%) 

 

Hasil uji akar unit root dari seluruh masing-masing perusahaan LQ-45 menunjukkan bahwa ADF 
statistik dan PP statistik signifikan pada level 1%. Maka dapat diputuskan bahwa data GSV dari 
masing-masing perusahaan tersebut terbebas dari unit root atau dapat dikatakan datanya stasioner. 
Karena data stasioner dengan tren, maka dimasukkan variabel tren waktu pada saat melakukan 
regresi. 

4.3 Analisis Korelasi GSV dan Aktivitas Pasar Saham 

Sebelum memasuki pengujian hipotesis, dilakukan analisis korelasi GSV perusahaan dan aktivitas 
pasar serta GSV Indeks Pasar dan aktivitas pasar saham. Pengukuran terbaik dan jelas dari 
aktivitas pasar saham adalah volume perdagangan di pasar saham (Chordia et al., 2007). Untuk itu, 
tabel 4.3 menampilkan koefisien korelasi antara GSV perusahaan dan indeks dengan volume 
perdagangan saham. 
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Tabel 4.3 Analisis Korelasi GSV dan Volume Perdagangan 
Nama Perusahaan GSV Perusahaan GSV Indeks Nama Perusahaan GSV Perusahaan GSV Indeks 

Astra Agro Lestari  
0.0302 0.0560 

Indofood Sukses Makmur 
0.0004 -0.0592 

Adhi Karya  
0.0023 0.0397 

Indocement Tunggal Prakarsa 
0.2911*** 0.0333 

Aneka Tambang  
-0.2840*** -0.0482 

Jasa Marga  
0.1362*** -0.0447 

Astra Internasional  
-0.0876* -0.0903 

Lippo Karawaci 
-0.2930*** 0.1471*** 

Alam Sutera Realty 
0.2265*** 0.0392 

Media Nusantara Citra 
-0.2313*** -0.0289 

Bank Central Asia  
-0.2518*** -0.1540*** 

Matahari Putra Prima 
0.2056*** 0.0619 

Bank Negara Indonesia  
0.0299 -0.0154 

Perusahaan Gas Negara  
0.2700*** 0.1112*** 

Bank Tabungan Negara  
0.1503*** -0.0805 

Tambang Batubara Bukit Asam  
-0.2236*** 0.0266 

Bank Mandiri  
0.1127*** -0.1803*** 

PP (Persero) 
0.1469*** 0.0115 

Global Mediacom  
0.1002* -0.0037 

Pakuwon Jati 
0.1326*** 0.0020 

Bumi Serpong Damai  
0.0116 -0.1096** 

Semen Indonesia  
0.1733*** -0.0637 

Charoen Pokphand Indonesia  
0.1755*** 0.0381 

Summarecon Agung  
0.4401*** 0.1035** 

Elnusa  
0.1155*** 0.1035** 

Sri Rejeki Isman  
0.2325*** -0.0197 

Gudang Garam  
0.1935** -0.2205*** 

Sawit Sumbermas Sarana  
0.1047*** 0.1584*** 

Indofood CBP Sukses Makmur 
0.0221 -0.1655*** 

Telekomunikasi Indonesia  
-0.2513*** -0.1531*** 

Vale Indonesia 
-0.0746 0.2040*** 

Wijaya Karya  
0.1495*** -0.0478 

Sumber: Diambil dari output Eviews 7 dan diolah oleh penulis. (*** Signifikan pada level 1%,** Signifikan pada level 5%, * Signifikan 
pada level 10%) 

Dari tabel 4.3 diatas, didapatkan 17 perusahaan yang GSV perusahaannya berkorelasi positif 
dengan volume perdagangan yaitu, Alam Sutera Realty, Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri, 
Global Mediacom, Charoen Pokphand Indonesia, Elnusa, Gudang Garam, Indocement Tunggal 
Prakarsa, Matahari Putra Prima, Perusahaan Gas Negara, PP (Persero), Pakuwon Jati, Semen 
Indonesia, Summarecon Agung, Sri Rejeki Isman, Sawit Sumbermas Sarana dan Wijaya Karya.  
Sedangkan yang GSV perusahaannya berkorelasi negatif dengan volume perdagangan ada 9 
perusahaan yaitu, Aneka Tambang, Astra Internasional, Bank Central Asia, Jasa Marga, Lippo 
Karawaci, Media Nusantara Citra, Tambang Batubara Bukit Asam dan Telekomunikasi Indonesia. 

Korelasi GSV Indeks terhadap volume perdagangan juga terdapat dalam beberapa kasus 
perusahaan. Untuk korelasi positif GSV Indeks dan volume perdagangan terdapat pada 6 
perusahaan yaitu, Elnusa, Vale Indonesia, Lippo Karawaci, Perusahaan Gas Negara, 
Summarecon Agung dan Sawit Sumbermas Sarana. Sedangkan untuk korelasi negatif GSV 
Indeks dan volume perdagangan dialami oleh kasus dari 8 perusahaan yaitu, Astra Internasional, 
Bank Central Asia, Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri, Bumi Serpong Damai, Gudang Garam, 
Indofood CBP Sukses Makmur, dan Telekomunikasi Indonesia. 

