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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu Negara 

karena pasar modal mempunyai fungsi ekonomi yaitu sebagai penyedia fasilitas 

yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang mempunyai kelebihan 

dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Sedangkan pasar modal dengan 

fungsi keuangan yaitu memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh 

imbalan (return) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang 

dipilih. Pasar modal berperan sebagai sumber dana yang bersifat jangka panjang, 

alternatif investasi, wahana untuk melakukan restrukturisasi permodalan 

perusahaan, dan media untuk melakukan divestasi. 

Selain memiliki fungsi ekonomi dan keuangan, pasar modal juga 

mempunyai beberapa daya tarik dari berbagai lender maupun borrower. Daya 

tarik tersebut diantaranya yaitu diharapkan pasar modal ini akan menjadi alternatif 

penghimpun dana selain sistem perbankan. Kemudian pasar modal mempunyai 

beberapa pilihan investasi yang sesuai dengan risiko mereka, seandainya tidak ada 

pasar modal para lender mungkin hanya bisa menginvestasikan dana mereka 

dalam sistem perbankan. Hal ini berarti pasar modal telah memberikan keterkaitan 

investor untuk memilih dan bersedia menyalurkan dananya untuk berinvestasi. Di 

pasar modal dalam penyaluran dana lebih cepat dibandingkan dengan perbankan, 

dikarenakan diperbankan waktu untuk proses penyaluran dana lebih lama. 

Manfaat pasar modal bagi investor adalah memberikan kesempatan atau hak 

kepada masyarakat untuk memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai 

prospek yang baik di masa depan, dan merupakan alternatif investasi yang 

memberikan potensi keuntungan dan resiko yang bisa diperhitungkan. Sedangkan 

manfaat pasar modal bagi dunia usaha adalah membina iklim keterbukaan bagi 

dunia usaha serta memberikan akses kontrol sosial bagi perusahaan dalam 
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menjalankan usahanya, mendorong pemanfaatan manajemen profesional dalam 

pengelolaan perusahaan, wahana untuk melakukan investasi dalam jangka pendek 

(likuiditas) maupun jangka panjang (growth), dan merupakan sumber pembiayaan 

jangka panjang bagi perusahaan.  

Tujuan investor dalam berinvestasi di pasar modal yaitu dividen dan 

keuntungan modal (capital gain). Keduanya harus lebih besar atau paling tidak 

sama dengan tingkat pendapatan yang diharapkan. Agar saham-saham yang 

tercatat di pasar modal menunjukan nilai yang sebenarnya, dibutuhkan kondisi 

pasar modal yang efisien. Istilah pasar modal yang efisien yaitu efisiensi secara 

informasi, dalam arti suatu pasar dikatakan efisien secara informasi jika harga 

pasar saat ini segera sepenuhnya merefleksikan semua informasi yang tersedia. 

Pasar modal yang efisien merupakan suatu bentuk pasar yang terdiri dari banyak 

penjual dan pembeli yang saling berinteraksi di dalamnya dan memiliki karakter 

yang bersifat bebas, di mana cukup mudah bagi para investor baru untuk masuk 

kemudian mengadakan transaksi dan sebaliknya, juga cukup mudah bagi lainnya 

untuk meninggalkan pasar setiap saat.  

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal adalah ketentuan umum mengenai Undang-undang Pasar Modal. Berisi 

tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan mengenai aktivitas di pasar 

modal. Berikut adalah pengertiannya : 

“Pasar modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi 

yang berkaitan dengan efek.”  

 

Perkembangan pasar modal di Indonesia turut dipengaruhi oleh keadaan 

perekonomian. Indikator ekonomi makro yang jelek akan mempengaruhi kinerja 

pasar modal yang jelek pula dan sebaliknya jika indikator ekonomi yang baik 

akan mempengaruhi kinerja pasar modal yang baik pula. Kinerja perusahaan yang 

mengalami penurunan akan berdampak langsung terhadap pendapatan dividen 

yang akan diterima oleh para investor, juga berdampak terhadap pasar modal 

dengan yang dipandang oleh para investor bahwa pasar modal bukan lagi sebagai 

investasi yang menarik bagi mereka. Investor akan lebih memilih alternatif 
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investasi lain yang lebih menguntungkan. Pasar modal Indonesia terus 

menunjukan perkembangan yang menggembirakan ditandai dengan banyaknya 

perusahaan yang go public dan perannya yang semakin penting dalam menunjang 

perekonomian nasional.  

