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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang cukup 

pesat seiring dengan pertumbuhan perekonomian pada sektor riil di Indonesia. 

Perkembangan lain ditunjukkan dengan jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI 

(Bursa Efek Indonesia) serta banyaknya masyarakat yang terjun di pasar modal. 

Berdasarkan laporan keuangan periode 30 Juni 2012 yang menjadi dasar 

pelaksanaan IPO tercatat jumlah emiten yang telah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sebanyak 461 perusahaan dan jumlah ini bertambah menjadi 486 

perusahaan pada akhir tahun 2013 yang lalu. (www.idx.co.id/beranda/tentangbei) 

Pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 

menyebutkan, ”Pasar Modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan 

dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek.” Dengan kata lain pasar modal atau bursa efek merupakan 

tempat terjadinya transaksi surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan lain-

lain yang memiliki fungsi ekonomi dan keuangan yang diperlukan oleh 

masyarakat sebagai media alternatif penghimpun dana. 

Menurut Tandelilin (2001:7) pasar modal berfungsi sebagai lembaga 

perantara, dimana dalam fungsi ini pasar modal menunjukkan peran yang sangat 

penting dalam menunjang perekonomian, karena pasar modal dapat 
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menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki 

kelebihan dana. Pihak yang kelebihan dana yang dimaksud disini adalah investor, 

sedangkan pihak yang membutuhkan dana adalah perusahaan-perusahaan yang 

membutuhkan dana untuk kegiatan operasionalnya. 

Pasar modal membuat alokasi dana menjadi lebih efisien. Pihak yang 

kekurangan dana atau investor dapat memilih alternatif investasi yang 

memberikan return yang optimal dengan memilih perusahaan-perusahaan yang 

paling produktif di pasar modal, sedangkan pihak yang membutuhkan dana atau 

perusahaan-perusahaan yang terpilih oleh investor untuk menerima tambahan 

modal tersebut dapat memanfaatkan tambahan modal untuk membiayai kegiatan 

operasional perusahaan sehingga laba bisa lebih meningkat. Peningkatan laba 

tersebut akan meningkatkan return yang akan diberikan perusahaan kepada 

investor, sehingga kesejahteraan perusahaan dan investor bisa tercapai. 

Salah satu cara perusahaan berkembang untuk mendapatkan modal adalah 

dengan menawarkan saham kepada publik (go public). Karena dengan 

menawarakan saham kepada publik, perusahaan yang sedang berkembang dapat 

mempublikasikan laporan keuangannya di BEI (Bursa Efek Indonesia). Jika 

kinerja perusahaan itu baik maka akan tercermin dalam harga saham yang 

dipublikasikan di BEI, sehingga investor dapat melihat dan tertarik untuk 

membeli saham perusahaan tersebut. Jika banyak investor yang tertarik untuk 

membeli saham maka likuditas perdagangan akan meningkat. Bagi para investor 

yang bertransaksi di lantai bursa dalam membuat suatu keputusan untuk memilih 

portofolio investasi yang menguntungkan, maka investor memerlukan informasi. 
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Salah satu informasi yang diperlukan adalah berkaitan dengan Tindakan 

Korporasi (Corporate Action), tindakan korporasi yang diproses oleh KSEI dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu tindakan korporasi wajib dan voluntary corporate 

action. Tindakan korporasi wajib adalah tindakan korporasi atau corporate 

action (CA) yang tidak memerlukan tindakan atau instruksi dari pemegang 

rekening yang akan mendapatkan hak CA melalui C-BEST. Salah satu jenis 

corporate action yang terjadi dalam tindakan korporasi jenis ini adalah stock split 

dan reverse split. 

