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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Deskripsi Data  

1. Volatilitas Harga Saham PT Bank Panin Syariah Tbk 

Volatilitas harga sahamadalahpengukuran statistik untuk fluktuasi 

harga saham selamaperiode tertentu.Volatilitas mengacu pada jumlah 

ketidakpastian atau risiko perubahan nilai keamanan suatu 

sekuritas.Volatilitas yang tinggi berarti nilai suatu sekuritas 

berfluktuasi dengan drastis. Volatilitas yang kecil berarti nilai suatu 

sekuritas tidak berfluktuasi secara drastis.Nilai volatilitas berada pada 

interval yang positif yaitu antara 0 sampai dengan tak terhingga.
112

 

Grafik 4.1 

Grafik Volatilitas Harga Saham PT Bank Panin Syariah Tbk 

2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Laporan Ringkasan Kinerja PTBank 

Panin Syariah Tbkperiode tahun 2014-2016 diakses dari 

www.idx.co.id 

                                                           
112

 Eduardus Tandelilin, Portofolio dan Investasi....., hal. 49 

http://www.idx.co.id/
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Grafik 4.1 diatas menunjukkan bahwa volatilitas harga saham 

PT Bank Panin Syariah Tbk mengalami fluktuasi tiap 

bulannya.Volatilitas harga saham terendah sebesar 0,060 terjadi pada 

bulan Januari 2015. Volatilitas harga saham tertinggi sebesar 0,177 

terjadi pada bulan Januari 2014. 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa volatilitas harga 

saham PT Bank Panin Syariah Tbk cukup stabil. Volatilitas yang 

tinggi menunjukkan harga saham mengalami kenaikan dan penurunan 

yang tinggi sehingga memberikan ruang untuk melakukan 

perdagangan atau transaksi demi mendapatkan keuntungan dari 

adanya perbedaan (margin) tetapi risikonya juga besar. Sedangkan, 

volatilitas harga saham yang rendah menunjukkan pergerakan harga 

sahamnya rendah namun risikonya juga kecil. Sehingga investor harus 

memegang saham dalam jangka panjang agar memperoleh 

keuntungan. 

2. Volume Perdagangan Saham PT Bank Panin Syariah Tbk 

Volume perdagangan saham adalah jumlah lembar saham suatu 

emiten yang diperdagangkan selama periode waktutertentu.Kinerja 

suatu saham dapat diukur dengan volume perdagangannya.Semakin 

banyak lembar saham yang diperjualbelikan menunjukkan optimisme 

pasar terhadap saham sehingga harga saham bisa meningkat. 

Meningkatnya harga saham bisa mempengaruhi volatilitas harga 

saham. 
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Grafik 4.2 

Grafik Volume Perdagangan Saham PT Bank Panin Syariah Tbk 

2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Laporan Ringkasan Kinerja PT. Bank 

Panin Syariah Tbkperiode tahun 2014-2016 diakses dari 

www.idx.co.id 

 

Grafik 4.2 diatas menunjukkan bahwa volume perdagangan 

saham PT Bank Panin Syariah Tbk mengalami fluktuasi tiap 

bulannya.Volume perdagangan terendah sebesar 2.2631.000 terjadi 

pada bulan Februari 2015. Volume perdagangan tertinggi sebesar 

5.849.083.000 terjadi pada bulan Mei 2014. 

Volume perdagangan merupakan bagian dalam analisis teknikal. 

Volumeperdagangan yang menurun mengakibatkan volatilitas juga 

menurunkarena harga saham tidak banyak bergerak. Begitu pula 

sebaliknya, apabila volumeperdagangan meningkat maka volatilitasnya 

juga akan naik. Namun, yang terjadi dilapangan kadang tidak 

demikian. Volume perdagangan yang tinggi tidak menjamin adanya 

volatilitas harga saham yang tinggi.  

http://www.idx.co.id/
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3. Frekuensi Perdagangan Saham PT Bank Panin Syariah Tbk 

Frekuensi perdagangan saham adalah jumlah transaksi 

perdagangan saham pada periode waktu 

tertentu.Frekuensiperdagangan menggambarkan berapa kali saham 

suatu emitendiperjualbelikan diantara investor di pasar modal dalam 

kurun waktutertentu. 

