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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Pasar modal memegang peranan penting dalam perkembangan 

perekonomian suatu negara. Sebagai pelaksanaan fungsi ekonomi pasar modal 

menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pihak yang kelebihan dana 

kepada pihak yang membutuhkan dana. Di jaman globalisasi seperti sekarang ini, 

masyarakat sudah banyak melakukan investasi di berbagai bidang. Salah satu 

kegiatan investasi yang dapat dilakukan masyarakat adalah investasi di pasar 

modal. Pasar modal sendiri merupakan sarana pembentuk modal dan akumulasi 

dana jangka panjang yang diarahkan untuk menunjang pembangunan nasional. 

Perkembangan lain ditunjukan dengan jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI 

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

Berdasarkan laporan keuangan periode 30 Juni 2014  yang menjadi dasar 

pelaksanaan IPO tercatat jumlah emiten yang telah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sebanyak 486 perusahaan dan jumlah ini bertambah menjadi 507 

perusahaan pada akhir tahun 2014 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. 

Pasar modal harus bersifat likuid dan efisien. Pasar modal dikatakan likuid 

jika penjual dapat menjual dan pembeli dapat membeli surat-surat berharga 

mencerminkan nilai dari perusahaan dengan akurat. Jika pasar modal sifatnya 

http://www.idx.co.id/beranda/tentangbei
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efisien, harga dari surat berharga mencerminkan penilaian dari investor terhadap 

prospek laba perusahaan di masa mendatang serta kualitas dari manajemennya. 

Jika calon investor meragukan kualitas dari manajemen, keraguan ini dapat 

tercermin dari harga surat berharga yang turun. Dengan demikian pasar modal 

dapat digunakan sebagai sarana tidak langsung pengukur kualitas manajemen. 

Juga pemegang saham mempunyai hak mengawasi manajemen melalui hak veto 

di dalam pertemuan dan pemilihan manajemen (Jogiyanto,2014). 

Salah satu cara perusahaan berkembang untuk mendapatkan modal adalah 

dengan menawarkan saham kepada publik, perusahaan yang sedang berkembang 

dapat mempublikasikan laporan keuangan 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 likuiditas 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. 

Salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk menyampaikan 

informasi kepada investor yaitu dengan melakukan kebijakan pemecahan saham 

(stock split). Stock split adalah suatu kebijakan memecah nilai nominal saham saat 

ini oleh emiten menjadi nilai nominal saham yang lebih kecil. Agar semakin 

banyak jumlah saham yang diperdagangkan (likuid), diharapkan pasar akan 

semakin ramai. Peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi juga 

tersedia. 

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 atau corporate action (CA) 

yang tidak memerlukan tindakan atau instruksi dari pemegang rekening yang akan 

mendapatkan hak CA melalui C-BEST. 

Stock split dan reserve split akan mengubah komposisi jumlah 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang rekening. Sistem akan 
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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). 

Pada situs http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1964389/mengintip-

peluang-stock-split yang di unduh pada tanggal 23 januari 2015 menyatakan 

bahwa, harga saham saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) terus menggeliat. 

Beberapa diantaranya bahkan lonjakannya fantastis, namun peningkatan yang 

tajam itu membuat sejumlah saham, tertutama saham-saham unggulan, sudah 

jenuh beli dan potensi keuntungannya menipis. Makanya saat ini otoritas jasa 

keuangan (OJK) tengah mengkaji aturan yang mewajibkan saham-saham mahal 

untuk memecah nominalnya (stock split).” Ujar Robinson Simbolon, Deputi 

Komosioner Bidang Pengawasan Pasar Modal OJK. Kebijakan ini bertujuan agar 

saham-saham yang saat ini harganya sudah terlalu tinggi, kembali terjangkau oleh 

investor yang bermodal pas-pasan. Selain itu dengan semakin banyaknya jumlah 

saham yang diperdagangkan (likuid), diharapakan pasar akan semakin ramai, 

peluang untuk mendapatkan gain/ keuntungan juga kembali terbuka. 