4.4 Uji Hipotesis 
Ada dua hipotesis yang yang akan diuji dengan regresi. Hipotesis pertama menguji pengaruh 

investor attention  terhadap likuiditas pasar saham dan hipotesis kedua menguji pengaruh investor 
attention  terhadap volatilitas pasar saham. Model likuiditas menggunakan Amihud Illiquidity 
(2002) untuk memproksikan likuiditas. Untuk hasil dari uji regresi model likuiditas terangkum pada 
tabel 4.5. Model atau persamaan kedua ini adalah untuk menguji hipotesis pengaruh investor 
attention terhadap volatilitas pasar saham. Volatilitas pasar diproksikan dengan standar deviasi 
pengembalian saham. Untuk hasil dari uji regresi persamaaan model volatilitas terangkum pada 
tabel 4.6. 
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 Tabel 4.5 Uji Hipotesis Model Likuiditas 
Perusahaan  α ß1 ß2 ß3 ß4 ß5 ß6 ß7 ß8 Adj. R2 

Astra Agro Lestari  0.0272*** 0.0002 -0.0001 -0.0103** 0.0009 0.0010*** 0.0001* 0.3194** 0.0000*** 0.2411 
 0.0030 0.0823 0.2677 0.0315 0.1969 0.0010 0.0712 0.0162 0.0032 0.0000*** 

Adhi Karya  0.2060** -0.0016 -0.0002 -0.0746 -0.0022 -0.0060* -0.0007 -0.0636 0.0000 -0.0068 

 0.0351 0.5591 0.9345 0.1736 0.8930 0.0725 0.6371 0.5118 0.8882 0.5244 

Aneka Tambang 0.0309 -0.0007 -0.0005 0.0377 0.0117 0.0001 -0.0011 -0.0277 0.0000 -0.0368 

 0.6824 0.7902 0.8156 0.4151 0.3551 0.9556 0.2193 0.7629 0.7073 0.8946 

Astra Internasional  0.0288*** 0.0000 -0.0001 0.0047 0.0017*** -0.0010*** 0.0002*** 0.0166 0.0000 0.2927 

 0.0004 0.6707 0.4217 0.2215 0.0011 0.0001 0.0003 0.8942 0.7108 0.0000*** 

Alam Sutera Realty  -0.1551 0.0000 -0.0006 -0.0101 -0.0085 0.0074 -0.0023* -0.0231 0.0000 -0.0082 

 0.2467 0.9942 0.7520 0.8590 0.5583 0.1240 0.0659 0.7994 0.2015 0.5430 

Bank Central Asia  -0.1250 0.0021 -0.0006 -0.0064 -0.0172 0.0037 -0.0001 -0.0040 0.0000 -0.0220 

 0.4541 0.2257 0.5493 0.8825 0.1728 0.4743 0.8965 0.9650 0.7313 0.7249 

Bank Negara Indonesia 0.0136*** 0.0000 -0.0001 0.0009 0.0005 -0.0006*** 0.0003*** 0.1920** 0.0000* 0.3904 

 0.0068 0.6016 0.2284 0.7067 0.2535 0.0001 0.0000 0.0149 0.0624 0.0000*** 

Bank Tabungan Negara 0.0269*** -0.0001 -0.0001 0.0043* 0.0007 -0.0010*** 0.0002*** -0.0715 0.0000*** 0.1795 

 0.0011 0.3543 0.1711 0.0867 0.2609 0.0004 0.0001 0.4077 0.0083 0.0001*** 

Bank Mandiri  0.0017 0.0003 -0.0001* 0.0132** -0.0003 -0.0002** 0.0002*** -0.1912 0.0000 0.2058 

 0.6718 0.2703 0.0816 0.0467 0.6429 0.0285 0.0003 0.3861 0.7613 0.0000*** 

Global Mediacom  -0.0143*** 0.0000 0.0001 0.0071** 0.0020*** 0.0005*** -0.0001 0.0174*** 0.0000 0.2850 

 0.0091 0.9928 0.6991 0.0213 0.0075 0.0020 0.3675 0.0002 0.2323 0.0000*** 

Bumi Serpong Damai  0.0503*** 0.0001 -0.0001* 0.0006 0.0006 -0.0018*** 0.0002*** 0.1264 0.0000* 0.2037 

 0.0001 0.5146 0.0787 0.8827 0.3891 0.0000 0.0018 0.3836 0.1049 0.0000*** 

Charoen Pokphand Indonesia  0.0202 0.0017 -0.0010 0.0442 -0.0153 0.0003 -0.0012 -0.0179 0.0000 -0.0349 

 0.9143 0.5164 0.6668 0.5369 0.3558 0.9610 0.5465 0.8454 0.3308 0.8755 

Elnusa  0.0209*** 0.0002 -0.0001 -0.0065 0.0006 -0.0010*** 0.0004*** 0.2640* 0.0000*** 0.3946 

 0.0000 0.2370 0.2723 0.1613 0.3840 0.0000 0.0000 0.0578 0.0001 0.0000*** 

Gudang Garam  0.0108 -0.0001 -0.0001 -0.0036 0.0009 -0.0005* 0.0002** 0.2266 0.0000 0.1635 

 0.1995 0.6384 0.2393 0.5661 0.1431 0.0935 0.0011 0.2757 0.3629 0.0003*** 

Indofood CBP Sukses Makmur  -0.0021 0.0000 -0.0001 -0.0101** 0.0001 0.0000 0.0002*** 0.5561*** 0.0000 0.2005 