Grafik 4.3 

Grafik Frekuensi Perdagangan Saham PT Bank Panin Syariah 

Tbk 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Laporan Ringkasan Kinerja PTBank 

Panin Syariah Tbkperiode tahun 2014-2016 diakses dari 

www.idx.co.id 

 

Grafik 4.3 diatas menunjukkan bahwa frekuensi perdagangan 

saham PT Bank Panin Syariah Tbk mengalami fluktuasi tiap 

bulannya. Frekuensi perdagangan terendah sebesar 281 terjadi pada 

bulan Desember 2015. Frekuensi perdagangan tertinggi sebesar 7305 

terjadi pada bulan Februari 2014. 

http://www.idx.co.id/
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Saham-saham dengan frekuensi perdagangan yang 

tinggimenunjukan saham tersebut secara aktif diperdagangkan di 

pasar modal. Semakin aktif diperdagangkan maka mengakibatkan 

harga saham bergerak naik atau turun, sehingga menyebabkan 

meningkatnya volatilitas harga saham. 

4. Inflasi 

Inflasi adalah kenaikan harga yang bersifat umum (baik berupa 

barang dan jasa) yang berlangsung terus-menerus.Peningkatan tingkat 

inflasi akan menyebabkan kebijakan ekonomi yang lebih ketat danakan 

berdampak terhadap harga saham. Namun sebagian investor tidak 

terlalu mempedulikan tingkat inflasi. Sehingga peningkatan tingkat 

inflasi tidak selalu diikuti dengan peningkatan harga saham.  

Grafik 4.4 

Grafik Inflasi di Indonesia 

2014-2016 

(Dalam Persen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Laporan Tingkat Inflasi bulanan 

periode2014-2016 diakses dari www.bi.go.id 

http://www.bi.go.id/


106 
 

 
 

Grafik 4.4 diatas menunjukkan bahwatingkat inflasi yang terjadi 

di Indonesia mengalami fluktuasi tiap bulannya.Inflasi terendah terjadi 

pada bulan Agustus 2016 dengan nilai sebesar 2,79%. Sementara 

inflasi tertinggi terjadi pada bulanDesember 2014 dengan nilai sebesar 

8,36%. 

 

B. Deskripsi Hasil Penelitian  

1. Standarisasi Data (Z-Score) 

Dalam penelitian ini data dari variabel yang digunakan memiliki 

satuan berbeda, sehingga untuk memperoleh kesempatan yang sama 

data asli harus ditransformasi atau distandarisasi sebelum bisa 

dianalisis.
113

Hasil dari uji standarisasi yang disusun oleh peneliti 

berada pada lampiran. 

2. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data 

dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik 

dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki 

distribusi normal. Informasi terhadap variasi variabel dependen yang 

tidak dapat diterangkan pada regresi akan termuat dalam residual. Oleh 

karena itu, untuk melakukan pemeriksaan terhadap persamaan regresi 

melanggar asumsi ataukah tidak, maka digunakan analisis residual. 

                                                           
113

Bilson Simamura, Analisis Multivariat Pemasaran, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2005), hal 232 
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Setelah mendapatkan nilai residual tersebut maka selanjutnya 

dilakukananalisis uji normalitas melalui uji Kolmogorov-Smirnov 

denganmenggunakan level of significant sebesar 0,05 atau sebesar 

5%.Pengujian normalitas dilakukan dengan membandingkan p-value 

yangdiperoleh dengan tingkat signifikansi yang ditentukan sebesar 

0,05. Dengan ketentuan sebagai berikut : 

a) Jika nilai signifikan < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.  