Dalam melakukan investasi, investor harus mampu mempertimbangkan 

secara matang mengenai beberapa hal sebelum melakukan keputusan pembelian 

yaitu return yang diharapkan dan juga tingkat likuiditas dari investasi tersebut. 

Return saham yang tinggi akan tercermin pada volume perdagangan saham yang 

tinggi pula. Dan likuiditas saham merupakan ukuran jumlah transaksi suatu saham 

dalam periode tertentu. Semakin likuid saham maka frekuensi transaksi semakin 

tinggi. Investor dapat melakukan pengamatan dari keduanya, sehingga dapat 

menunjukan minatnya apakah investor ingin memiliki saham tersebut atau tidak. 

Minat untuk memiliki saham dimungkinkan karena return yang didapat akan 

tinggi atau saham dengan likuiditas yang tinggi.  

Meningkatnya nilai transaksi saham yang diperdagangkan di bursa efek 

menunjukan bahwa tingkat transaksi yang terjadi sangat tinggi. Nilai saham dari 

suatu perusahaan yang memiliki stabilitas dalam tingkat pendapatannya dan 

memiliki resiko yang rendah dari segi investasi akan menjadi target bagi investor 

untuk berinvestasi. Sebelum melakukan investasi biasanya investor mencari 

informasi mengenai tingkat stabilitas perusahaan tersebut serta beberapa tingkat 

pendapatan dan resiko dari berinvestasi di suatu perusahaan. 

Dalam pasar modal banyak sekali informasi yang didapat oleh investor baik 

informasi yang bersifat umum atau informasi yang bersifat pribadi. Informasi 

merupakan kebutuhan mendasar bagi para investor dalam pengambilan keputusan. 

Pengambilan keputusan ini berkaitan dengan pemilihan investasi yang paling 

menguntungkan dengan tingkat resiko tertentu. Informasi dapat mengurangi 

ketidakpastian yang terjadi sehingga keputusan yang diambil diharapkan akan 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Suatu informasi memiliki makna bila 

informasi tersebut menyebabkan investor melakukan transaksi di pasar modal 

yang akan tercermin dalam indikator atau karakteristik pasar seperti volume 

perdagangan, harga saham dan lain-lain.  
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Salah satu informasi yang ada adalah pengumuman stock split atau 

pemecahan saham. Dimana stock split merupakan salah satu corporate action 

yang dilakukan oleh perusahaan go public (emiten) dengan tujuan meningkatkan 

jumlah saham dan juga untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Stock split 

dilakukan pada saat harga saham terlalu tinggi sehingga akan mengurangi 

kemampuan investor untuk membelinya. Dalam kata lain bila harga saham terlalu 

tinggi oleh pasar, jumlah permintaannya akan berkurang. Harga saham yang 

terlalu tinggi berakibat saham bersangkutan tidak likuid. Bagi sebagian pihak 

khususnya emiten, pemecahan saham diyakini akan memberikan berbagai manfaat 

bagi mereka. Dengan pilihan perusahaan yang akan menambah jumlah saham 

untuk membuat harga saham lebih rendah maka secara otomatis harga saham akan 

turun.  

Stock split adalah suatu cara atau tindakan yang dilakukan oleh emiten atau 

perusahaan untuk memecah nilai atau harga nominal sahammnya, yang 

mengakibatkan jumlah saham yang beredar menjadi lebih banyak dari 

sebelumnya. Sebagai contoh, ketika perusahaan menyetujui pemecahan terhadap 

nilai nominal saham adalah 1:4, maka setiap satu lembar saham yang dimiliki oleh 

investor akan dipecah menjadi 4 lembar, begitu pun dengan nilai nominalnya. 

Apabila sebelum stock split harga nominalnya Rp. 10.000 per lembar saham, 

maka setelah stock split harga nominal sahamnya juga akan berubah menjadi Rp. 

2.500. Dalam hal ini, perusahaan tidak memberikan kompensasi berupa uang, dan 

proporsi kepemilikan saham investor tidak berubah sedikit pun, karena hal ini 

terjadi pada semua investor saham perusahaan. 

