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SARI

Sari, Artiza B. 2011. Pengaruh Stock Split terhadap Abnormal Eeturn dan 
Trading Volume Activity pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I. Drs. Asrori, M.S. Pembimbing II. Amir Mahmud, 
S.Pd., M.Si.

Kata kunci : Stock Split, Abnormal Return, Trading Volume Activity.

Stock Split merupakan kosmetika saham atau tindakan yang tidak memiliki 
nilai ekonomis. Namun sebagian peneliti menyimpulkan bahwa stock split
ternyata mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap abnormal return dan 
trading volume activity. Pemecahan saham dilakukan atas dasar trading range 
theory dan signaling theory. Menurut trading range theory, harga saham yang 
tinggi merupakan pendorong bagi perusahaan untuk melakukan stock split dengan 
harapan akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham, menempatkan saham 
tersebut pada rentang perdagangan yang optimal dan akan semakin banyak 
investor yang berinvestasi. Signalling theory menyatakan bahwa stock split
merupakan alat pembawa informasi mengenai kinerja dan prospek perusahaan ke 
pasar. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 
pengaruh stock split terhadap abnormal return dan trading volume activity.

Sampel penelitian ini adalah 25 perusahaan yang go public di BEI tahun 
2003-2009 yang melakukan stock split dan tidak malakukan kebijakan lain selain 
stock split. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Pojok 
BEI yang kemudian dilakukan uji beda dengan menggunakan Paired Sample T-
Test untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan abnormal return dan trading 
volume activity tujuh hari sebelum dan tujuh hari sesudah stock split.

Hasil uji Paired Sample T-Test rata-rata abnormal return tujuh hari 
sebelum dan tujuh hari sesudah stock split menunjukkan terdapat perbedaan. Hasil 
uji Paired Sample T-Test untuk  trading volume activity menunjukkan tidak 
terdapat perbedaan antara trading volume activity tujuh hari sebelum dan tujuh 
hari sesudah stock split.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 
terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah stock split dan tidak 
terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah stock split. Saran
yang berkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu tidak semua informasi yang ada di 
pasar modal adalah informasi yang baik, untuk itu investor hendaknya dapat 
memilah milah informasi sebagai pertimbangan pengambilan keputusan investasi.  
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ABSTRACT

Sari, Artiza B. 2011. The Effect of Stock Split on Abnormal Return and Trading 
Volume Activity on the Registered Company at Indonesia Stock Exchange Year 
2003-3009. Final Project. Accounting Department. Faculty of Economics. 
Semarang State University. Supervisor I. Drs. Asrori, M.S. Supervisor II. Amir 
Mahmud, S.Pd., M.Si.

Keywords: Stock Split, Abnormal Return, Trading Volume Activity.

Stock Split are cosmetic shares or action that have no economic value. 
However, some researchers concluded that the stock split has a significant impact 
on abnormal return and trading volume activity. The stock split carried out on the 
basis of the trading range theory and signaling theory. According to the trading 
range theory, the high stock prices are the stimulus for companies to do stock split 
in the hope that it will improve the liquidity of stock trading, make the shares on 
the optimal trading range and invite more investors to come. Signalling theory 
states that the stock split is an information carrier about the company's 
performance and prospects to the market. This study aims to obtain empirical 
evidence on the impact of stock splits on the abnormal return and trading 
volumeactivity. 

Samples are 25 companies which go public on the Stock Exchange in 
2003-2009 and did not take any policies other than the stock split. The data used 
are secondary data obtained from BEI Corner which is then performed using 
different test Paired Sample T-Test to determine whether there is any difference in 
abnormal return and trading volume of activity in seven days before and seven 
days after the stock split. 

The Results of Paired Sample T-Test at average abnormal return of seven 
days before and seven days after the stock split shows that there is a difference 
abnormal return before and after the stock split. As for the significance of trading 
volume shows that there is no difference between trading volume of activity seven 
days before and seven days after the Stock Split.

Based on the above results, it can be concluded that there is a difference 
in abnormal returns before and after the stock split and there was no difference in 
the volume of trading activity before and after the stock split. Suggestions relating 
to the results of this research is: not all of the information in capital markets is 
good information. For that reason investors should be able to sort out the 
information as a consideration of investment decision. 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang

Pasar modal di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang 

cukup pesat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) serta banyak masyarakat yang terjun ke pasar modal. 