 0.5298 0.7993 0.1152 0.0211 0.8213 0.7463 0.0041 0.0001 0.3321 0.0000*** 

Vale Indonesia  0.0282*** 0.0000 -0.0002* -0.0086** -0.0002 -0.0014*** 0.0007*** 0.2794** 0.0000*** 0.4944 

 0.0000 0.9895 0.1006 0.0407 0.6581 0.0000 0.0000 0.0318 0.0001 0.0000*** 

Indofood Sukses Makmur  0.0394*** 0.0001 -0.0001 -0.0179*** 0.0007 -0.0014*** 0.0002*** 0.7050*** 0.0000** 0.3389 

 0.0000 0.3170 0.4618 0.0054 0.2816 0.0000 0.0009 0.0014 0.0445 0.0000*** 

Indocement Tunggal Prakarsa  0.0274* 0.0001 0.0000 -0.0056 0.0009 -0.0010** 0.0002** 0.5191*** 0.0000 0.2618 

 0.0809 0.1711 0.7284 0.2938 0.2038 0.0470 0.0113 0.0031 0.3272 0.0000*** 

Jasa Marga   0.0321*** 0.0001* -0.0002*** 0.0106* 0.0010* -0.0012*** 0.0002*** -0.2810 0.0000*** 0.2347 

 0.0006 0.0938 0.0004 0.0901 0.1035 0.0001 0.0000 0.1797 0.0006 0.0000*** 

Lippo Karawaci  -0.0214** 0.0003 -0.0001* 0.0135** -0.0006 0.0006** 0.0001** -0.3109* 0.0000 0.1018 

 0.0140 0.1691 0.0559 0.0111 0.2942 0.0300 0.0334 0.0667 0.4484 0.0074*** 

Media Nusantara Citra  0.0480*** 0.0002* -0.0001 0.0059 0.0006 -0.0017*** 0.0002*** -0.0999 0.0000*** 0.2244 

 0.0000 0.0679 0.3635 0.2975 0.3534 0.0000 0.0023 0.5720 0.0015 0.0000*** 

Matahari Putra Prima  0.0027 0.0000 -0.0001 -0.0173*** -0.0004 -0.0002 0.0001*** 0.6084*** 0.0000 0.1644 

 0.6544 0.7188 0.3697 0.0002 0.4894 0.4095 0.0027 0.0000 0.8902 0.0003*** 

Perusahaan Gas Negara  0.0204*** 0.0001 -0.0002** -0.0043 -0.0004 -0.0008*** 0.0002*** 0.2648 0.0000** 0.1959 

 0.0033 0.6389 0.0241 0.4050 0.4890 0.0003 0.0001 0.1375 0.0252 0.0000*** 

Tambang Batubara Bukit Asam 0.0092** -0.0002 -0.0002* -0.0016 -0.0003 -0.0006*** 0.0005*** 0.2108 0.0000 0.2937 

 0.0311 0.2067 0.0900 0.7922 0.6745 0.0000 0.0000 0.2347 0.2534 0.0000*** 

PP (Persero)  0.0389*** 0.0000 -0.0001 -0.0091* 0.0003 -0.0015*** 0.0003*** 0.3547** 0.0000** 0.2539 

 0.0009 0.5780 0.3799 0.1030 0.6442 0.0002 0.0000 0.0428 0.0293 0.0000*** 

Pakuwon Jati  0.0313*** 0.0000 -0.0002** -0.0028 0.0013** -0.0011*** 0.0002*** 0.1115 0.0000*** 0.1343 

 0.0004 0.8295 0.0265 0.6318 0.0302 0.0002 0.0020 0.5479 0.0019 0.0013*** 

Semen Indonesia 0.0664*** 0.0001 -0.0001 -0.0020 0.0028*** -0.0023*** 0.0002*** 0.0051 0.0000*** 0.3534 

 0.0000 0.3512 0.3960 0.7381 0.0000 0.0000 0.0001 0.9779 0.0000 0.0000*** 

Summarecon Agung  0.0549*** 0.0000 -0.0003*** -0.0068 0.0009 -0.0018*** 0.0001** 0.3354** 0.0000** 0.2404 

 0.0000 0.9374 0.0016 0.1513 0.1356 0.0000 0.0407 0.0181 0.0177 0.0000*** 

Sri Rejeki Isman  -0.0139** 0.0001 -0.0002* 0.0032 0.0004 0.0003 0.0003*** 0.1199 0.0000*** 0.3557 

 0.0351 0.4197 0.1035 0.3268 0.5188 0.2615 0.0000 0.2955 0.0093 0.0000*** 

Sawit Sumbermas Sarana  -0.0030 0.0000 0.0000 -0.0016 0.0002 0.0001 0.0000 0.1018 0.0000 -0.0696 

 0.8277 0.9056 0.7582 0.8305 0.8081 0.8118 0.8720 0.6895 0.8704 0.9996 

Telekomunikasi Indonesia 0.0181* -0.0001 -0.0001* 0.0055 0.0015** -0.0007** 0.0002*** -0.0227 0.0000 0.1746 