Stock split dan reverse split akan mengubah komposisi jumlah 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang rekening. Sistem akan 

mengubah komposisi itu secara otomatis berdasarkan data yang diberikan emiten 

terkait. Perubahan ini dilakukan pada tanggal yang sudah ditentukan oleh 

Emiten/BAE. (www.ksei.co.id/services/corporate_action_services) 

Pemecahan saham atau stock split menurut Halim (2005:97) adalah 

pemecahan jumlah lembar saham menjadi jumlah lembar yang lebih banyak 

dengan menggunakan nilai nominal yang lebih rendah per lembar sahamnya 

secara proporsional. Tujuan dilakukan pemecahan saham adalah untuk menjaga 

harga agar saham tidak terlalu tinggi sehingga sahamnya lebih memasyarakat dan 

lebih banyak diperdagangkan. Dengan pemecahan saham, pemegang saham harus 

menukarkan sahamnya dengan saham baru yang memiliki nilai nominal lebih 

rendah. Sebab jika batas waktu penukaran yang ditetapkan terlampaui, maka 

saham dengan nilai nominal lama tidak bisa diperdagangkan di bursa. 
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Stock split dilakukan dengan cara memecah nilai nominal saham menjadi 

nominal yang lebih kecil sesuai dengan rasio stock split yang ditentukan, dimana 

perubahan nilai nominal tersebut hanya mengakibatkan penambahan jumlah 

lembar saham, tetapi tidak mengubah jumlah modal ditempatkan dan modal 

disetor atau tidak akan mengurangi atau menambah nilai investasi dari pemegang 

saham atau investor. (Hamzah, 2006) 

Publikasi stock split merupakan suatu informasi yang sangat penting bagi 

investor maupun calon investor. Informasi yang diperoleh dari perusahaan yang 

melakukan stock split, dapat digunakan oleh investor untuk bahan pertimbangan 

dalam penyusunan portofolionya dan calon investor dapat menggunakannya untuk 

mempertimbangkan keputusannya apakah akan membeli atau tidak membeli 

saham untuk memperoleh keuntungan yang optimal dengan resiko serendah-

rendahnya. 

Stock split merupakan strategi perusahaan yang dilakukan di pasar modal 

untuk menarik minat calon investor. Ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh 

pemegang saham/investor sehubungan dengan pemecahan saham menurut Halim 

(2005:98): 

1. Rasio pemecahan saham yaitu perbandingan jumlah saham baru terhadap 

saham lama. 

2. Tanggal terakhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di bursa. 

3. Tanggal dimulainya perdagangan saham dengan nilai nominal baru di bursa. 

4. Tanggal terakhir dilakukannya penyelesaian transaksi dengan nilai nominal 

lama. 
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5. Tanggal dimulainya penyelesaian transaksi dengan nilai nominal baru dan 

distribusi saham dengan nilai nominal baru ke dalam rekening efek 

perusahaan efek/bank kustodian di KSEI. 

Menurut Nany (2004), pada umumnya perusahaan melakukan stock 

split untuk menambah jumlah saham yang beredar dengan menjadikan harga 

saham lebih murah sehingga dapat menarik minat investor dan saham perusahaan 

menjadi lebih likuid diperdagangkan di bursa saham. Tujuan umum yang 

diperoleh dari stock split adalah penurunan harga saham yang selanjutnya 

menambah daya tarik untuk memiliki saham tersebut sehingga membuat saham 

lebih likuid diperdagangkan dan mengubah investor add lot menjadi round 

lot. Add lot adalah kondisi dimana investor membeli saham dibawah 500 lembar 

(1 lot), sedangkan round lot adalah investor yang membeli saham minimal 500 

lembar (1 lot). Sedangkan menurut Ahmad (2004:196) menyatakan bahwa stock 

split bertujuan untuk menurunkan harga saham sehingga dapat menarik investor 

dan memberikan keuntungan bagi para investor jika dividen yang dibayarkan 

lebih besar.  

Sedangkan menurut Fahmi dan Hadi (2009:107) menyatakan bahwa ada 

beberapa tujuan suatu perusahaan melakukan stock split, yaitu: 

1. Untuk menghindari harga saham yang terlalu tinggi sehingga memberatkan 

publik untuk membeli/memiliki saham tersebut. 

2. Mempertahankan tingkat likuiditas saham. 

3. Menarik investor yang berpotensi lebih banyak guna memiliki saham tersebut. 
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4. Menarik minat investor kecil untuk memiliki saham tersebut karena jika 

terlalu mahal maka kepemilikan dana dari investor kecil tidak akan terjangkau. 

5. Menambah jumlah saham yang beredar. 

6. Memperkecil risiko yang akan terjadi, terutama bagi investor yang ingin 

memiliki saham tersebut dengan kondisi harga saham yang rendah karena 

sudah dipecah tersebut artinya telah terjadi diversifikasi investasi. 