Pengumuman stock split dikatakan mengandung informasi (information 

content), jika informasi tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ini tercermin 

dari harga saham yang berubah-ubah. Pada pengumuman stock split, informasi 

yang terkandung dalam pengumuman tersebut dapat dipandang sebagai sinyal 

yang positif dan negatif. Pengumuman stock split dianggap sebagai sinyal positif 

yang diberikan perusahaan kepada pasar, karena pengumuman tersebut menaikan 

ekspektasi investor tentang pendapatan masa depan perusahaan juga sebaliknya. 
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Tersedianya informasi yang didapat investor di pasar modal yang 

mencukupi, dapat mengurangi ketidakpastian yang terjadi, sehingga keputusan 

yang diambil sesuai dengan tujuan yang dicapai. Informasi yang dipublikasikan 

sebagai dasar keputusan investasi yang dapat dilihat dari reaksi pasar. Informasi 

tersebut menyebabkan investor melakukan transaksi di pasar modal, yang 

tercermin dalam perubahan harga saham, volume perdagangan, volatilitas harga 

saham, dan indikator atau karakteristik pasar lainnya. Stock split diharapkan dapat 

mendorong untuk munculnya investor baru, dan akan membuat saham menjadi 

lebih aktif di pasar modal yaitu nominal per lembar saham yang menjadi lebih 

kecil. Hal itu dikarenakan dengan pemecahan saham (stock split), jumlah saham 

beredar menjadi lebih banyak sehingga nominal per lembar saham menurun. 

Emiten melakukan stock split ingin meningkatkan likuiditas saham. 

Pemecahan saham mengakibatkan harga saham menjadi lebih murah 

sehingga akan menarik calon investor untuk membeli saham tersebut. Semakin 

banyak investor yang melakukan transaksi terhadap saham tersebut maka volume 

perdagangan saham akan meningkat. Volume perdagangan saham merupakan 

salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar terhadap 

suatu informasi yang berkaitan dengan suatu saham. Volume perdagangan saham 

atau disebut dengan Trading Volume Activity (TVA) merupakan perbandingan 

antara jumlah saham perusahaan yang diperdagangkan pada periode tertentu 

dengan jumlah saham perusahaan yang beredar pada periode tertentu. 

Besarkecilnya perubahan rata-rata TVA sebelum dan sesudah pemecahan sahan 

merupakan ukuran besar kecilnya akibat yang ditimbulkan dari informasi 

pemecahan saham. 

Tingkat likuiditas saham dapat dilihat dari adanya perubahan bid-ask 

spread. Bid-ask spread merupakan selisih antara tawaran harga jual terendah dan 

harga beli tertinggi pada akhir jam perdagangan atas suatu jenis saham di BEI. 

Hal tersebut mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran dari suatu saham 

tertentu. Adanya bid-ask spread pada saham yang meningkat, hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat likuiditas saham tersebut menurun. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Utami et al. (2009) yang menganalisis 

dampak pengumuman stock split terhadap return, variabilitas tingkat keuntungan 

dan aktivitas volume perdagangan saham dengan hasil yaitu terdapat pengaruh 

yang signifikan terhadap return saham, abnormal return saham. Namun tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Cumulative Average Abnormal Return (CAAR), 

Security Retuyrn Variability (SRV) dan Trading Volume Activity (TVA). 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Indriarti dan Purba (2011) yang 

menganalisis perbandingan harga saham dan volume perdagangan saham sebelum 

dan sesudah stock split dengan hasil terdapat pengaruh signifikan terhadap harga 

saham dan volume perdagangan saham. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh 

Pramana dan Mawardi (2012) yang menganalisis perbandingan Trading Volume 

Activity dan Abnormal Return saham sebelum dan sesudah pemecahan saham 

dengan hasil yaitu terdapat pengaruh signifikan terhadap Trading Volume Activity 

namun tidak berpengaruh signifikan terhadap Abnormal Return. Hasil penelitian 

oleh Janiartari dan Badera (2014) dengan menganalisis perbedaan Bid-Ask Spread 

dan Abnormal Return saham sebagai dampak dari pengumuman stock split 

menunjukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Bid-Ask Spread dan 

Abnormal Return. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Saftiana dan Rahmidiansari (2008) 

menganalisis pengaruh stock split terhadap bid-ask spread sebagai indikator 

penilaian likuiditas saham. Penelitian tersebut mengelompokan berdasarkan 

bidang usaha perusahaan, pengalaman perusahaan mengenai stock split dan tahun 

pengumuman stock split. Secara keseluruhan, hasil dari penelitian tersebut yaitu 

stock split tidak berpengaruh terhadap bid-ask spread. 