 0.0692 0.4152 0.0507 0.2603 0.0200 0.0273 0.0002 0.8972 0.3487 0.0001*** 

Wijaya Karya 0.0000*** 0.0000 0.0000 0.0000* 0.0000* 0.0000*** 0.0000*** 1.0000*** 0.0000** 1.0000 

 0.0049 0.2032 0.1454 0.0901 0.0548 0.0000 0.0000 0.0000 0.0503 0.0000*** 

Sumber: Diambil dari output Eviews 7 dan diolah oleh penulis. (*** Signifikan pada level 1%,** Signifikan pada level 5%, * Signifikan pada level 
10%) 

4.4.1 Pengaruh Investor Attention terhadap Likuiditas Pasar 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas mengenai pengaruh investor attention terhadap 
likuiditas pasar saham ada hal-hal yang dapat dijelaskan. Pada hasil analisis korelasi Google Search 
Volume (GSV) dan volume perdagangan yang menggambarkan hubungan atau korelasi antara 
investor attention dan aktivitas pasar saham, hasil dari kebanyakan kasus membuktikan bahwa 
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memang ada korelasi antara investor attention dan aktivitas pasar saham. Hasil tersebut 
mendukung hasil penelitian terdahulu dari Aouadi et al. (2013), Brochado (2014) dan Riga (2016) 
yang menyatakan bahwa ada korelasi antara investor attention terhadap aktivitas pasar saham 
dengan menggunakan Google Search Volume (GSV) dan volume perdagangan. Hal ini 
menunjukkan bahwa investor akan mencari informasi tentang perusahaan yang mendapat 
perhatiannya. Dengan informasi yang didapat tersebut maka investor akan melakukan tindakan 
dalam pasar saham sehingga menimbulkan aktivitas di dalam pasar saham. 

Pada hasil analisis regresi persamaan likuiditas yang diproksikan dengan Amihud Illiquidity 
(2002) dapat dibuktikan setidaknya pada beberapa kasus, variabel GSV perusahaan dan indeks 
berpengaruh terhadap likuiditas. Hal tersebut menyatakan bahwa semakin banyaknya volume 
pencarian informasi suatu perusahaan maka akan semakin mempengaruhi likuiditas perusahaan 
tersebut. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aouadi et al. 
(2013), Brochado (2014) dan Riga (2016) yang juga menemukan dalam penelitian mereka bahwa 
perhatian investor yang tercermin dari volume pencarian GSV akan mempengaruhi likuiditas pasar. 
Maka dapat diputuskan bahwa informasi perusahaan yang mendapatkan perhatian investor akan 
membuat investor semakin gencar melakukan aktivitas jual dan beli saham dalam pasar sehingga 
membuat saham perusahaan tersebut menjadi likuid.

 
Tabel 4.7 Uji Hipotesis Model Volatilitas 

Perusahaan  α ß1 ß2 ß3 ß4 ß5 ß6 Adj. R2 

Astra Agro Lestari  0.0502 -0.0021 0.0024 -0.0059 0.0015 -0.0001*** 0.0115 0.0819 
 0.7489 0.5727 0.3790 0.9018 0.1837 0.0053 0.8908 0.0127** 

Adhi Karya  0.0081 0.0078* 0.0021 -0.0050 0.0015 0.0000 0.1476* 0.0275 

 0.9682 0.1026 0.5843 0.9353 0.3409 0.7299 0.1091 0.1606 

Aneka Tambang -0.2575* 0.0041 -0.0074* 0.0914** 0.0007 -0.0001 0.1499* 0.0564 

 0.0651 0.4347 0.0818 0.0322 0.7114 0.2873 0.0966 0.0494 

Astra Internasional  -0.0001 0.0000 -0.0002 0.0070 0.0014 0.0000 0.1482* 0.0074 

 0.9996 0.9986 0.9265 0.9082 0.1639 0.6084 0.0942 0.3403 

Alam Sutera Realty  -0.2275 -0.0009 0.0026 0.0774* 0.0025* 0.0000 0.0889 0.0561 

 0.1398 0.7702 0.3913 0.0971 0.0574 0.8777 0.3699 0.0511* 

Bank Central Asia  0.2808* -0.0010 0.0027 -0.0828* 0.0010 0.0000 0.1811* 0.0278 

 0.0994 0.7967 0.1970 0.1055 0.2029 0.4499 0.0603 0.1645 

Bank Negara Indonesia -0.2618 -0.0013 0.0007 0.0861* 0.0010 0.0000 0.1405 0.0587 

 0.1181 0.5670 0.7455 0.0878 0.2833 0.1910 0.1246 0.0417** 

Bank Tabungan Negara -0.0660 0.0019 0.0013 0.0220 0.0000 0.0000 0.1855** 0.0123 

 0.6324 0.5219 0.5977 0.6043 0.9760 0.7509 0.0486 0.2846 

Bank Mandiri  0.0753 -0.0072 -0.0001 -0.0075 0.0009 0.0000 0.2412*** 0.0538 

 0.7234 0.3745 0.9659 0.9049 0.3744 0.1288 0.0086 0.0567* 

Global Mediacom  -0.2125 -0.0042 -0.0007 0.0837 0.0050*** -0.0001* 0.2910*** 0.1104 