b) Jika nilai signifikan > 0,05 maka data berdistribusi normal 

Tabel 4.1 

 Hasil Uji Normalitas Data 

Sumber: Output SPSS 21.0 data sekunder diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa nilai 

Asymp.Sig. (2-tailed) untuk X1 (Z-Score: Volume) sebesar 0,000, X2 

(Z-Score: Frekuensi) sebesar 0,047, X3 (Z-Score: Inflasi) sebesar 

0,245 dan Y (Z-Score: Volatilitas Harga Saham) sebesar 0,963. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini ada dua 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Zscore: 

Volume 

Zscore: 

Frekuensi 

Zscore: 

Inflasi 

Zscore: 

Volatilitas 

Harga Saham 

N 36 36 36 36 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean .0000000 .0000000 .0000000 .0000000 

Std. Deviation 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .354 .229 .171 .084 

Positive .354 .229 .141 .054 

Negative -.324 -.214 -.171 -.084 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.125 1.371 1.024 .502 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .047 .245 .963 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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variabel yang berdistribusi normal, yaitu variabel inflasi dan volatilitas 

harga saham karena nilainya diatas 0,05.  

Selanjutnya uji yang dilakukan penguji agar memperoleh 

distribusi normaladalah uji normalitas menggunakan uji normalitas 

kolmogrov-smirnov dengan residual. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 36 

Normal Parameters
a
 

Mean .0000000 

Std. Deviation .87326542 

Most Extreme Differences 

Absolute .076 

Positive .063 

Negative -.076 

Kolmogorov-Smirnov Z .459 

Asymp. Sig. (2-tailed) .985 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber: Output SPSS 21.0 data sekunder diolah 

Berdasarkan Tabel 4.2 One Sample Kolmogorov Smirnov Test 

diatas dapat diketahui bahwa nilai Asyimp. Sig (2-tailed) adalah 0,985 

yang berartinilai sig > 0,05 yang artinya seluruh data pada model 

persamaan regresi berdistribusi normal dan model regresi telah 

memenuhi asumsi normalitas. 
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3. Uji Asumsi Klasik  

a. Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas. Untuk 

mendeteksi ada dan tidaknya multikolonieritas dapat menggunakan 

dua cara yaitu dengan menggunakan r < 0,60atau menggunakan α 

(VIF = 20).Multikolinieritas di dalam model regresi dapat dideteksi 

dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF), dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1) Jika nilai VIFhitung >20, maka dapat diartikan bahwa tidak 

terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut. 

2) Jika nilai VIF hitung < 20, maka dapat diartikan bahwa tidak 

terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 
(Constant) 

  

Zscore: Volume .904 1.106 

Zscore: Frekuensi .747 1.338 

Zscore: Inflasi .735 1.361 

a. Dependent Variable: Zscore: Volatilitas Harga Saham 

  Sumber: Output SPSS 21.0 data sekunder diolah 
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Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa nilai VIF hitung 

variabel bebas volume perdagangan saham adalah sebesar 1,106, 

frekuensi perdagangan sahamadalah sebesar 1,338, dan inflasi 

adalah sebesar 1,361.Variabel bebas tersebut menunjukkan bahwa 

semuanya lebih kecil daripada 20 atau (< 20).Sehingga 

disimpulkan bahwa variabel bebas diatas tidak mengandung 

multikolinieritas. 

b. Uji Autokolerasi 

Alat ukur yang digunakan untukmendeteksi adanya 

autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan tesDurbin-Watson 

(D-W). Ketentuannya adalah sebagai berikut : 

1) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif 

2) Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada 

autokorelasi 

3) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .487
a
 .237 .166 .91328283 1.001 

Sumber: Output SPSS 21.0 data sekunder diolah 

Dari Tabel 4.4 Model Summary diatas menunjukkan bahwa 

hasil uji autokorelasi Durbin Watson adalah sebesar 1,001. 