Menurut Tandelilin (2001,13) pasar modal berfungsi sebagai lembaga perantara, 

dimana dalam fungsi ini pasar modal menunjukkan peran yang sangat penting 

dalam menunjang perekonomian, karena pasar modal dapat menghubungkan 

pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. 

Pihak yang kelebihan dana yang dimaksud di sini 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.
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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 Bursa efek Indonesia (BEI). Jika 

kinerja perusahaan itu baik maka akan tercermin dalam laporan keuangan 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

Stock split merupakan salah suatu cara dalam mempertahankan dan 

meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Stock split adalah aksi emiten yang 

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 

(Susiyanto, 2004 dalam Hamzah, 2006). Aksi stock split sebenarnya hanyalah 

sebuah kosmetik untuk menarik investor  karena tidak mengubah nilai ekonomis 

suatu perusahaan. Aksi tersebut dilakukan oleh manajer perusahaan untuk menata 

kembali harga pasar saham.

Manajer perusahaan melakukan aktivitas stock split di saat harga saham 

dinilai terlalu tinggi. Jika harga saham sudah terlalu tinggi, maka harga saham 

tidak dapat meningkat lagi sesuai kinerja perusahaanya dan para investor menjadi 

enggan untuk membelinya. Hal ini sesuai pendapat Susiyanto (2004) yang 
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menyatakan tujuan perusahaan melakukan pemecahan saham atau stock split

adalah untuk membuat harga saham menjadi lebih rendah dari sebelumnya (bukan 

menurunkan harga saham), mensejajarkan harga sahamnya dengan saham-saham 

perusahaan sejenisnya atau yang dianggap memiliki karakteristik yang sama, 

membentuk harga saham menjadi lebih wajar dan meningkatkan likuiditas saham. 

Harga saham yg cenderung rendah setelah terjadinya stock split akan menarik para 

investor untuk membeli saham tersebut. Sebagai konsekuensinya harga saham 

yang tinggi tersebut akan menurun sampai tercipta posisi keseimbangan yang 

baru.

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.

Dampak stock  split terhadap keuntungan investor dijelaskan pula oleh 

Grinblatt, Masulis dan Titman (1984) yang menyatakan bahwa disekitar 

pengumuman split menunjukkan adanya perilaku harga saham yang abnormal.

Penurunan harga setelah stock split diharapkan akan diikuti dengan peningkatan 

return saham, return yang meningkat akan menarik minat investor untuk 

melakukan investasi. Banyaknya investor yang ikut berpartisipasi dalam aksi jual 

atau beli saham setelah stock split akan menjadikan likuiditas suatu saham 
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meningkat sehingga berakibat pada adanya perubahan aktivitas perdagangan pada 

level tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan 

sementara bahwa peristiwa stock split mengandung suatu informasi sehingga 

pasar modal bereaksi yang ditunjukkan dengan adanya perubahan abnormal 

return dan trading volume activity saham setelah stock split. Kenaikan aktivitas 

perdagangan suatu saham otomatis akan berakibat terhadap kenaikan harga saham 

perusahaan tersebut, yang selanjutnya berpengaruh pada return pemegang saham 

dan akhirnya tujuan perusahaan untuk mencapai seluas-luasnya kesejahteran para 

pemegang saham tercapai. 

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menguji apakah ada 

perbedaan abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah 

stock split. Penelitian yang mendukung adanya perbedaan trading volume activity

sebelum dan sesudah stock split diantaranya adalah penelitian  Pavabutr (2008), 

Savitri (2006), Sutrisno (2000) dan Rohana dkk (2003). Penelitian-penelitian yang 

menyatakan tidak ada perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah 

stock split diantaranya penelitian Copeland (1979) dan Fatimah (2010). Beberapa 

penelitian tentang pengaruh abnormal return terhadap stock split banyak yang 

menyatakan tidak ada perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah stock split

padahal secara teori dimungkinkan terdapat abnormal return sebagai akibat 

adanya perubahan harga saham dan peningkatan trading volume activity.