Namun pada situs http://finance.detik.com /read/2014/01 /02/072553/ 

2456108/ 6/2/5-saham-paling-untung-dan-paling-buntung-di-2013 menyatakan 

bahwa Kepala Riset Trust Securities Reza Priyambada menilai, melejitnya harga 

saham suatu emiten tidak melulu karena baiknya kinerja perseroan. Bahkan 

sebagian besar pencapaian tersebut lebih dikarenakan karena aksi spekulan 

dengan memanfaatan aksi korporasi (corporate action) Sebuah perusahaan, dalam 

hal ini yaitu pemecahan saham (stock split). Berikut 5 top gainers dan 5 top loser 

emiten di 2013 berdasarkan analisa Asia Financial Network (AFN) : 

 5 Top Gainers 2013 : 

1. PT Permata Prima Sakti Tbk. (TKGA). Peningkatan saham TKGA 

melonjak sebesar 840%. mencatatkan sahamnya di pasar modal Indonesia 

pada 6 januari 1992.    

http://www.ksei.co.id/services/corporate_action_services
http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1964389/mengintip-peluang-stock-split
http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1964389/mengintip-peluang-stock-split
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2. PT Cowell Development Tbk (COWL). Perdagangan saham melonjak 

sebesar 2271,7%. mencatatkan sahamnya di pasar modal Indonesia pada 

19 Desember 2007. 

3. PT Pacific Strategic Financial (APIC). Perdagangan saham Apic 

melonjang sebesar 166,3%. mecatatkan sahamnya di pasar modal 

Indonesia pada 18 Desember 2002. 

4. PT Evergreen Invesco Tbk (GREN). Perdagangan saham melonjak sebesar 

107,9%. mecatatkan sahamnya di pasar modal Indonesia pada 9 juli 2010.  

5. PT Tri Banyan Tirta (ALTO). Perdagangan saham ALTO melonjak 

sebesar 103,2. mecatatkan sahamnya di pasar modal Indonesia pada 10 juli 

2012. 

 

5 Top Loser 2013 : 

1. PT Sepatu Bata Tbk (BATA). Perdagangan saham merosot hingga 98,2%. 

Melakukan stock split pada 4 September 2013. 

2. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) merosot 91,2%. Perseroan 

melakukan stock split pada 29 Juli 2013.  

3. PT Nipress Tbk (NIPS) perdagangan saham merosot 91%. Perseroan 

melakukan stock split pada 29 Juli 2013. 

4. PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR). Perdagangan saham merosot 

88,3%. Melakukan stock split pada 22 Juli 2013. 

5. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI). perdagangan saham merosot 

84,2%. Melakukan penawaran saham perdana di pasar modal Indonesia 28 

Juni 2010. 

 Dari keterangan  di atas menunjukan bahwa tidak semua perusahaan yang 

melakukan stock splt,  sahamnya semakin banyak diperdagangkan (likuid). 

Bahkan data diatas menunjukan 5 top gainers atau 5 perusahaan yang harga dan 

perdagangan sahamnya mengalami peningkatan (likuid) justru perusahaan yang 

tidak melakukan pemecahan saham (stock split). Sebaliknya perusahaan yang 

melakukan pemecahan saham (stock split), perdagangan sahamnya mengalami 
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penurunan. Mengacu pada teori –teori para ahli, hal tersebut menjadi salah satu 

masalah yang dihadapi oleh Investor, pasar modal, dan pelaku pasar. Investor 

mengharapkan pengumuman stock split dianggap sebagai sinyal positif karena 

manajemen perusahaan akan menyampaikan prospek masa depan yang baik dari 

perusahaan kepada publik. Alasan sinyal ini didukung oleh kenyataan bahwa 

perusahaan yang melakukan stock split merupakan perusahaan yang memiliki 

kinerja yang baik. Jika pasar bereaksi pada saat pengumuman stock split, bukan 

berarti pasar bereaksi karena informasi stock split tersebut tidak mempunyai nilai 

ekonomis, tetapi bereaksi karena mengetahui prospek perusahaan di masa depan 

yang disinyalkan melalui stock split. Hanya perusahaan yang mempunyai kondisi 

yang sesuai dengan yang disinyalkan yang akan mendapatkan reaksi positif. 

 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). 

 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 liquid diperdagangkan dan mengubah investor add lot menjadi round lot add 

lot adalah kondisi dimana investor membeli saham dibawah 100 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. 
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 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. 

Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu 

pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi, pasar. Reaksi pasar 

tersebut ditunjukan dengan adanya perubahan harga sekuritas yang bersangkutan 

dimana reaksi ini dapat diukur dengan abnormal return. (Jogiyanto,2005:110). 