 0.2664 0.2837 0.8779 0.1624 0.0088 0.1039 0.0095 0.0072*** 

Bumi Serpong Damai  0.2168 0.0022 -0.0006 -0.0584 0.0024** 0.0000 0.0312 0.0494 

 0.1994 0.5197 0.8183 0.2507 0.0295 0.1995 0.7359 0.0636* 

Charoen Pokphand Indonesia  0.2115 0.0038 0.0034* 0.0659 0.0014** 0.0000 0.0901** 0.1022 

 0.9604 0.2140 0.0624 0.9403 0.0332 0.5149 0.0244 0.005*** 

Elnusa  -0.2383 -0.0083 0.0052 0.0894* 0.0027* 0.0000 0.0240 0.0565 

 0.1474 0.3156 0.2131 0.0775 0.0895 0.8612 0.8000 0.0462** 

Gudang Garam  -0.1253 0.0061 0.0021 0.0353 -0.0001 0.0000 0.0846 0.0437 

 0.4561 0.2348 0.3858 0.4969 0.9098 0.1260 0.3553 0.0768* 

Indofood CBP Sukses Makmur  0.0453 0.0028 0.0005 -0.0121 0.0006 0.0000 0.0869 -0.0118 

 0.7687 0.3618 0.8120 0.7980 0.4646 0.3841 0.3363 0.6034 

Vale Indonesia  -0.2810 -0.0036 -0.0003 0.1004* 0.0016 0.0000 0.2955*** 0.0987 

 0.1478 0.4533 0.9390 0.1016 0.2715 0.4065 0.0013 0.0053*** 

Indofood Sukses Makmur  0.2168 0.0045 0.0021 -0.0661 0.0018 0.0000 0.0432 0.0362 

 0.2441 0.2082 0.4536 0.2444 0.1458 0.4211 0.6424 0.1153 

Indocement Tunggal Prakarsa  -0.1006 0.0036 0.0027 0.0295 0.0015 0.0000 0.2770*** 0.0926 

 0.5623 0.2871 0.3417 0.5762 0.1613 0.7874 0.0025 0.007*** 

Jasa Marga 0.1309 -0.0005 0.0020 -0.0362 0.0005 0.0000 0.0095 -0.0403 

 0.3966 0.8665 0.4272 0.4366 0.6627 0.8952 0.9194 0.9701 

Lippo Karawaci  0.3595** -0.0058 0.0031 -0.1020** -0.0016 0.0000 0.1601* 0.0633 

 0.0406 0.3587 0.2016 0.0455 0.1822 0.1680 0.0825 0.0381** 

Media Nusantara Citra  0.4129* -0.0042 0.0064* -0.1196* 0.0033* 0.0000 0.0939 0.0554 

 0.0666 0.3517 0.1042 0.0756 0.0525 0.8961 0.3275 0.0574* 

Matahari Putra Prima  -0.0368 0.0015 -0.0043 0.0246 0.0016 0.0000 -0.0484 -0.0014 

 0.7698 0.5936 0.1765 0.5104 0.1904 0.9264 0.5998 0.4482 

Perusahaan Gas Negara  0.0929 0.0033 -0.0005 -0.0229 0.0019 0.0000 0.0718 0.2271 

 0.6154 0.4258 0.8903 0.6853 0.1603 0.8523 0.4373 0.0000*** 

Tambang Batubara Bukit Asam -0.3454 0.0072* -0.0010 0.1054 -0.0003 0.0000 0.2400** 0.0582 

 0.1178 0.0792 0.7913 0.1208 0.8292 0.6260 0.0117 0.0476** 

PP (Persero)  -0.1104 0.0002 0.0011 0.0392 0.0010 0.0000 0.0560 -0.0171 

 0.3988 0.9215 0.6705 0.3316 0.2931 0.9558 0.5439 0.6812 
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Pakuwon Jati  0.1667 0.0022 0.0009 -0.0476 -0.0009 0.0000 -0.0573 0.0266 

 0.2716 0.4097 0.7352 0.3004 0.4738 0.9448 0.5425 0.7962 

Semen Indonesia -0.2153 -0.0022 0.0022 0.0712 0.0001 0.0000 0.1400 0.0388 

 0.2686 0.6678 0.4479 0.2349 0.9499 0.9367 0.1332 0.5811 

Summarecon Agung  0.0706 0.0001 0.0009 -0.0146 0.0009 0.0000 0.1436 0.0415 

 0.7017 0.9845 0.7815 0.7953 0.5250 0.3848 0.1266 0.5441 

Sri Rejeki Isman  -0.6283*** 0.0024 0.0057 0.1941*** 0.0013 0.0000 0.1916** 0.1513 

 0.0088 0.6662 0.2799 0.0079 0.5842 0.4136 0.0382 0.0003*** 

Sawit Sumbermas Sarana  -0.0024 -0.0033 0.0000 0.0098 0.0010 0.0000 0.0939 0.0256 

 0.9938 0.2959 0.9960 0.9179 0.4676 0.7470 0.3623 0.8485 

Telekomunikasi Indonesia -0.1434 0.0020 -0.0044** 0.0506 0.0007 0.1310 0.0000 0.0402 