a. Predictors: (Constant), Zscore: Inflasi, Zscore: Volume, Zscore: Frekuensi 

b. Dependent Variable:  Zscore: Volatilitas Harga Saham 
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Dengan demikian hasil uji autokorelasi Durbin Watson di atas 

berada di antara -2 ≤1,313≤ +2. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tersebut tidak terjadi autokorelasi. 

c. Uji Heteroskedasitas  

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas dalam sebuah data dengan melihat 

grafik scatterplot pada output SPSS. Dasar pengambilan keputusan 

uji heteroskedastisitas dengan grafik scatterplot adalah sebagai 

berikut : 

1) Jika terdapat pola tertentu dapa grafik scatterplot SPSS, seperti 

titik-titik yang membentuk pola yang teratur, maka dapat 

disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas.  

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar, maka 

indikasinya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Gambar 4.1 

Hasil Uji Heteroskedasitas 
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Sumber: Output SPSS 21.0 data sekunder diolah 

Berdasarkan gambar 4.1 scatterplot di atasmenunjukkan 

bahwa titik-titik data menyebar di sekitar angka nol di atas dan di 

bawah dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas. 

 

4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi linier bergandadapat digunakan untuk melakukan 

prediksi, berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh 

satu atau lebih variabelindependenterhadap satu variabeldependen. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
Coefficients

a 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 

1.004E-013 .152  .000 1.000 

Zscore: Volume 
.043 .162 .042 .263 .794 

Zscore: Frekuensi 
.538 .179 .535 3.014 .005 

Zscore: Inflasi 
-.375 .180 -.372 -2.081 .046 

Dependent Variable: Zscore: Volatilitas Harga Saham 

  

Sumber: Output SPSS 21.0 data sekunder diolah 

Berdasarkan hasil dari Tabel Coefficient di atas, maka dapat 

dikembangkan model persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 100,4 + 0,043X1 + 0,538X2 – 0,375X3 + e 
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Keterangan: 

1. Hasil regresi menunjukkan konstanta sebesar 100,4 menyatakan 

bahwajika nilai volume perdagangan saham, frekuensi perdagangan 

saham dan inflasi adalah konstan atau sama dengan nol, maka 

volatilitas harga saham PT Bank Panin Syariah Tbk adalah sebesar 

100,4 satu satuan. 

2. Volume perdagangan saham (X1) menunjukan nilai sebesar 0,043 

menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuanvolume perdagangan 

saham makavolatilitas harga saham PT Bank Panin Syariah Tbk 

akan naik sebesar 0,043 satu satuan. Dan berlaku sebaliknya dengan 

anggapan X2 dan X3 tetap. 

3. Frekuensi perdagangan saham (X2) menunjukan nilai sebesar  0,538 

menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuanfrekuensi 

perdagangan saham maka volatilitas harga saham PT Bank Panin 

Syariah Tbk akan naik sebesar 0,538 satu satuan.Dan berlaku 

sebaliknyadengan anggapan X1 dan X3 tetap. 

4. Inflasi (X3) menunjukan nilai sebesar -0,375 menyatakan bahwa 

setiap kenaikan satu satuaninflasi akan menurunkan volatilitas harga 

saham PT Bank Panin Syariah Tbk  sebesar 0,375 satu satuan.Dan 

berlaku sebaliknyadengan anggapan X1 dan X2 tetap. 
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5. Tanda (+) menandakan arah hubungan yang searah, sedangkan 

tanda (-) menunjukkan arah hubungan yang berbanding terbalik 

antara variable independen (X) dengan variable dependen (Y). 

5. Pengujian Hipotesis 

a. Pengujian secara parsial dengan t-test 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah 

masing-masing variabel independen volume perdagangan saham, 

frekuensi perdagangan saham dan inflasi mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. Uji ini dilakukan dengan syarat: 

1) Jika thitung< ttabel, maka hipotesis tidak teruji yaitu variabel 

independen berpengaruhtidak signifikan terhadap variabel 

dependen. 