 Ada dua teori dalam literature yang mencoba untuk menjelaskan abnormal 

return di sekitar stock split. Pertama, the information theory yang diusulkan oleh 

Fama, Fisher, Jensen dan Roll (1969) dan Grinblatt, Masulis, dan Titman (1984) 

dalam Jain dan Mohamad (2012) berpendapat bahwa manajer menyampaikan 

informasi positif tentang kinerja perusahaan melalui pemecahan saham. Manajer 

diasumsikan mempunyai informasi yang superior tentang prospek perusahaan di 

masa mendatang. Mereka sering menggunakan stock split untuk menyampaikan 

sinyal positif ke pasar. Dengan demikian pengumuman stock split terkait dengan 

abnormal return positif bagi keputusan perusahaan dalam membagi sahamnya. 

Kedua, the liquidity theory yang disulkan oleh Bodie (2004) yang menegaskan 

bahwa pemecahan saham meningkatkan likuiditas perusahaan dengan 

menggerakan harga saham ke tingkat yang lebih rendah dan membuat saham 

dapat dijangkau oleh investor, baik investor besar maupun kecil, sehingga 

menghasilkan abnormal return. 

 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 diterbitan. 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 terjadinya sebuah informasi secara resmi.  

 Stock split yang dilakukan oleh perusahaan akan memaksa investor untuk 

menyusun kembali portofolio investasinya. Penyusunan ini tidak terlepas dari 

pertimbangan risiko saham (volatilitas harga saham) yang membentuk portofolio 

tersebut sehingga investor berharap untuk dapat memilih tingkat risiko investasi 

yang paling kecil (Pertiwi,2006). 

 Meurut Ruhama (2012), dalam berinvestasi return dan risiko merupakan 

hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Return dan risiko 

mempunyai hubungan yang positif, semakin besar risiko yang harus ditanggung, 

semakin besar return yang harus di kompensasikan. Tandelilin (2010), hubungan 

risiko dan return yang diharapkan dari suatu investasi yang searah dan linier 

menjawab pertanyaan mengapa tidak semua investor hanya berinvestasi pada aset 

yang menawarkan tingkat terutn yang paling tinggi. Sesuai dengan prinsip 

investasi tersebut yaitu high risk high return, investasi pada saham memiliki risiko 

yang cukup tinggi yang apabila tidak diperhitungkan dengan cermat dan benar 

akan mengakibatkan kerugian yang besar bagi investor. Investor juga harus dapat 

meramalkan kemungkinan pergerakan saham tersebut di masa yang akan datang 

agar terhindar dari risiko investasi. Jadi semakin besar tingkat return yang 

diinginkan semakin besar pula risiko yang harus di pertimbangkan.  

 Risiko adalah seberapa jauh hasil yang diperoleh dapat menyimpang dari 

hasil yang diharapkan. Dalam konteks portofolio pasar, risiko terbagi menjadi dua 

yaitu yaitu risiko yang dapat dihilangkan dengan membentuk portofolio disebut 

risiko yang dapat di-diversifikasi (diversifable risk) atau risiko unik (unique risk) 

atau risiko perusahaan (company risk) atau risiko yang tidak sistematik 

(unsystematic risk). Kedua, risiko yang tidak selalu ada dan tidak dapat 

dihilangkan oleh portofolio disebut non-diversifable risk atau risio pasar  (market 

risk) atau risiko umum (gereral risk) atau risiko sistematis (systematic risk). 
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Risiko ini mempengaruhi semua perusahaan sehingga tidak dapat di hilangkan 

dengan diversifikasi. Risiko sistematis dari saham yang diperjualbelikan di pasar 

modal dinyatakan dengan Beta (β) yang besarnya berbeda untuk masing-masing 

saham. Beta merupakan pengukuran risiko sistematis antara stock split dengan 

risiko saham. Informasi stock split dalam kaitannya dengan dampak terhadap 

risiko sistematis dan abnormal return menjadi sesuatu yang perlu 

dipertimbangkan oleh para investor dan calon investor dalam memutuskan untuk 

membeli atau melepas saham yang dimiliki (Jogiyanto,2014). 

 Keuputsan investor untuk mempertahankan atau menjual saham pada saat 

perusahaan mengambil kebijakan stock split akan berdampak pada volume 

perdagangan saham perusahaan. Volume perdagangan merupakan sautu alat yang 

digunakan untuk melihat ada atau tidakknya reaksi pasar terhadap suatu peristiwa 

tertentu, untuk melihat pengaruh pemecahan saham terhadap aktivitas 

perdagangan saham (Rumanti dan Moerdiyanti, 2011). 