 0.4449 0.5323 0.0341 0.3669 0.3838 0.1473 0.8094 0.0952* 

Wijaya Karya 31.9251*** -0.3656 0.1376 -9.4126*** 0.0848 0.0000 -0.0451 0.1019 

 0.0032 0.1655 0.4535 0.0043 0.2146 0.9844 0.6132 0.0466** 

Sumber: Diambil dari output Eviews 7 dan diolah oleh penulis. (*** Signifikan pada level 1%,** Signifikan pada level 5%, * 
Signifikan pada level 10%) 

4.4.2 Pengaruh Investor Attention terhadap Volatilitas Pasar  

Pada hasil analisis regresi persamaan volatilitas yang diproksikan dengan standar deviasi 
return  dapat dibuktikan setidaknya pada beberapa kasus, variabel GSV perusahaan dan 
indeks berpengaruh terhadap volatilitas terhadap volatilitas pasar saham. Maka semakin 
meningkatnya volume pencarian informasi suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap 
pergerakan pada pasar saham yang membuat volatilitas pasar saham. Hasil penelitian ini 
sejalan dengan hasil penelitian Aouadi et al. (2013), Brochado (2014) dan Riga (2016) yang 
juga menemukan bahwa investor attention dengan menggunakan proksi GSV berpengaruh 
terhadap volatilitas pasar saham. Investor mencari informasi perusahaan yang mendapat 
perhatiannya dengan mudah secara online membuat mereka sangat percaya diri dengan 
keputusan yang akan mereka ambil sehingga akan mempengaruhi volatilitas pasar yang 
bergerak karena reaksi dari perhatian investor tersebut (Da et al., 2011). 

4.4.3 Uji Granger Causality 

Setelah melakukan regresi pada kedua model, dilakukan uji kasualitas Granger 
untuk membuktikan benar adanya hipotesis 2 bahwa investor attention mempengaruhi 
likuiditas dan hipotesis 3 bahwa investor attention mempengaruhi volatilitas. 

Tabel 4.8 Kausalitas GSV dan Likuiditas 

Pairwise Granger Causality Tests 

  
  
  
  

Date: 09/18/17   Time: 09:52 

Sample: 1 4064 

Lags: 1 

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
 

 LN_GSVIT does not Granger Cause ILLIQIT 3978 1.4491 0.2287 

 ILLIQIT does not Granger Cause LN_GSVIT   3.0812 0.0793 
Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan Eviews 7 

Dari tabel 4.8 dapat dilihat probabilitas untuk uji kausalitas Granger likuiditas dan 
GSV adalah 0,2287. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 10% maka H0 yang 
menyatakan bahwa ilikuiditas menyebabkan GSV ditolak. Sedangkan uji Granger 
pada hipotesis GSV menyebabkan ilikuiditas diterima karena probabilitasnya 0,0793 
kurang dari 10%. Dari hasil pengujian ini dapat dinyatakan bahwa hipotesis 2 dalam 
penelitian ini terbukti dengan hasil uji kausalitas Granger yang menyatakan GSV 
menyebabkan ilikuiditas. 
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Tabel 4.9 Kausalitas GSV dan Volatilitas 

Pairwise Granger Causality Tests 

  
  
  
  

Date: 09/18/17   Time: 09:55 

Sample: 1 4064 

Lags: 1 

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
 

 LN_GSVIT does not Granger Cause STDEVIT 3978 0.3342 0.5632 

 STDEVIT does not Granger Cause LN_GSVIT   3.7995 0.03 
Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan Eviews 7 

Dari tabel 4.9 dapat dilihat probabilitas untuk uji kausalitas Granger volatilitas dan GSV 
adalah 0,5632 yang nilainya lebih besar dari 10%. Sehingga H0 ditolak. Variabel volatilitas 
tidak menyebabkan GSV. Sedangkan untuk probabilitas hipotesis variabel GSV 
menyebabkan volatilitas adalah sebesar 0,03 kurang dari 10%. Artinya, hipotesis nol 
diterima, yaitu GSV menyebabkan volatilitas. 

Hasil uji kausalitas Granger diatas dapat menjadi dukungan terhadap hasil penelitian 
Merton (1987) yang menyimpulkan adanya kemungkinan perhatian investor (investor 
attention) berkaitan dengan likuiditas pasar dan volatilitas pasar saham.  Ia juga 
menemukan bahwa adanya informasi yang tersedia tentang suatu saham perusahaan akan 
berdampak pada perhatian dari investor. Sehingga investor akan melakukan tindakan dalam 
pasar  yang menyebabkan pergerakan pada aktivitas pasar saham. Hal ini juga dapat 
diperkuat dengan teori perilaku investor yang menyatakan bahwa investor sebagai manusia 
yang mempunyai keterbatasan kognitif dan waktu sehingga investor hanya akan memberi 
perhatian pada informasi perusahaan yang mendapatkan perhatiannya. Dalam praktiknya, 
faktor psikologis investor terbukti menjadi faktor yang mempengaruhi investor dalam 
mengambil keputusan investasi (Manurung, 2012). Hal ini berdampak pada munculnya 
anomali-anomali dari efisiensi pasar. 

