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ABSTRAK 

 

Antoni Nurhudha, 2017: Pengaruh Market Value, Bid-Ask Spread, dan Earning 

per Share terhadap Holding Period saham biasa. Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. 2017 

Pembimbing : (1)Dr.Etty Gurendrawati,M.Si, (2)Yunika Murdayanti,M.Si.,M.Ak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh market value, bid-ask spread, 

earning per share terhadap holding period saham biasa perusahaan yang terdaftar 

dalam Indeks Saham LQ-45 Bursa Efek Indonesia. Variabel dependen berupa 

holding period yang diukur dengan volume perdagangan dan jumlah saham 

beredar. Sementara itu variabel independen berupa market value yang diukur 

dengan jumlah saham beredar dan harga penutupan saham; bid-ask spread yang 

diukur dengan harga jual saham terendah dan harga beli saham tertinggi; earning 

per share yang diukur dengan laba bersih setelah pajak dan jumlah saham 

beredar. Periode penelitian yang digunakan adalah dari bulan Januari sampai 

dengan Desember 2016. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

teknik purposive sampling dan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 

liniear berganda dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: (1) market value berpengaruh signifikan terhadap holding 

period saham; (2) bid-ask spread tidak memiliki pengaruh terhadap holding 

period; (3) earning per share tidak memiliki pengaruh terhadap holding period.  

 

Kata kunci: market value, bid-ask spread, earning per share, holding period 
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ABSTRAK 

 

Antoni Nurhudha, 2017: The Influence of Market Value, Bid-Ask Spread, and 

Earning per Share on Holding Period of common stock. Faculty of Economics, 

State University of Jakarta. 2017 

Advisor: (1) Dr.Etty Gurendrawati, M.Si, (2) Yunika Murdayanti, M.Si., M.Ak 

The purposes of this research was to examine the influence of market value, bid-

ask spread, and earning per share toward holding period of ordinary shares of 

companies listed in the LQ-45 Index of Indonesia Stock Exchange. Holding period 

is the dependent variable in this research, measured by volume transaction of 

shares and outstanding shares. As for the independent variables in this research, 

market value was measured by close price of shares and outstanding shares; bid-

ask spread was measured by bid price and offer price; and earning per share was 

measured by profit attributable for owner’s entity and outstanding share. The 

period used in this research is data from January to December 2016. The 

sampling method used is purposive sampling and data analysis technique used is 

multiple liniear regression analysis with significance level of 0.05 or 5%. Based 

on this research result showed that: (1) market value has a significant effect on 

the holding period; (2) bid-ask spread does not have effect on holding period; (3) 

earnings per share does not have effect on holding period.  

Keywords : market value, bid-ask spread, earning per share, holding period 
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