Penelitian-penelitian lain mengenai stock split dan pengaruhnya terhadap 

abnormal return dan trading volume activity telah banyak dikemukakan. Setiap 

penelitian mendapatkan hasil yang berbeda-beda karena pemilihan sampel yang 
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berbeda, rentang waktu yang berbeda dan metode analisis data yang berbeda. 

Penelitian Ewijaya (1999) mengambil sampel sebanyak 75 perusahaan yang 

terdiri dari 40 perusahaan yang melakukan stock split dan 35 perusahaan yang 

tidak melakukan stock split. Rentang waktu yang dipergunakan adalah 7,5 bulan 

sebelum stock split dan 4,5 bulan sesudah stock split. Penelitian tersebut 

menggunakan pengujian hipotesis yang terdiri dua tahap. Tahap pertama meliputi 

uji signifikan parameter secara  individu (uji-t), uji signifikan parameter secara 

bersama (uji F) dan uji kebaikan sesuai (goodness of fit-uji R2). Pengujian tahap 

kedua meliputi uji linearitas, uji non-otokorelasi, uji non-multikolinearitas dan uji 

non-heteroskedastisitas. Hasil penelitian tersebut berhasil menunjukkan adanya 

perbedaan harga saham sebelum dan sesudah stock split. Hasil yang menunjukkan 

adanya perubahan abnormal return dan trading volume activity juga di tunjukkan 

oleh penelitian Savitri (2006) yang mengambil sampel sebanyak 24 yang 

melakukan stock split dan 21 yang melakukan reverse stock split.  Rentang waktu 

yang digunakan adalah tujuh hari sebelum dan lima hari sesudah stock split seta 

menggunakan metode analisis data Paired T-Test.

Penelitian 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 paired two sampel for means.

Penelitian ini tidak berhasil menunjukkan adanya perubahan harga saham dan 

trading volume activity sebelum dan sesudah stock split. Begitu juga dengan 

penelitian Sudiro (2000) yang menggunakan sampel sebanyak 14 dan rentang 

waktunya sepuluh hari sebelum stock split dan sepuluh hari sesudah stock split. 
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Penelitian Fatimah (2010) menguji abnormal return dan trading volume activity

satu per satu dari setiap perusahaan pada saat sepuluh hari sebelum stock split dan 

sepuluh hari sesudah stock split dengan menggunakan uji statistic t-test. Hasilnya 

ada satu perusahaan yang perubahan abnormal returnnya signifikan antara 

sepuluh hari sebelum dan sepuluh hari sesudah stock split. Namun secara 

keseluruhan tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan. Hasil 

pengujian untuk trading volume activity, terdapat sembilan perusahaan yang tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan atas sepuluh hari sebelum dan sepuluh 

hari sesudah stock split, akan tetapi secara keseluruhan terdapat perbedaan yang 

signifikan.

Penelitian-penelitian terdahulu masih menghasilkan kesimpulan yang 

berbeda, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji ulang tentang peristiwa stock 

split. Peneliti ingin mendapatkan hasil yang akurat, untuk itu penelitian ini 

mengambil sampel dari perusahaan yang go public di BEI dari tahun 2003-2009 

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 trading volume 

activity 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 peneliti 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 
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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. Penjelasan di atas merupakan alasan peneliti untuk mengangkat judul 

“PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN 

TRADING VOLUME ACTIVITY PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR 

DI BURSA EFEK INDONESIA”.

1.2. Rumusan Masalah

Latar belakang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut:

1. Apakan ada perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah stock split?

2. Apakah ada perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah stock 

split?

1.3. Tujuan penelitian

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 trading volume activity sebelum dan sesudah stock 

split.
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1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat peneitian ini adalah:

1. Bagi investor dan calon investor, diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan 

bahan pertimbangan dalam keputusan investasi, terutama investor yang saham 

dalam portofolionya mengalami stock split.

2. Bagi perusahaan, diharapkan mampu memberikan masukan tentang pengaruh 

stock split sehingga dapat mengambil keputusan jika perusahaan akan

melakukan stock split.

3. Bagi peneliti lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi, 

khususnya penelitian mengenani analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

stock split.