4.5 Implikasi Manajerial 

Pada  hasil penelitian  persamaan likuiditas di atas dengan menggunakan Amihud 
Illiquidity (2002),  variabel GSV perusahaan secara parsial signifikan pada 2 kasus 
perusahaan yaitu, perusahaan Jasa Marga dan Media Nusantara Citra. Sedangkan variabel 
GSV indeks saham secara parsial  signifikan pada 11 perusahaan yaitu,  Bank Mandiri, 
Bumi Serpong Damai, Vale Indonesia,  Jasa Marga, Lippo Karawaci, Perusahaan Gas 
Negara,  Tambang Batubara Bukit Asam, Pakuwon Jati, Summarecon Agung, Sri Rejeki 
Isman dan Telekomunikasi Indonesia. 

Selain itu pada persamaan likuiditas ini secara simultan berpengaruh pada 26 kasus 
yaitu pada perusahaan Astra Agro Lestari, Astra Internasional, Bank Negara Indonesia, 
Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri, Global Mediacom, Bumi Serpong Damai, Elnusa, 
Gudang Garam, Indofood CBP Sukses Makmur, Vale Indonesia, Indofood Sukses Makmur, 
Indocement Tunggal Prakarsa, Jasa Marga, Lippo Karawaci, Media Nusantara Citra, 
Matahari Putra Prima, Perusahaan Gas Negara, Tambang Batubara Bukit Asam, PP 
(Persero), Pakuwon Jati, Semen Indonesia, Summarecon Agung, Sri Rejeki Isman, 
Telekomunikasi  Indonesia dan Wijaya Karya. Sehingga dapat disimpulkan variabel GSV 
sebagai proksi dari investor attention berpengaruh terhadap likuiditas. 
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Pada hasil dari adjusted R squared yang dihasilkan dari masing-masing kasus 
perusahaan LQ-45 nilai yang paling tinggi adalah nilai adjusted R squared dari perusahaan 
Vale Indonesia sebesar 49,44%. Sedangkan nilai adjusted R squared terendah ada pada 
perusahaan Aneka Tambang sebesar -3,68. Pada model persamaan likuiditas terdapat 
beberapa perusahaan yang menghasilkan nilai adjusted R squared yang negatif untuk 
menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. 
Diantaranya adalah perusahaan Adhi Karya, Aneka Tambang, Alam Sutera Realty, Bank 
Central Asia, Charoen Pokphand dan Sawit Sumbermas Sarana. Hal ini diduga karena data 
perusahaan dari keenam perusahaan tersebut menghasilkan koefisien yang negatif. 
Sehingga adjusted R squared yang dihasilkan negatif. 

Pada  hasil penelitian  persamaan volatilitas dengan menggunakan standar deviasi 
pengembalian saham,  variabel GSV perusahaan secara parsial signifikan pada 2 kasus 
perusahaan yaitu, Adhi Karya dan Tambang Batubara Bukit Asam. Sedangkan variabel 
GSV indeks pasar saham secara parsial signifikan pada 4 perusahaan yaitu,  Aneka 
Tambang, Charoen Pokphand Indonesia, Media Nusantara Citra dan Telekomunikasi 
Indonesia. 

Selain itu pada persamaan volatilitas ini secara simultan berpengaruh pada  pada 18 
perusahaan yaitu,  Astra Agro Lestari, Alam Sutera Realty, Bank Negara Indonesia, Bank 
Mandiri, Global Mediacom, Bumi Serpong Damai, Charoen Pokphand Indonesia, Elnusa, 
Gudang Garam, Vale Indonesia, Indocement Tunggal Prakarsa, Lippo Karawaci, Media 
Nusantara Citra, Matahari Putra Prima, Perusahaan Gas Negara,  Tambang Batubara Bukit 
Asam, Sri Rejeki Isman, Telekomunikasi Indonesia dan Wijaya Karya. Sehingga dapat 
disimpulkan variabel GSV sebagai proksi dari investor attention berpengaruh terhadap 
volatilitas.  

Pada hasil dari adjusted R squared yang dihasilkan dari masing-masing kasus 
perusahaan LQ-45 nilai yang paling tinggi adalah nilai adjusted R squared dari perusahaan 
Bumi Serpong Damai sebesar 11,04%. Sedangkan nilai adjusted R squared terendah ada 
pada perusahaan sebesar -4,03%. Dalam persamaan ini terdapat beberapa perusahaan 
yang nilai adjusted R squared menghasilkan output yang negatif yaitu, Indofood CBP 
Sukses Makmur, Jasa Marga, Matahari Putra Prima, PP (Persero).  Hal ini diduga karena 
data perusahaan dari keempat perusahaan tersebut menghasilkan koefisien yang negatif. 
Sehingga adjusted R squared yang dihasilkan negatif. 

Pada umumnya dalam penelitian ini, model persamaan volatilitas menghasilkan 
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Sementara sisanya 
dijelaskan oleh variabel atau variansi lain.  

Pada hasil uji hubungan kausalitas Granger investor attention dan proksi likuiditas, 
didapat hasil bahwa investor attention menyebabkan likuiditas. Selain itu hasil juga 
menunjukkan bahwa hubungan itu tidak terbukti untuk sebaliknya. Sehingga dengan hasil 
tersebut dapat diperkuat bahwa investor attention dengan volume pencarian yang tinggi 
pada Google akan menyebabkan likuiditas pasar. Sehingga hipotesis kedua dapat didukung 
dengan hasil penelitian uji Granger ini. 