7. Menerapkan diversifikasi investasi. 

Pada umumnya, informasi yang dibutuhkan investor dapat berasal dari 

kondisi internal maupun eksternal perusahaan (emiten). Dalam pasar modal yang 

efisien, pasar akan bereaksi secara cepat terhadap semua informasi yang relevan. 

(Zaqi, 2006). Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi 

dari suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi, pasar 

diharapkan akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. 

Reaksi pasar tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan harga sekuritas yang 

bersangkutan dimana reaksi ini dapat diukur dengan abnormal return. (Jogiyanto, 

2005:110) 

Menurut Samsul (2008:275) mengatakan bahwa abnormal return adalah 

selisih antara return aktual dan return yang diharapkan (expected return) yang 

dapat terjadi sebelum informasi diterbitkan atau telah terjadi kebocoran informasi 

(leakage of information) sesudah informasi resmi diterbitkan. Bodie, dkk 

(2006:492) menyebutkan bahwa abnormal return sebagai imbal hasil atas apa 

yang akan diprediksi dari pergerakan pasar saja. 
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Dapat disimpulkan abnormal return merupakan imbal hasil dari suatu 

prediksi berdasarkan pergerakan pasar dan terjadi sebelum atau setelah kebocoran 

dan terbitnya sebuah informasi secara resmi. 

Signaling theory (Marwata, 2001) menyatakan bahwa stock split 

memberikan informasi kepada investor tentang prospek peningkatan return masa 

depan yang substansial. Return yang meningkat tersebut dapat diprediksikan 

merupakan sinyal tentang laba jangka pendek dan jangka panjang. Pengumuman 

stock split dianggap  sebagai  sinyal  yang  diberikan  oleh manajemen kepada 

publik bahwa perusahaan memiliki prospek bagus di masa depan. Tetapi dalam 

kasus yang terjadi di Indonesia, ada yang tidak mendukung teori tersebut seperti 

hasil penelitian Miliasih (2000), Sutrisno (2000), Fatimah (2010), Sadikin (2011), 

dan Astuti (2012) yang tidak menemukan adanya abnormal return berkaitan 

dengan pengumuman stock split. 

Namun di sisi lain hasil penelitian yang mendukung signaling theory 

adalah penelitian Sudiro (2000), Kurniawati (2003), Rusliati dan Farida (2010), 

dan Sadikin (2011) yang menunjukkan bahwa di sekitar pengumuman stock split 

menunjukkan adanya perilaku harga saham yang abnormal akibat respon dari para 

pelaku pasar di Bursa Efek. 

Dan berikut adalah grafik perbedaan abnormal return yang diperoleh dari 

penelitian penulis antara sebelum dan sesudah peristiwa stock split pada seluruh 

perusahaan yang melakukan stock split dan terdaftar di BEI periode 2010-2013. 
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Gambar 1.1 

Grafik Rata-Rata Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Stock Split pada 

Seluruh Perusahaan yang Melakukan Stock Split dan Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2010-2013 
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namun dengan penurunan yang kecil. Berbeda dengan grafik MDRN dimana 

kondisi AAR sebelum stock split berada di titik yang jauh lebih rendah dibanding 

kondisi AAR sesudah stock split, yang artinya mengalami kenaikan AAR yang 

sangat besar. Namun ada juga perusahaan yang mengalami kenaikan AAR yang 
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penulis merasa harus menguji kembali apakah terdapat perbedaan abnormal 

return yang signifikan antara sebelum dan sesudah peristiwa stock split. 

Informasi lain yang dapat diperoleh setelah peristiwa stock split adalah 

informasi mengenai aktivitas perdagangan saham. Informasi yang dimiliki oleh 

investor akan tertransformasi dalam bentuk naik-turunnya volume transaksi harian 

dan frekuensi transaksinya. Volatilitas terjadi karena ada sebagian informasi 

private yang terungkap melalui proses transaksi dan bukan karena peningkatan 

penyebaran informasi publik. (Wibowo, 2004) 

Para investor juga dapat melakukan pengamatan tentang informasi volume 

perdagangan dikaitkan dengan harga saham. Saham dengan volume perdagangan 

tinggi akan menghasilkan return saham yang tinggi. (Chordia, 2000) 