Dalam hal tersebut, informasi stock split dalam kaitannya dengan 

dampaknya terhadap Trading Volume Activity dan Bid-Ask Spread menjadi suatu 

hal yang perlu dipertimbangkan oleh para investor dan calon investor dalam 

memutuskan untuk membeli atau melepas saham yang dimiliki. Kemudian karena 

adanya research gap atau hasil beberapa penelitian berbeda dan alasan fenomena 

teori dan praktek yang sering bertolak belakang maka peristiwa stock split 

merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Dengan kata lain penulis ingin 
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mengamati reaksi dampak stock split terhadap Trading Volume Activity dan Bid-

Ask Spread pada saat sebelum dan sesudah pengumuman stock split dijadikan 

sebagai event.  

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan mengambil judul :  

“ANALISIS TRADING VOLUME ACTIVITY DAN BID-ASK SPREAD 

SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT (Studi Kasus Pada Perusahaan 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013).” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah berikut: 

1. Bagaimana kondisi trading volume activity sebelum dan sesudah stock 

split yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013? 

2. Bagaimana kondisi bid-ask spread sebelum dan sesudah stock split yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013? 

3. Apakah terdapat perbedaan trading volume activity dan bid-ask spread 

sebelum dan sesudah stock split yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2009-2013? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis 

data yang memberikan informasi yang berkaitan dengan analisis dampak stock 

split terhadap bid-ask spread dan trading volume activity. Informasi tersebut 

diperlukan penulis untuk menyusun skripsi, yang merupakan salah satu syarat 

dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Bisnis dan 

Manejemen Universitas Widyatama. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kondisi trading volume activity sebelum dan sesudah stock 

split yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013 
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2. Untuk mengetahui kondisi bid-ask spread sebelum dan sesudah stock split 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013 

3. Untuk mengetahui perbedaan trading volume activity dan bid-ask spread 

sebelum dan sesudah stock split yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2009-2013 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan di dalam membuat keputusan rasional yang sesuai 

dengan tujuan perusahaan dan dapat dijadikan dasar menilai dan 

menganalisa prestasi dan operasi perusahaan. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini dapat diketahuinya kinerja keuangan perusahaan sehingga 

investor dapat mempertimbangkan untuk membantu menentukan 

apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi yang dimiliki. 

3. Bagi Pembaca dan Pihak-pihak Lainnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan 

maupun dijadikan acuan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan 

terpadu. Serta dapat menambah referensi, pengetahuan, wawasan 

teoritis, informasi bagi pihak-pihak yang tertarik untuk mengetahui 

lebih jauh informasi-informasi yang dihasilkan dari penelitian ini 

ataupun yang bekeinginan untuk melakukan penelitian selanjutnya 

sebagai bahan perbandingan. 

4. Bagi Penulis 

Untuk memberikan tambahan pengetahuan empiris dan menguji 

pengetahuan yang telah didapatkan ketika kuliah untuk dapat 

diaplikasikan dalam menyusun penelitian dan mengolah data yang ada 

untuk mencapai hasil yang diharapkan, sehingga dapat lebih memahami 

aplikasi dari teori-teori yang sesungguhnya terjadi di lapangan. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

Di dalam pasar modal, masyarakat atau investor diikutsertakan secara 

langsung dengan cara menanamkan dananya ke dalam suatu perusahaan, yaitu 

dengan cara membeli saham dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Hal ini memungkinkan investor melakukan investasi sesuai dengan 

resiko dan return yang diharapkan. Dengan semakin bertambahnya perushaaan go 

public yang terdaftar di bursa saham, masyarakat mempunyai kesempatan atau 

hak untuk memilih dan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai  prospek 

yang baik dimasa depan, dan merupakan alternatif investasi yang memberikan 

potensi keuntungan dengan risiko yang dapat diperhitungkan. 