 Jain Dan Mohamad (2012), adanya sinyal positif setelah pengumuman 

stock split membuat investor tertarik untuk membeli saham perusahaan sehingga 

jumlah transaksi saham meningkat dan berdampak pada peningkatan likuiditas 

saham perusahaan. Likuiditas saham merupakan cepat lambatnya saham tersebut 

dapat diperjualbelikan. Saham yang likuid adalah saham yang sering 

diperdagangkan. Likuiditas tersebut dapat dilihat melalui aktivitas volume 

perdagangan atau Trading Volume Activity (TVA). Apabila volume saham yang 

diperdagangkan (trading) lebih besar dari pada volume saham yang diterbitkan 

(listing), maka semakin likuid saham tersebut sehingga aktivitas volume 

perdagangan meningkat.  

 Perusahaan berusaha untuk menjalankan usahanya secara berkelanjutan. 

Dalam masa itu, perusahaan diharapkan akan tumbuh dari tahun ke tahun. 

Kalangan internal maupun eksternal perusahaan mengharapkan adanya 

pertumbuhan dari tahun ke tahun. Perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi 

membutuhkan lebih banyak dana karena banyaknya kesempatan investasi yang 
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dilakukan. Dana tersebut dapat diperoleh perusahaan salah satunya adalah dengan 

penjualan saham. Bagi perusahaan, pertumbuhan diharapkan dapat meningkatkan 

investasi perusahaan. Sedangkan bagi investor, pertumbuhan akan menentukan 

tingginya return atas investasi yang mereka tanamkan. 

 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 diindonesia, ada yang tidak mendukung teori tersebut seperti hasil 

penelitian Pertiwi (2006) tidak terdapat perbedaan risiko sistematis dan abnormal 

return sebelum dan sesudah stock split, Sutrisno (2000) pemecahan saham 

berpengaruh terhadap volume perdagangan saham tapi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap abnormal return ,dan Sadikin (2011) pemecahan saham tidak 

berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan saham dan return saham 

,rata-rata hasil penelitiannya tidak menemukan adanya abnormal return berkaitan 

dengan pengumuman stock split. 

 Namun di sisi lain hasil penelitian yang mendukung signaling theory 

adalah penelitian Kurniawati (2003), Rusliati dan Farida (2010) yang menunjukan 

bahwa di sekitar pengumuman stock split menunjukan adanya perilaku harga 

saham yang abnormal akibat respon dari para pelaku pasar di Bursa Efek. 

 Penjelasan diatas menunjukan bahwa adanya fenomena gap dimana terjadi 

perbedaan teori mengenai kenaikan return setelah stock split dengan kenyataanya. 

Stock split seharusnya dapat memberikan sinyal positif bagi investor sehingga 

investor tertarik untuk menanamkan modalnya dan meningkatkan likuiditas dan 

return saham.  

 Adanya perbedaan dari hasil penelitian tedahulu (research gap) tentang 

perubahan dan perbedaan abnormal return, risiko sistematis, dan volume 
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perdagangan saham, serta adanya fenomena gap, maka penulis ingin meneleiti 

lebih lanjut tentang adanya penelitian ini akan menguji kembali tentang adanya 

pengaruh Stock Split terhadap Abnormal Return, Risiko Sistematis. Volume 

Perdagangan Saham, dan menjadi alasan penulis untuk mengangkat judul 

“Analisis Perbandingan Abnormal Return, Risiko Sistematis ,dan Volume 

Perdagangan Saham Pada Perusahaan yang melakukan Stock Split (Studi 

kasus perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2010-2013)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Informasi dalam stock split berbeda-beda oleh investor. Stock split hanya 

meningkatkan jumlah lembar saham yang beredar, tidak menambah kesejahteraan 

para investor dan tidak memberikan tambahan nilai ekonomi bagi perusahaan atau 

tidak secara langsung mempengaruhi cash flow perusahaan. 

Reaksi pasar terhadap stock split dapat dilihat melalui perubahan volume 

perdagangan saham dan perubahan harga saham. Perubahan harga akan 

mempengaruhi actual return sehingga meimbulkan selisih antara actual return 

danl expected return (abnormal return). Sedangkan perubahan volume 

perdagangan dapat digunakan sebagai salah satu indikator perubahan likuiditas. 

Berbagai dampak dan informasi yang terkandung dalam pengumuman stock split 

perlu untuk menjadi pertimbangan investor dalam penyusunan portofolio agar 

dapat menurunkan risiko sistematis yang akan merugikan investor. 