Sedikit banyak saham yang diperdagangkan dapat dilihat dari besarnya 

trading volume activity (TVA) yaitu perbandingan antara jumlah saham yang 

diperdagangkan dengan jumlah saham yang beredar. Dengan stock split yang 

dilakukan oleh emiten membuat harga saham lebih rendah dan jumlah lembar 

saham menjadi lebih banyak dengan demikian diharapkan pasar merespon positif 

dengan cara membeli saham tersebut yang dapat terlihat dari meningkatnya TVA, 

sehingga akan meningkatkan likuiditas saham itu sendiri. (Jogiyanto, 2008:563) 

Likuiditas saham merupakan salah satu indikator untuk melihat pasar 

bereaksi terhadap suatu pengumuman. Likuiditas saham dapat dilihat dari volume 

perdagangan yang terjadi pada suatu saham. Volume perdagangan saham 

merupakan rasio antara jumlah lembar saham diperdagangankan pada waktu 
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tertentu dengan jumlah lembar saham yang beredar pada waktu tertentu. (Husnan, 

2005:42) 

Tujuan utama stock split terhadap likuiditas saham adalah agar membuat 

saham perusahaan lebih likuid, maksudnya adalah kemudahan untuk 

memperjualbelikan saham dan lebih sering diperdagangkan di bursa. Saham yang 

tidak likuid sering kali disebabkan oleh dua hal yaitu harga saham yang terlalu 

tinggi dan jumlah saham yang diperdagangkan terlalu sedikit. Oleh sebab itu 

dengan strategi pemecahan saham membuat jumlah saham yang beredar lebih 

banyak dan harga saham lebih murah. Sehingga diharapkan calon investor tertarik 

untuk melakukan investasi. (Muharam, 2009) 

Trading range theory (Marwata, 2001) menyatakan bahwa stock split akan 

meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Menurut teori ini, harga saham  

yang  terlalu  tinggi (overprice)  menyebabkan  kurang  aktifnya  saham tersebut 

diperdagangkan. Tetapi dalam beberapa kasus stock split yang terjadi di Indonesia 

ada yang tidak mendukung teori tersebut, seperti hasil penelitian dari  Kurniawati 

(2003), Fatimah (2010), Sadikin (2011), dan Astuti (2012) yang menyatakan 

bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap volume perdagangan saham 

dan return saham sebelum dan setelah pemecahan saham. 

Fatimah (2010) mengambil sampel sebanyak 30 perusahaan dengan 

rentang waktu lima hari sebelum stock split dan lima hari sesudah stock split. 

Analisis data penelitian tersebut menggunakan uji beda dan hasilnya tidak berhasil 

menunjukkan adanya perubahan harga saham dan trading volume activity sebelum 
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dan sesudah stock split. Penelitian ini diperkuat hasil serupa setahun kemudian 

oleh Sadikin (2011). 

Hasil penelitian yang mendukung Trading range theory adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Sutrisno (2000), Rohana dkk (2003), Pavabutr (2008), dan 

Rusliati dan Farida (2010). Penelitian ini mendukung adanya perbedaan trading 

volume activity yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa stock split. 

Dan berikut adalah grafik perbedaan trading volume activity yang 

diperoleh dari penelitian penulis antara sebelum dan sesudah peristiwa stock split 

pada seluruh perusahaan yang melakukan stock split dan terdaftar di BEI periode 

2010-2013. 

Gambar 1.2 

Grafik Rata-Rata Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah 

Stock Split pada Seluruh Perusahaan yang Melakukan Stock Split dan 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013 
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melalui grafik aktivitas trading volume activity (XTVA) saham yang bergerak 

fluktuatif. Hal ini terlihat dari perbedaan grafik KLBF dan PWON dimana kondisi 

masing-masing XTVA sebelum stock split merangkak naik sedangkan kondisi 

XTVA sesudah stock split mengalami penurunan yang cukup besar. Penurunan 

juga terjadi pada TLKM namun dengan penurunan yang kecil. Berbeda dengan 

grafik SSIA dimana kondisi XTVA sebelum stock split berada di titik yang jauh 

lebih rendah dibanding kondisi XTVA sesudah stock split, yang artinya 

mengalami kenaikan XTVA yang sangat besar. Namun ada juga perusahaan yang 

mengalami kenaikan XTVA yang relatif kecil seperti yang ditunjukkan grafik 

ACES dimana titik XTVA sebelum stock split berada dibawah titik XTVA 

sesudah stock split. Dari kondisi ini maka penulis merasa harus menguji kembali 

apakah terdapat perbedaan trading volume activity yang signifikan antara sebelum 

dan sesudah peristiwa stock split. 