Para investor memerlukan informasi terbaru dan jelas dalam bertransaksi 

dan membuat suatu keputusan dalam memilih portofolio investasi yang 

menguntungkan di pasar modal. Kunci utama untuk mengukur pasar modal adalah 

hubungan antara harga sekuritas dengan informasi. Salah satu informasi yang 

tersedia dan berhubungan secara signifikan dengan harga sekuritas adalah 

pengumuman atau publikasi pemecahan saham (stock split). Stock split 

merupakan upaya untuk menarik perhatian investor, dengan memberikan sinyal 

bahwa perusahaan memiliki kondisi yang bagus sehingga ketika perusahaan 

melakukan stock split, para investor akan bereaksi karena mengetahui prospek 

perusahaan di masa depan. Stock split termasuk dalam pengumuman pendanaan 

atau Financing Announcements. Stock split adalah memecahkan selembar saham 

menjadi n lembar saham. Harga per lembar saham baru setelah stock split adalah 

sebesar 1/n dari harga sebelumnya. Stock split adalah aktivitas yang dilakukan 

oleh perusahaan go public untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar. 

Aktivitas tersebut biasanya dilakukan pada saat harga dinilai terlalu tinggi 

sehingga akan mengurangi kemampuan investor untuk membelinya. Dampak 

stock split bagi pemegang saham adalah jumlah saham yang dimiliki oleh para 

investor menjadi bertambah banyak dengan nilai nominal per saham yang lebih 

kecil, tetapi harga saham tersebut secara teoritis akan turun secara proporsional. 

Dengan demikian, secara keseluruhan nilai kapitalisasi saham tersebut tidak 

mengalami perubahan. 
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Alasan mengapa perusahaan melakukan stock split yaitu berkaitan dengan 

asimetri informasi antara manajer dan shareholders, untuk membuat saham lebih 

likuid. Alasan lain dilakukannya stock split adalah untuk mencapai ”optimal 

range” harga saham sehingga dapat menciptakan pasar yang lebih luas. Tingginya 

harga saham dapat menyebabkan investor kurang tertarik untuk membelinya 

sehingga manajemen berinsiatif untuk menata kembali harga saham dalam 

rentang harga yang lebih rendah dibanding sebelumnya. Dengan adanya 

pemecahan saham, harga saham menjadi tidak terlalu tinggi sehingga investor 

merasa aman bertransaksi saham dengan harga yang terjangkau (Alon et al, 

2009). 

Likuiditas saham adalah tingkat keaktifan dari sebuah saham untuk dapat 

dijual atau dijadikan uang tunai oleh investor yang memilikinya. Likuiditas saham 

dapat terbentuk karena mekanisme permintaan dan penawaran terhadap saham. 

Semakin banyak pelaku pasar yang meminati pasar akan mendorong peningkatan 

harga saham. Jadi dapat disimpulkan bahwa likuiditas saham berkaitan dengan 

kemampuan dari sebuah saham untuk dapat segera dijual dan dijadikan uang tunai 

oleh investor yang memilikinya. Likuiditas saham merupakan salah satu indikator 

untuk melihat pasar bereaksi terhadap suatu pengumuman. Likuiditas saham dapat 

dilihat dari aktivitas likuiditas suatu saham merupakan cepat lambatnya saham 

tersebut dapat diperjualbelikan. Saham yang likuid berarti saham tersebut sering 

diperdagangkan.  

Likuiditas saham dapat diukur dengan mudahnya saham yang dimiliki 

seseorang untuk diubah menjadi uang tunai dalam mekanisme pasar. Likuiditas 

saham menjadi penting artinya baik itu bagi investor maupun emiten karena dapat 

menentukan kemudahan pencairan investasi dalam bentuk saham suatu 

perusahaan menjadi uang tunai atau bentuk lain. Likuiditas tersebut dapat dilihat 

melalui aktivitas volume perdagangan atau trading volume activitiy (TVA). 

Dalam melakukan likuiditas saham melalui trading volume activity dilakukan 

dengan menghitung aktivitas volume perdagangan yang dihitung dengan 

membandingkan saham perusahaan yang diperdagangkan pada waktu t dengan 

saham perusahaan yang beredar pada waktu t. Apabila volume saham yang 
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diperdagangkan (trading) lebih besar daripada volume saham yang diterbitkan 

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

perdagangan meningkat. 