Pada hasil uji hubungan kausalitas Granger investor attention dan proksi volatilitas, 
didapat hasil bahwa investor attention menyebabkan volatilitas. Selain itu hasil juga 
membuktikan bahwa hubungan tersebut tidak berlaku untuk sebaliknya. Sehingga dengan 
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hasil tersebut dapat diperkuat bahwa investor attention dengan volume pencarian yang 
tinggi pada Google akan menyebabkan volatilitas pasar. Sehingga hipotesis kedua dapat 
didukung dengan hasil penelitian uji Granger ini. 

Dari seluruh hasil uji hipotesis, dapat ditarik implikasinya bahwa variabel independen 
yang diproksikan dengan Google Search Volume (GSV) berpengaruh terhadap likuiditas 
dan volatilitas pasar saham. Hasil ini disertai dengan hasil uji kausalitas Granger yang 
manyatakan bahwa investor attention menyebabkan likuiditas dan tidak berlaku sebaliknya 
serta investor attention menyebabkan volatilitas dan tidak berlaku sebaliknya. Sehingga 
dapat ditarik solusi dari permasalahan ini adalah, semakin perusahaan menyediakan 
informasi yang memancing sinyal bagi investor, maka investor yang memperhatikan 
informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut akan melakukan tindakan dalam 
pasar saham sehingga menyebabkan pengaruh terhadap aktivitas pasar saham atau secara 
spesifik akan mempengaruhi likuiditas dan volatilitas pasar saham.  

KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan  
Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

a. Aktivitas pasar saham memiliki korelasi dengan investor attention dengan menggunakan 
pengukuran volume perdagangan dari perusahaan LQ-45 dan Google Search Volume 
(GSV). 

b. Investor attention dengan menggunakan Google Search Volume (GSV) sebagai 
proksinya mempunyai perngaruh terhadap likuiditas pasar yang diproksikan dengan 
Amihud Illiquidity (2002). 

c. Investor attention dengan menggunakan Google Search Volume (GSV) sebagai 
proksinya mempunyai perngaruh terhadap volatilitas pasar yang diproksikan dengan 
standar deviasi pengembalian saham. 

d. Investor attention dengan menggunakan Google Search Volume (GSV) sebagai 
proksinya terbukti menyebabkan likuiditas. Sedangkan likuiditas tidak terbukti 
menyebabkan investor attention. 

e. Investor attention dengan menggunakan Google Search Volume (GSV) sebagai 
proksinya terbukti menyebabkan volatilitas. Sedangkan likuiditas tidak terbukti 
menyebabkan investor attention. 

5.2 Saran 

a. Untuk penelitian selanjutnya, pada penelitian ini periode penelitian masih tergolong 
sangat sedikit yaitu, mulai Januari  2015 hingga Juni 2017. Sehingga variansi data dalam 
penelitian ini masih kurang menggambarkan dengan jelas dan kurang lengkap. Maka 
akan lebih terlihat lebih jelas lagi bagaimana pengaruh investor attention terhadap 
likuiditas dan volatilitas pasar saham. 

b. Sampel penelitian merupakan perusahaan yang terdaftar pada indeks saham LQ-45 per 
Agustus 2016. Disarankan untuk penelitian selanjutnya memakai objek yang sama 
dengan periode terbaru sehingga dapat menggambarkan keadaan pada saat ini. Atau 
disarankan pula dengan memakai objek dari indeks saham lain yang ada di Indonesia 
seperti Jakarta Islamic Index (JII), Kompas 100 dan lainnya. 

c. Pada proksi Google Search Volume dalam penelitian ini hanya menggunakan nama 
perusahaan. Untuk itu disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk menguji investor 
attention di Indonesia dengan kode saham perusahaannya. Sehingga dapat diketahui 
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apakah investor di Indonesia lebih tertarik mencari informasi saham perusahaan dengan 
kode sahamnya atau dengan nama perusahaan tersebut. 

d. Model yang digunakan sebagai pengujian hipotesis masih belum sempurna untuk 
membuktikan hipotesis. Hal ini terbukti dari nilai Adjusted R Square dari masing-masing 
perusahaan di kedua persamaan likuiditas dan volatilitas dalam penelitian ini yang 
rendah. Untuk itu disarankan pada penelitian selanjutnya untuk memakai persamaan 
atau model lain yang dengan variabel independen lainnya sehingga akan didapat hasil 
yang akurat. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

a. Penelitian ini hanya mencakup pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45. 
Sehingga penelitian ini hanya menggambarkan situasi pada perusahaan-perusahaan 
yang terdaftar dalam LQ-45 per Agustus 2016. 

b. Periode penelitian yang digunakan merupakan tiga tahun yaitu, 2015-2017 dan dengan 
data mingguan dengan jumlah 127 minggu. Sehingga kurang tergambar dengan jelas 
pengaruhnya. 

c. Hasil Adjusted R Square dari masing-masing perusahaan di kedua persamaan dalam 
penelitian ini menghasilkan nilai yang relatif rendah. Untuk itu model persamaan 
penelitian ini kurang mampu untuk menggambarkan pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependennya.  

d. Didukung dari pernyataan Riga (2016) karena jumlah investor individu di Indonesia 
masih terbilang sedikit dari pada investor negara maju pada penelitian-penelitian 
sebelumnya, maka keakuratan hasil akan dipengaruhi oleh hal tersebut. 
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