2) Jika thitung> ttabel, maka hipotesis teruji yang berarti variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Pengujian juga dapat dilakukan melalui pengamatan nilai 

signifikansi t pada tingkat α yang digunakan (penelitian ini 

menggunakan tingkat α sebesar 5%). Dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1) Jika signifikansi t > 0,05 maka hipotesis tidak teruji yaitu 

variabel independen berpengaruh tidak signifikan terhadap 

variabel dependen. 



115 
 

 
 

2) Jika signifikansi t < 0,05 maka hipotesis teruji yang berarti 

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Pengaruh volume perdagangan saham, frekuensi 

perdagangan saham dan inflasi terhadap volatilitas harga saham PT 

Bank Panin Syariah Tbk secara parsial dapat disajikan dalam tabel 

di bawah ini:  

Tabel 4.6 

Hasil Uji T 
Coefficients

a 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 

1.004E-013 .152  .000 1.000 

Zscore: Volume 
.043 .162 .042 .263 .794 

Zscore: Frekuensi 
.538 .179 .535 3.014 .005 

Zscore: Inflasi 
-.375 .180 -.372 -2.081 .046 

Dependent Variable: Zscore: Volatilitas Harga Saham 

  

Sumber: Output SPSS 21.0 data sekunder diolah 

Dari Tabel 4.6 Hasil Uji t di atas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1) Volume Perdagangan Saham(X1)  

Tabel Coefficients
a 

di atas menunjukkan bahwa nilai 

thitung sebesar 0,257.Sementara nilai ttabel sebesar 

2,03224diperoleh dengan mencari nilai df = n – 2 = 36 – 2 = 

34, dan nilai α = 5% = 0,05. Nilai t hitung< t tabel yaitu 0,263< 

2,03224 maka hipotesis 1 tidak teruji. Sehingga volume 
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perdagangan saham berpengaruh tidak signifikan terhadap 

volatilitas harga saham PT Bank Panin Syariah Tbk. 

Atau dari tabel diatas nilai signifikansi untuk variabel 

volume perdagangan saham diketahui bahwa nilai Sig adalah 

0,794, sehingga 0,794 > 0.05 maka hipotesis 1 tidak 

teruji.Sehingga volume perdagangan saham berpengaruh tidak 

signifikan terhadap volatilitas harga saham PT Bank Panin 

Syariah Tbk. 

2) Frekuensi Perdagangan Saham(X2)  

Tabel Coefficients
a 

di atas menunjukkan bahwa nilai 

thitung sebesar 3,014. Sementara nilai ttabel sebesar 2,03224 

diperoleh dengan mencari nilai df = n – 2 = 36 – 2 = 34, dan 

nilai α = 5% = 0,05. Nilai t hitung> t tabel yaitu 3,014 > 2,03224 

maka hipotesis 2 teruji. Sehingga frekuensi perdagangan saham 

berpengaruh positifsignifikan terhadap volatilitas harga saham 

PT Bank Panin Syariah Tbk. 

Atau dari tabel diatas nilai signifikansi untuk variabel 

frekuensi perdagangan saham diketahui bahwa nilai Sig adalah 

0,005, sehingga 0,005< 0,05 maka hipotesis 2 teruji. Sehingga 

frekuensi perdagangan saham berpengaruh positif signifikan 

terhadap volatilitas harga saham PT Bank Panin Syariah Tbk. 

3) Inflasi(X3)  
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Tabel Coefficients
a 

di atas menunjukkan bahwa nilai 

thitung sebesar -2,081. Sementara nilai ttabel sebesar 2,03224 

diperoleh dengan mencari nilai df = n – 2 = 36 – 2 = 34, dan 

nilai α = 5% = 0,05. Nilai t hitung> t tabel yaitu -2,081 >2,03224 

maka hipotesis 3 teruji.Sehingga inflasi berpengaruh negatif 

signifikan terhadap volatilitas harga saham PT Bank Panin 

Syariah Tbk. 