Perubahan likuiditas juga diperlihatkan oleh bid-ask spread semakin kecil 

bid-ask spread maka semakin likuid suatu saham. Dengan pendekatan bid-ask 

spread, tingkat likuiditas saham diukur dengan mengukur besar spread yang 

terjadi antara bid price (harga penawaran pembelian tertinggi) dengan ask price 

(harga penawaran penjualan terendah). Bid-ask spread terkecil bernilai nol (0) 

disebabkan oleh saham yang mempunyai harga jual tertinggi sama dengan harga 

beli terendahnya artinya banyak investor yang tertarik akan menaikan harga 

saham sehingga menaikan likuiditas saham tersebut. Perhitungan rata-rata bid-ask 

spread secara keseluruhan mengalami kenaikan, berati likuiditas saham tersebut 

kurang baik setelah pengumuman pemecahan saham. Penurunan likuiditas 

menunjukan bahwa investor kurang tertarik untuk bertransaksi sehingga 

menurunkan harga saham. 

Investor dalam pasar modal yang tergolong spekulan sangat mempengaruhi 

likuiditas saham yang diperdagangkan di bursa efek. Spekulan berusaha mencari 

gain dari perbedaan harga saham yang terjadi saat baik melakukan pembelian atau 

penjualan saham. Di saat pasar sedang bergairah biasanya likuiditas juga 

meningkat dengan ditandai dengan aktifnya transaksi jual beli saham dan selisih 

antara bid-ask spread yang tipis.  

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yaitu asumsi mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan 

hubungan hal tersebut. Menurut Arikunto (2013:110) mengemukakan bahwa 

hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Dugaan 

jawaban tersebut merupakan kebenarannya yang sifatnya sementara, yang akan 

diuji kebenarannya dengan data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini 

hipotesis yang akan diuji adalah ada atau tidaknya perbedaan yang ditimbulkan 

oleh dua variabel yang berbeda.  

Perusahaan Go Public di BEI 

tahun 2009-2013 

Pengumuman Stock Split 

Rata-rata Bid-ask Spread 

Sebelum dan Sesudah Stock Split  

Rata-rata Trading Volume Activity 

Sebelum dan Sesudah Stock Split  

Uji Beda dua rata-rata 

Ada perbedaan Tidak ada perbedaan 
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Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat disusun hipotesis 

Analisis Dampak Stock split terhadap Trading volume activity dan Bid-ask Spread 

dapat disimpulkan:  

H1 = Terdapat perbedaan yang signifikan antara trading volume activity 

sebelum dan sesudah stock split  

H2 =  Terdapat perbedaan yang signifikan antara bid-ask spread sebelum dan 

sesudah stock split 

1.7 Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

komparatif dalam menganalisis data yang ada. Menurut Nazir (2011:54) metode 

deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu 

objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa 

sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. 

Menurut Nazir (2011:59) metode komparatif adalah bersifat ex post facto. 

Artinya, data dikumpulkan setelah semua kejadian yang diperoleh telah selesai 

berlangsung. Peneliti dapat melihat akibat dari suatu fenomena dan menguji 

hubungan sebab akibat dari data-data yang tersedia. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan event study. Studi peristiwa (event 

study) menurut Jogiyanto (2013:585) merupakan studi yang mempelajari reaksi 

pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai 

suatu pengumuman. Pendekatan ini dimaksudkan untuk untuk menguji kandungan 

informasi dari suatu pengumuman kemudian dilihat reaksi Bursa Efek terhadap 

pengumuman tersebut. Pada penelitian ini peristiwa (event) yang diteliti yaitu 

mengenai pemecahan saham (stock split).  
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1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder. Penulis dalam 

melakukan penelitian ini mengambil data perusahaan-perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan kebijakan stock split pada tahun 

2009-2013. Sumber diperoleh dari media elektronik, serta jurnal-jurnal yang 

berhubungan dengan penelitian ini, dalam rangka memperoleh data yang 

diperlukan guna penyusunan skripsi, maka penelitian ini dimulai dari Oktober 

2014 sampai dengan selesai. 