9

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pasar Modal

Pasar modal mempunyai peranan penting dalam perekonomian terutama 

dalam pengalokasian dana masyarakat. Menurut Jogiyanto (2008), pasar modal 

merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dana jangka 

panjang dengan menjual saham atau mengeluarkan obligasi. Pasar modal 

berfungsi sebagai sarana alokasi dana yang produktif untuk memindahkan dana

dari pemberi pinjaman ke peminjam. Alokasi dana yang produktif terjadi jika 

individu yang mempunyai kelebihan dana dapat meminjamkannya ke individu 

lain yang lebih produktif yang membutuhkan dana. 

Pasar modal di Indonesia didirikan pada tahun 1912 oleh pemerintah 

kolonial Belanda, namun kegiatan pasar modal terhenti pada tahun 1942 ketika 

invasi Jepang ke Indonesia. Pasar modal Indonesia baru mulai dibentuk kembali 

pada 10 Agustus 1977 dengan dibentuknya BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar 

Modal) dengan hanya memiliki sebelas perusahaan yang listing di pasar sampai 

pada tahun 1987.

Tahun 1988 hanya sedikit sekali perusahaan yang tercatat di BEJ, yaitu 

hanya 24 perusahaan selama empat tahun (mulai tahun 1985-1988 tidak ada 

perusahaan yang go publik), sehingga periode ini disebut juga dengan periode 

tidur yang panjang. Kurang menariknya pasar modal pada periode ini dari segi 

investor mungkin disebabkan oleh tidak dikenakannya pajak atas bunga deposito, 
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sedang penerimaan dividen dikenakan pajak penghasilan sebesar 15%. Setelah 

tahun 1988 sampai tahun 1990, jumlah perusahaan yang terdaftar di BEJ 

meningkat sebanyak 128 perusahaan. Pada tahun 1991, BEJ diswastakan dan 

sebagai konsekuensinya BAPEPAM bukan lagi pelaksana pasar modal tetapi 

lebih ke pengawas pelaksanaan pasar modal, sehingga BAPEPAM dari Badan

Pelaksana Pasar Modal menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Periode kesepuluh 

bulan Oktober 2007, Bursa Efek Jakarta (BEJ) melakukan merger dengan Bursa 

Efek Surabaya (BES) menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Efektifnya Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dimulai pada bulan November 2007, setelah diadakannya Rapat 

Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan pada 30 Oktober 

2007.

2.2. Efisiensi Pasar

2.2.1. Klasifikasi Efisiensi Pasar

Menurut Tandelilin (2001;114) pasar yang efisien adalah pasar yang harga 

sekuritasnya sudah mencerminkan semua informasi yang ada. Fama (1970) dalam 

Tandelilin mengklasifikasikan bentuk pasar yang efisien ke dalam tiga efficient 

market  hypothesis (EMH), yaitu :

1. Efisien dalam bentuk lemah (weak form)

Pasar efisien dalam bentuk lemah berarti semua informasi di masa lalu 

(historis) akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. Oleh karena 

itu, informasi historis tersebut (seperti harga dan volume perdagangan di masa 

lalu) tidak bisa lagi digunakan untuk memprediksi perubahan harga di masa 
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yang akan datang, karena sudah tercermin pada harga saat ini. Implikasinya 

adalah bahwa investor tidak akan bisa memprediksi nilai pasar saham di masa 

datang dengan menggunakan data historis, seperti yang dilakukan dalam 

analisis teknikal.

2. Efisiensi dalam bentuk setengah kuat (semistrong form)

Efisiensi dalam bentuk setengah kuat (semistrong form) merupakan 

bentuk efisiensi pasar yang lebih komprehensif karena dalam bentuk ini harga 

saham disamping dipengaruhi oleh data pasar (harga saham dan volume 

perdagangan masa lalu), juga dipengaruhi oleh semua informasi yang 

dipublikasikan (seperti earning, dividen, pengumuman stock split, penerbitan 

saham baru, dan kesulitan keuangan yang dialami perusahaan). Pada pasar 

yang efisien dalam bentuk yang setengah kuat ini, investor tidak dapat 

berharap mendapatkan return abnormal jika strategi perdagangan yang 

dilakukan hanya didasari oleh informasi yang dipublikasikan.

3. Efisien dalam bentuk kuat (strong form)

Pasar efisien dalam bentuk kuat, semua informasi baik yang 

terpublikasikan atau tidak  dipublikasikan, sudah tercermin dalam harga 

sekuritas saat ini. Bentuk efisien kuat seperti ini tidak akan ada seorang 

investor pun yang bisa memperoleh return abnormal.