Berdasarkan beberapa penelitian tentang pengaruh stock split terhadap 

return dan volume perdagangan saham, banyak yang menyatakan tidak ada 

perbedaan baik abnormal return ataupun trading volume activity sebelum dan 

sesudah stock split padahal secara teori dimungkinkan terdapat abnormal return 

sebagai akibat adanya perubahan harga saham dan peningkatan trading volume 

activity. Hasil penelitian Rusliati dan Farida (2010) menunjukkan adanya 

perubahan abnormal return dan trading volume activity dan menguji pengaruh 

pemecahan saham terhadap likuiditas dan return saham diperoleh hasil yaitu 

pemecahan saham berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan saham 

dan return saham. 
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Penelitian-penelitian terdahulu masih menghasilkan kesimpulan yang 

berbeda, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji ulang tentang peristiwa stock 

split. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-

sama menggunakan data perusahaan yang melakukan stock split dan terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai sampel penelitian dan model analisis uji beda 

(Paired sample test) sebagai alat uji analisis. Sedangkan perbedaannya adalah 

penelitian ini mengambil sampel dari perusahaan yang go public di BEI dari tahun 

2010-2013 yang melakukan stock split dan tidak melakukan kebijakan lain seperti 

deviden saham, saham bonus, right issue, warrant dan pengumuman lainnya. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah abnormal return dan volume 

perdagangan saham yang dihitung berdasarkan periode tujuh hari sebelum stock 

split dan tujuh hari sesudah stock split. Tujuh hari sebelum dan tujuh hari sesudah 

stock split dipilih oleh penulis karena dianggap hari yang mampu mencerminkan 

reaksi pasar. Peneliti sebelumnya Fatimah (2010) mengambil periode pengamatan 

lima hari sebelum dan lima hari sesudah stock split, hasilnya belum berhasil 

menunjukkan adanya perbedaan. Penelitian lain, Sudiro (2000) menggunakan 

periode pengamatan sepuluh hari sebelum dan sepuluh hari sesudah stock split 

telah berhasil menunjukkan adanya perbedaan, akan tetapi peneliti merasa periode 

pengamatan sepuluh hari sebelum dan sepuluh hari sesudah stock split adalah 

periode yang terlalu lama yang dapat membuat hasil penelitian menjadi bias 

karena dikhawatirkan ada peristiwa lain yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian. Perbedaan lain dari penelitian ini adalah model yang digunakan dalam 

perhitungan abnormal return yaitu menggunakan Market Adjusted Model. 



14 
 

 
 

Dimana penelitian terdahulu menggunakan Mean Adjusted Model dan Market 

Model sebagai model perhitungan abnormal return.  

Mengacu pada berbagai penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian 

ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan abnormal return dan 

volume perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa stock split. 

Penjelasan di atas merupakan alasan penulis untuk mengangkat judul 

ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN DAN VOLUME 

PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA 

STOCK SPLIT PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2013. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diketahui bahwa 

dengan adanya pemecahan saham dapat menyebabkan terjadinya perubahan yaitu 

kenaikan atau penurunan terhadap return saham dan volume perdagangan saham. 

Oleh karena itu masih terdapat banyak pertentangan mengenai pemecahan saham 

dimana terdapat emiten yang mendukung dan disisi lain tidak sedikit pula emiten 

yang menentang adanya pemecahan saham. Emiten yang mendukung berpendapat 

bahwa dengan harga saham yang lebih rendah maka akan meningkatkan 

kemampuan investor kecil untuk berinvestasi sehingga akan berdampak pada 

pasar yang lebih likuid dan harga saham akan berfluktuatif sehingga 

memungkinkan investor mendapat keuntungan. Sedangkan emiten yang 

menentang stock split berpendapat bahwa tingkat harga saham setelah stock split 
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belum cukup menjamin keberhasilan perusahaan karena terdapat ketidakpastian 

bisnis dan resiko pasar yang akan dihadapi. Berangkat dari beberapa perbedaan 

pendapat yang ada, maka penelitian ini akan menguji lebih lanjut mengenai: 

1. Apakah ada perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa 

stock split? 