Atau dari tabel diatas nilai signifikansi untuk variabel 

frekuensi perdagangan saham diketahui bahwa nilai Sig adalah 

0,046, sehingga 0,046 < 0,05 maka hipotesis 3 teruji. Sehingga 

inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap volatilitas harga 

saham PT Bank Panin Syariah Tbk. 

a. Pengujian secara simultan dengan F-test 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-

variabel independen secara simultan atau bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.Untuk 

pengujian dengan uji F ini dapat dilakukan dengan kriteria-kriteria 

sebagai berikut: 

1) Jika Fhitung< Ftabel, maka hipotesis tidak teruji yaitu 

variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh tidak 

signifikan terhadap variabel dependen. 
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2) Jika Fhitung> Ftabel, maka hipotesis teruji yaitu variabel-

variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Pengujian juga dapat dilakukan melalui pengamatan nilai 

signifikansi Fdengan ketentuan: 

1) Jika signifikansi F < 0,05, maka hipotesis teruji yang 

berarti variabel-variabel independen secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

2) Jika signifikansi F > 0,05, maka hipotesis tidak teruji yaitu 

variabel-variabel independen secara simultan berpengaruhtidak 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Pengaruh volume perdagangan saham, frekuensi 

perdagangan saham dan inflasi terhadap volatilitas harga saham PT 

Bank Panin Syariah Tbk secara simultan dapat disajikan dalam 

tabel di bawah ini:  

Tabel 4.7 

Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.309 3 2.770 3.321 .032
b
 

Residual 26.691 32 .834   

Total 35.000 35    

a. Dependent Variable: Zscore: Volatilitas Harga Sahm 

b. Predictors: (Constant), Zscore: Inflasi, Zscore: Volume, Zscore: Frekuensi 
 

Sumber: Output SPSS 21.0 data sekunder diolah 
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Dari Tabel 4.7 Hasil Uji F di atas menunjukkan bahwa nilai 

Fhitung sebesar 3,321.Sementara nilai Ftabel sebesar 2,90. F hitung 

lebih besar dari pada F tabel (Fhitung> Ftabel) yaitu 3,321 > 2,90 

berarti hipotesis teruji. Sehingga dapat disimpulkan bahwa volume 

perdagangan saham, frekuensi perdagangan saham dan 

inflasisecara simultan berpengaruh signifikan terhadap volatilitas 

harga saham PT Bank Panin Syariah Tbk. 

Dijelaskan pula dalam Tabel 4.8 menunjukkan bahwa Sig. 

sebesar 0,032 dan taraf signifikan sebesar 0,05. Nilai Sig. 0,032< 

0,05, berarti hipotesis 4 teruji. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

volume perdagangan saham, frekuensi perdagangan saham dan 

inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap volatilitas 

harga saham PT Bank Panin Syariah Tbk. 

 

6. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen.Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh volume 

perdagangan saham, frekuensi perdagangan saham dan inflasi secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham PT 

Bank Panin Syariah.Hasil uji koefisien determinan dapat dilihat dalam 

tabel 4.7 di bawah ini: 

Tabel 4.8 



120 
 

 
 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .487
a
 .237 .166 .91328283 1.001 

Sumber: Output SPSS 21.0 data sekunder diolah 

Dari tabel hasil uji koefisien determinasi di atas dapat dilihat 

bahwa angka koefisien korelasi (R) adalah 0,487. Hal ini hubungan 

antar variabel independen dengan variabel dependen sebesar 48,7%. 

Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen adalah sedang. 

Sedangkan nilai koefisien determinasi yang tertulis dalam Adjusted R 

Square (R
2
) adalah 0,166. Berarti kemampuan variabel independen 

dalam menerangkan variasinya perubahan variabel dependen sebesar 

16,6%, sedangkan sisanya sebesar 83,4% (100% - 16,6% = 83,4%) 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi yang dianalisis. 

 

 

 

 

 

 

a. Predictors: (Constant), Zscore: Inflasi, Zscore: Volume, Zscore: Frekuensi 

b. Dependent Variable:  Zscore: Volatilitas Harga Saham 
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