Tahun 1991, Fama mengemukakan penyempurnaan atas klasifikasi 

efisiensi pasar tersebut. Efisiensi pasar bentuk lemah disempurnakan menjadi 

suatu klasifikasi yang lebih bersifat umum untuk menguji prediktabilitas return

(return predictability). Pada klasifikasi ini, informasi mengenai pola return
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sekuritas, seperti memperoleh return abnormal. Sedangkan efisiensi bentuk 

setengah dan efisiensi bentuk kuat diubah menjadi event studies, dan pengujian 

efisiensi pasar dalam bentuk kuat disebut sebagai pengujian private information.

2.2.2. Alasan-alasan Pasar yang Efisien dan Tidak Efisien

Menurut Biantoro (2005) terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pasar 

menjadi efisien. Pasar efisien dapat terjadi karena peristiwa-peristiwa sebagai berikut 

: 

1. Investor adalah penerima harga (price takers) yang berarti bahwa sebagai pelaku 

pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga. Harga dari suatu 

sekuritas ditentukan oleh banyak investor yang menentukan demand dan supply. 

Hal seperti ini dapat terjadi jika pelaku-pelaku pasar terdiri dari sejumlah besar 

institusi-institusi dan individual-individual rasional yang mampu mengartikan dan 

menginterpretasikan informasi dengan baik untuk digunakan menganalisis, 

menilai, dan melakukan transaksi penjualan atau pembelian sekuritas 

bersangkutan.

2. Informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang 

bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. Umumnya 

pelaku pasar menerima informasi tersebut lewat radio, koran, atau media massa 

lainnya sehingga informasi tersebut dapat diterima pada saat yang bersamaan. 

Untuk pasar yang efisien, harga dari informasi tersebut juga relative sangat murah 

untuk diperoleh publik. 

3. Informasi dihasilkan secara acak (random) dan tiap-tiap pengumuman informasi 

sifatnya random satu dengan yanglainnya. Informasi dihasilkan secara random 
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mempunyai arti bahwa investor tidak dapat memprediksi kapan emiten akan 

mengumumkan informasi yang baru. 

4. Investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, 

sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya mencerminkan 

informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Kondisi ini dapat 

terjadi jika pelaku pasar merupakan individu-individu yang canggih yang mampu 

memahami dan menginterpretasikan informasi dengan cepat dan baik.

Sebaliknya jika kondisi-kondisi di atas tidak dipenuhi, maka kemungkinan 

pasar tidak efisien dapat terjadi. Pasar dapat menjadi tidak efisien jika kondisi-kondisi 

berikut terjadi : 

1. Terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari 

sekuritas. 

2. Harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara 

pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi yang sama. 

Kondisi seperti ini terjadi jika penyebaran informasi tidak merata sehingga ada 

sebagian pelaku pasar yang menerima informasi tepat waktunya, dan sebagian 

lagi menerima informasi dengan terlambat, sisanya mungkin tidak menerima 

informasi sama sekali. Kemungkinan lain dari kondisi ini adalah pemilik 

informasi memang tidak berniat untuk menyebarkan informasinya demi 

kepentingan mereka sendiri. Kondisi seperti ini, yakni sebagian pelaku pasar 

mempunyai informasi dan sebagian tidak mempunyainya disebut dengan 

informasi yang tidak simetris (information asymmetric). Mereka yang mempunyai 

akses privat terhadap informasi dan menggunakannya untuk bertransaksi disebut 

dengan insider trader. Perdagangan sekuritas yang menggunakan informasi privat 
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ini disebut dengan insider trading yang merupakan kegiatan yang melanggar 

hukum, karena merugikan pelaku pasar lainnya yang tidak mendapatkan 

informasi yang bersangkutan. Insider trading biasanya merupakan orang-orang 

yang mempunyai akses privat ke sistem informasi, misalnya adalah manajer-

manajer di dalam perusahaan emiten yang lebih tahu tentang informasi 

perusahaannya dibandingkan dengan orang lain di luar perusahaan,

3. Informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku-

pelaku pasar.