Adanya bukti empiris yang berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah tentang 

perbandingan abnormal return, risiko sistematis, dan volume perdagangan saham 

dalam terhadap stock split memunculkan research gap. Berdasarkan research 

problem yang terdiri dari fenomena gap dan research gap, maka dapat 

dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana abnormal return, risiko sistematis, dan volume perdagangan 

saham pada perusahaan yang melakukan stock split periode 2010-2013 ? 
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2. Bagaimana perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah perusahaan 

melakukan stock split ? 

3. Bagaimana perbedaan risiko sistematis sebelum dan sesudah perusahaan 

melakukan stock split ? 

4. Bagaimana perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah 

perusahaan melakukan stock split ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari peneitian ini adalah untuk memeberi gambaran sekaligus 

masukan tentang pengaruh dan hubungan stock split terhadap abnormal return 

saham dan volume perdagangan saham, volume perdagangan saham dan risiko 

sistematis 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. Untuk mengetahui bagaimana abnormal return, risiko sistematis, dan 

volume perdagangan saham pada perusahaan yang melakukan stock split 

periode 2010-2013. 

2. Untuk Menganalisis perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah 

perusahaan melakukan stock split. 

3. Untuk Menganalisis perbedaan risiko sistematis sebelum dan sesudah 

perusahaan melakukan stock split. 

4. Untuk Menganalisa perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan 

sesudah perusahaan melakukan 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 (stock split), abnormal return, risiko sitematis dan 

volume perdagangan saham yang digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan kebijakan selanjutnya. 

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk memperthatikan Stock split, abnormal 

return, risiko sistematis, dan volume perdagangan saham guna menarik 

investor melakukan investasi di perusahaan tersebut.  

3. Memberikan informasi pada investor sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan ketika terjadi pemecahan saham. 

4. Memberikan tambahan literartur dan pertimbangan pada penelitian yang 

akan datang tentang pasar modal khususnya tentang pemecahan saham.  

 

1.5 Metode Penelitian 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis event study yang bertujuan untuk menganalisis mengetahui perbandingan 

nilai yang terjadi sebelum dan sesudah event terjadi, menilai apakah terdapat 

perbedaan abnormal return, risiko sistemats, dan volume perdagangan saham 

sebelum terjadinya event dan setelah event berlangsug. Windows yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah periode sepuluh hari sebelum peristiwa (t-10 sampai 

dengan t-1) dan sepuluh hari sesudah peristiwa (t+1 sampai dengan t+10). 

Penggunaan windows tersebut karena dapat menunjuan ada tidaknya sinyal 

keuntungan dan likuiditas perdagangan saham akibat stock split. 

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 tejadi 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 
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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 ditunjukan dengan adanya perubahan harga saham yaitu 

meningkat atau menurun setelah atau sebelum terjadinya peristiwa. Peristiwa 

dalam penelitian ini adalah pengumuman pemecahan saham (stock split) yang 

dilakukan oleh emiten selama periode 2010 – 2013 di BEI (Bursa Efek 

Indonesia). 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan komparatif. 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 jawaban atas 

pertanyaan siapa, apa, bagaimana, kapan, diamana dan terkadang menjelaskan 

suatu subjek yang seringkali digunakan untuk membuat suatu ringkasan tentang 

suatu masalah pihak yang terlibat atau suatu kasus. 

Menurut Sugiyono (2011:29) mendefinisikan bahwa: 

“Metode Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

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

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Definisi metode komparatif menurut Sugiyono (2012:92) sebagai berikut: 

“Metode komparatif yaitu penelitian yang membandingkan 

keberadaan satu variabel dua lebih pada dua atau sampel yang 

berbeda, atau pada waktu yang berbeda”  
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 Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode deskriptif dengan pendekatan metode komparatif, yang ditunjang dengan 

studi kepustakaan untuk memperkuat hasil penelitian sesuai dengan tujuan 

penelitian.  

 Penelitian menggunakan data-data perusahaan yang melakukan stock split 

dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai populasi penelitian dan untuk 

menguji hipotesis menggunakan model analisis uji beda (T-test Paires Two 

Sample), dan (Wilcoxon Signed Rank Test). 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder, penulis dalam 

melakukan penelitian mengambil data dari IDX Statistic, dan situs-situs keuangan 

seperti www.finance.yahoo.com, www.finance.detik.com, www.sahamok.com, 

Indonesia Capital Market Directory, sertta jurnal-jurnal yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan guna 

penyusunan skripsi. Adapun penelitian dilakukan dari bulan Januari 2015 sampai 

dengan selesai.   