2. Apakah ada perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah 

peristiwa stock split? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memberi gambaran sekaligus 

masukan tentang pengaruh dan hubungan stock split tehadap abnormal return 

saham dan volume perdagangan saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Disamping itu juga sebagai syarat untuk menyelesaikan program 

studi Manajemen S-1, Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Widyatama. 

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini berdasarkan latar belakang 

masalah dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian 

ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Menganalisis perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah stock split. 

2. Menganalisis perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah 

stock split. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi terhadap emiten tentang dampak dan pengaruh 

pemecahan saham yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan kebijakan selanjutnya. 

2. Memberikan informasi pada investor sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan ketika terjadi pemecahan saham. 

3. Memberikan tambahan literatur dan pertimbangan pada penelitian yang 

akan datang tentang pasar modal khususnya tentang pemecahan saham. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Pemecahan saham merupakan fenomena yang banyak menarik perhatian 

dan sekaligus membingungkan dan banyak terjadi perdebatan diantara para 

pengamat pasar modal. Tujuan utama emiten melakukan stock split adalah untuk 

meningkatkan return dan menempatkan likuiditas saham pada trading range yang 

optimal. Abnormal return saham dapat diukur dengan menggunakan konsep 

antara lain return realisasi (realized return) yang merupakan capital gain atau 

capital loss yaitu selisih antara harga saham saat ini dengan harga saham 

sebelumnya dan return ekspektasi (expected return) yaitu merupakan tingkat 

return yang diharapkan. Sedangkan untuk likuiditas saham dapat diukur salah 

satunya menggunakan trading volume activity (TVA).  
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Stock split merupakan peristiwa yang dapat membedakan hasil variabel 

lain. Oleh karena itu pada penelitian ini akan menguji apakah terdapat perbedaan 

abnormal return dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah 

pengumuman stock split. Dan untuk melihat perbedaan tersebut digunakan uji 

beda dua rata-rata. 

Perbedaan  antara  abnormal  return dan  trading  volume  activity sebelum 

dan sesudah stock split dapat diketahui dengan cara memilih perusahaan yang go 

public di BEI yang juga melakukan publikasi stock split. Setiap perusahaan yang 

melakukan stock split itu dihitung abnormal return dan trading volume activity-

nya. Abnormal return dihitung mulai tujuh hari sebelum stock split dan tujuh hari 

sesudah stock split. Abnormal return tujuh hari sebelum stock split dijumlah dan 

dirata-rata, begitu juga dengan abnormal return tujuh hari sesudah stock split. 

Abnormal return sebelum dan sesudah stock split yang sudah dihitung tadi di uji 

perbedaannya dengan menggunakan uji beda dua rata-rata dengan sampel 

berpasangan (Paired Sample T-test). Hal yang sama juga harus dilakukan pada 

trading volume activity setiap perusahaan. Uji beda rata-rata dengan sampel 

berpasangan atau Paired Sample T-test akan bekerja dan memperoleh suatu hasil, 

dimana hasil itu memiliki dua kemungkinan yaitu ada perbedaan dan tidak ada 

perbedaan. 

Kurniawati (2003) melakukan penelitian dengan judul Analisis 

Kandungan Informasi Stock Split dan Likuiditas Saham: Studi Empiris pada Non-

Synchronous Trading. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan abnormal return dan aktivitas volume 
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perdagangan (Trading Volume Activity) serta resiko sestematis (beta) saham dari 

suatu peristiwa pemecahan saham di Bursa Efek Jakarta. Diduga ada perbedaan 

abnormal return dan aktivitas volume perdagangan (Trading Volume Activity) 

serta resiko sistematis (beta) saham dari suatu peristiwa pemecahan saham di 

Bursa Efek Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan: (1) abnormal return signifikan 

pada saat peristiwa pemecahan saham, hal ini karena informasi tersebut direspon 

oleh publik yang ditunjukkan dengan reaksi pasar yang signifikan (2) terdapat 

perbedaan beta yang signifikan pada saat sebelum dan sesudah peristiwa 

pemecahan saham, hal tersebut disebabkan karena adanya aktivitas noisy trader 

yang kurang memiliki informasi dan lebih menyukai harga saham yang stabil (3) 

terdapat perbedaan volume perdagangan saham tetapi tidak signifikan pada saat 

sebelum dan sesudah peristiwa pemecahan saham, hal tersebut disebabkan adanya 

sinyal positif yang ditimbulkan oleh pemecahan saham yang menyebabkan para 

calon investor lebih tertarik untuk membeli saham (aksi jual beli secara cepat). 