4. Investor adalah individual-individual yang lugas dan tidak canggih. 

2.3. Stock Split

2.3.1. Pengertian Stock split

Stock split merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh para manajer-

manajer perusahaan dengan melakukan perubahan terhadap jumlah saham yang 

beredar dan nilai nominal per lembar saham dengan split factor (Syaichu dan 

Puspito, 2005). Menurut Subardi (1994,64) dalam Hamzah (2006) stock split

merupakan peningkatan jumlah saham yang beredar dengan cara mengurangi nilai 

dari saham tersebut. Menurut Susiyanto (2004) bahwa pemecahan saham (stock 

split) merupakan aksi emiten yang dilakukan dengan cara memecah nilai nominal 

saham  menjadi nominal yang lebih kecil sesuai dengan rasio stock split yang 

ditentukan.  Perubahan nilai nominal tersebut hanya mengakibatkan penambahan 

jumlah lembar saham, tetapi tidak mengubah jumlah modal ditempatkan dan 

modal disetor (paid in capital). Misalnya 500 lembar saham dengan nilai nominal 
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saham Rp 700 perlembar mengalami stock split sehingga menjadi 700 lembar 

saham yng beredar dengan nilai nominal Rp 500,- per lembar.

Pemecahan saham biasanya dilakukan saat harga saham dinilai terlalu 

tinggi. Jika harga saham terlalu tinggi investor menjadi enggan untuk membelinya 

sehingga likuiditas saham menurun. Adanya publikasi stock split cukup mengatasi 

masalah tersebut. Hal itu sesuai dengan hasil penelitian Ikenberry et al.; Baker & 

Gallagher; Mc Nichols & Dravid dalam Syaichu dan Puspito (2005) yang 

menyatakan peristiwa stock split  membuat harga saham menjadi tidak terlalu 

tinggi, sehingga akan semakin banyak investor yang mampu bertransaksi.

Dampak stock split bagi pemegang saham diungkapkan oleh Darmadji dan 

Fakhruddin (2001;184). Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham 

menjadi bertambah banyak dengan nilai nominal per saham yang kebih kecil, tapi 

bersamaan dengan itu pula harga saham tersebut secara teoritis akan turun secara 

proporsional. Secara keseluruhan, nilai kapitalisasi saham tersebut tidak 

mengalami perubahan. Adanya pemecahan saham, membuat para pemegang 

saham harus menukarkan sahamnya terlebih dahulu dengan saham baru hasil 

pemecahan saham agar dapat diperdagangkan di bursa. Harga saham di bursa 

akan dikoreksi kembali pada saat dimulainya perdagangan saham dengan nilai 

nominal yang baru. Harga saham dihitung sesuai dengan rasio dari pemecahan 

saham atas dasar harga terakhir perdagangan dengan nilai nominal yang lama. 

Misalnya, suatu saham nilai nominalnya dipecah dari Rp 500 menjadi Rp 70 dan 

harga terakhir perdagangan saham tersebut dengan nominal lama adalah Rp 750, 

maka harga pembukuan pada perdagangan dengan nilai nominal baru adalah :
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70/500 x  Rp 750 = Rp 150

Secara teoritis, motivasi yang melatarbelakangi perusahaan melakukan 

stock split serta dampak yang ditimbulkannya sejalan dengan teori-teori dibawah 

ini (Mason, Helen B and Roger M. Shelor dalam Rohana dkk,2003):

a. Trading Range Theory

Teori ini menyatakan bahwa manajemen melakukan stock split didorong 

oleh perilaku praktisi pasar yang konsisten dengan anggapan bahwa dengan 

melakukan stock split dapat menjaga harga saham tidak terlalu mahal, dimana 

saham dipecah karena ada batas harga yang optimal untuk saham dan untuk 

meningkatkan daya beli investor sehingga tetap banyak orang yang mau 

memperjualbelikannya, yang pada akhirnya akan meningkatkan likuiditas 

perdagangan saham.

Copeland (1988) menyatakan bahwa alasan dilakukannya stock split

berkaitan dengan likuiditas perdagangan saham adalah “optimal range” harga 

saham. Alasan lainnya adalah bahwa stock split akan menciptakan pasar yang 

lebih luas.