Sutrisno (2000) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Stock Split 

terhadap Likuiditas dan Return Saham: Studi empiris pada Bursa Efek Jakarta. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan abnormal return dan aktivitas volume perdagangan (Trading Volume 

Activity) saham dari suatu peristiwa pemecahan saham di Bursa Efek Jakarta. 

Diduga ada perbedaan abnormal return dan aktivitas volume perdagangan 

(Trading Volume Activity) saham dari suatu peristiwa pemecahan saham di Bursa 

Efek Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan: (1) abnormal return tidak terjadi 

perbedaan yang signifikan pada saat peristiwa pemecahan saham, hal ini karena 
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informasi tersebut direspon negatif oleh publik karena investor sudah mengetahui 

dahulu berita mengenai pengumuman stock split (2) terdapat perbedaan volume 

perdagangan saham yang signifikan pada saat sebelum dan sesudah peristiwa 

pemecahan saham, hal tersebut disebabkan adanya sinyal positif yang ditimbulkan 

oleh pemecahan saham yang menyebabkan investor lebih tertarik untuk membeli 

saham tersebut (aksi jual beli secara cepat). 

Sudiro (2000) melakukan penelitian mengenai dampak pengumuman stock 

split terhadap abnormal return dan trading volume activity di Bursa Efek Jakarta. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan abnormal return dan likuiditas saham sebelum dan sesudah stock split 

pada perusahaan di Bursa Efek Jakarta. Diduga terdapat perbedaan abnormal 

return dan trading volume activity sebelum dan sesudah stock split pada 

perusahaan di Bursa Efek Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan: (1) terdapat 

perbedan return saham yang signifikan pada saat sebelum dan sesudah stock split. 

Return saham mengalami penurunan sesudah stock split, hal ini dikarenakan harga 

saham lebih rendah sehingga banyak investor tertarik untuk membeli saham 

tersebut (2) terdapat perbedaan likuiditas saham yang signifikan pada saat 

sebelum dan sesudah stock split, hal ini dikarenakan harga saham turun sehingga 

banyak investor tertarik untuk membeli saham tersebut. 

Berikut adalah tabel penelitian terdahulu mengenai pengaruh stock split 

terhadap abnormal return dan volume perdagangan saham. 
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Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

 

Judul Penelitian dan 

Peneliti 

Variabel 

Penelitian 

Model 

Analisis 

Hasil 

Pengaruh Stock Split 

Terhadap Likuiditas 

dan Return Saham di 

BEJ (Sutrisno, 2000) 

Abnormal 

return saham 

dan volume 

perdagangan 

saham 

Uji 

Beda 

Dua 

Rata-

Rata 

Pemecahan saham 

berpengaruh signifikan 

terhadap volume 

perdagangan saham tapi 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

abnormal return. 

Analisis Kandungan 

Informasi Stock Split 

dan Likuiditas Saham 

(Kurniawati, 2003) 

Abnormal 

return saham 

dan volume 

perdagangan 

saham 

Uji 

Beda 

Dua 

Rata- 

Rata 

Pemecahan saham 

berpengaruh signifikan 

terhadap abnormal 

return tapi tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap volume 

perdagangan saham. 

Pemecahan Saham 

terhadap Likuiditas 

dan Return Saham 

(Rusliati dan Farida, 

2010) 

Volume 

perdagangan 

saham dan 

return saham 

Uji 

Beda 

Dua 

Rata- 

Rata 

Pemecahan saham 

berpengaruh signifikan 

terhadap volume 

perdagangan saham 

dan return saham. 

Analisis Abnormal 

Return Saham dan 

Pedagangan Saham 

Sebelum dan Sesudah 

Peristiwa Pemecahan 

Saham (Sadikin, 

2011) 

Volume 

perdagangan 

saham dan 

return saham 

Uji 

Beda 

Dua 

Rata- 

Rata 

Pemecahan saham 

tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap volume 

perdagangan saham 

dan return saham. 

Sumber: dari berbagai jurnal 

Penelitian-penelitian terdahulu masih menghasilkan kesimpulan yang 

berbeda, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji ulang tentang peristiwa stock 

split. Sistematis kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut. 
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Gambar 1.3 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

  Variabel yang diteliti 

Variabel yang tidak diteliti 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap suatu masalah penelitian yang 

kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka berpikir diatas 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

 

 

Manajemen 

Keuangan 

Fungsi Investasi Fungsi Pendanaan Kebijakan Dividen 

Repurchase 

Stock 

Stock Dividend Stock Split 

Volume 

Return 

Harga EPS PER 

Rata-rata TVA 

Rata-rata 

abnormal 

return 

Uji Beda Dua 

Rata-Rata 

Ada Perbedaan Tidak Ada Perbedaan 

Cash 

Dividend 

Saham 
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H1: Terdapat perbedaan antara abnormal return sebelum dan sesudah 

 peristiwa stock split. 

H2: Terdapat perbedaan antara volume perdagangan saham sebelum dan 

 sesudah peristiwa stock split. 

 

1.7 Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian explanatory. Soehartono (2002:33) 

berpendapat bahwa penelitian explanatory adalah suatu penelitian yang 

mempunyai tujuan untuk menguji hipotesis yang menyatakan hubungan sebab 

akibat antar dua variabel atau lebih dengan bias yang kecil dan meningkatkan 

kepercayaan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi peristiwa (event study). 

Samsul (2008:273) mengartikan bahwa metode event study sebagai mempelajari 

pengaruh suatu peristiwa terhadap harga saham di pasar, baik pada saat peristiwa 

itu terjadi maupun beberapa saat setelah peristiwa tersebut terjadi. Bodie, dkk 

(2006:491) mendefinisikan bahwa event study sebagai teknik riset keuangan yang 

memungkinkan seorang pengamat menilai dampak dari suatu peristiwa harga 

saham perusahaan. Dengan demikian event study dapat diartikan sebagai studi 

yang mempelajari dampak atau pengaruh suatu peristiwa terhadap harga saham di 

pasar. Dalam metode event study untuk mengetahui reaksi pasar dapat ditunjukkan 

dengan adanya perubahan harga saham yaitu meningkat atau menurun setelah atau 

sebelum terjadinya peristiwa. Peristiwa dalam penelitian ini adalah pengumuman 
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pemecahan saham (stock split) yang dilakukan oleh emiten selama periode 2010-

2013 di BEI (Bursa Efek Indonesia). 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Menurut 

Cooper and Schindler (2005:10), pengertian metode deskriptif sebagai berikut, “A 

description study tries to discover answer to the question who, what, when, where, 

and sometimes how to describe or define a subject, often by creating a profile of a 

group of problems, people or event.” 

Artinya, suatu pembelajaran untuk mendeskripsikan dan menemukan jawaban atas 

pertanyaan siapa, apa, kapan, dimana dan terkadang menjelaskan suatu subjek 

yang seringkali digunakan untuk membuat suatu ringkasan tentang suatu masalah 

pihak yang terlibat, atau suatu kasus. 

Metode penelitian deskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi, 

gambaran, atau lukisan secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Selanjutnya definisi metode verifikatif menurut Rasyad (2003:6) sebagai 

berikut, “Metode verifikatif adalah metode yang digunakan untuk melakukan 

perkiraan (estimate) dan pengujian hipotesis.” 

Metode penelitian verifikatif ini bertujuan untuk menjawab permasalahan 

mengenai pengaruh stock split terhadap abnormal return saham dan volume 

perdagangan saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian menggunakan data-data perusahaan yang melakukan stock split 

dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai populasi penelitian dan untuk 
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menguji hipotesis menggunakan model analisis uji beda (T-test Paired Two 

Sample). 

 

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder dari IDX 

Statistic, dan situs-situs keuangan seperti www.finance.yahoo.com, 

www.duniainvestasi.com, www.sahamok.com, Capital Market Center Universitas 

Widyatama yang berlokasi di Jl. Cikutra Bandung. Dalam rangka memperoleh 

data yang diperlukan guna penyusunan skripsi. Adapun penelitian dilakukan dari 

bulan Oktober 2013 sampai dengan Februari 2014. 