Ikwnbery et al (1996) dalam Syaichu dan Puspito (2005) menyatakan 

bahwa stock split menyebabkan terjadinya penataan kembali harga saham pada 

rentang yang lebih rendah. Penataan kembali harga saham pada rentang harga 

yang lebih rendah, diharapkan semakin banyak partisipan pasar akan terlibat 

dalam perdagangan dan akan meningkatkan likuiditas saham di bursa.

Mc. Gough (1993) mengemukakan bahwa manfaat yang diperoleh dari 

stock split adalah penurunan harga saham yang selanjutnya menambah daya tarik 
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untuk memiliki saham tersebut sehingga membua saham menjadi lebih likuid 

untuk diperdagangkan dan mengubah investor odd lot menjadi investor round lot. 

Investor odd lot adalah kondisi dimana investor membeli saham dibawah 500 

lembar (1 lot), sedangkan investor round lot yaitu adalah investor yang membeli 

saham minimal 500 lembar (1 lot).

Kesimpulannya, menurut trading range theory perusahaan melakukan 

stock split karena memandang bahwa harga sahamnya terlalu tinggi. Hal itu 

berarti, harga saham yang terlalu tinggi merupakan pendorong bagi perusahaan 

untuk melakukan stock split.

b. Signalling Theory

Signalling theory telah digunakan dalam banyak penelitian untuk

menjelaskan reaksi pasar terhadap pengumuman perubahan kebijakan suatu

perusahaan. Dalam kegiatan pemecahan saham teori ini menyatakan bahwa stock 

split memberikan sinyal yang positif karena manajer perusahaan akan

menginformasikan prospek masa depan yang baik dari perusahaan kepada publik 

yang belum mengetahuinya. Alasan sinyal ini didukung dengan adanya kenyataan

bahwa perusahaan yang melakukan stock split adalah perusahaan yang 

mempunyai kondisi kinerja yang baik. Hal itu menandakan adanya reaksi pasar 

terhadap pengumuman stock split, tidak semata-mata karena informasi stock split

yang tidak mempunyai nilai ekonomis tetapi karena mengetahui prospek masa 

depan perusahaan yang bersangkutan.

Signalling theory digunakan disaat harga saham tidak bisa mengalami 

kenaikan untuk mencerminkan kinerja perusahaan. Harga saham perlu di pecah 
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sehingga dapat mengalami kenaikan dari harga saham baru sesuai kinerja 

perusahaan. Sehingga menurut signalling theory, hanya perusaahaan yang 

berprospek bagus yang mampu melakukan stock split. Terjadinya reaksi pasar itu 

bukan karena peristiwa stock split melainkan karena kinerja perusahaan yang 

semakin meningkat. 

Banyak penelitian yang mendukung signalling theory ini. Diantaranya 

penelitian  Marwata (2001) yang meneliti tentang kinerja keuangan, harga saham 

dan pemecahan saham. Hasil penelitian menyatakan bahwa peningkatan laba dan 

harga saham perusahaan yang melakukan stock split selama tiga tahun sebelum 

stock split lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan stock split. 

Selain itu menurut Copeland (1979) perusahaan yang melakukan stock split

membutuhkan biaya yang cukup besar dan hanya perusahaan yang berprospek 

baguslah yang mampu menanggung biaya tersebut. Perusahaan yang kinerjanya 

kurang bagus tidak akan mampu menanggung biaya yang dikeluarkan setelah 

stock split.

2.3.2. Jenis Stock split

Terdapat dua jenis stock split yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang 

go public di BEI yaitu :
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a. Split Up (Pemecahan Saham Naik)

Split Up adalah penurunan naik nominal per lembar saham yang 

mengakibatkan bertambahnya jumlah lembar yang beredar. Misalnya pemecahan 

saham dengan faktor pemecahan 3:1. Pada awalnya nilai nominal per lembar 

saham sebelum melakukan stock split sebesar seribu lima ratus rupiah, maka 

setelah dilakukan split up dengan perbandingan 3:1, nilai nominal per lembar 

saham yang baru adalah lima ratus rupiah, sehingga awalnya satu lembar menjadi 

tiga lembar.

b. Split Down (Pemecahan Saham Turun)

Split down adalah peningkatan nilai nominal per lembar saham yang

mengakibatkan berkurangnya jumlah lembar saham yang beredar. Misalnya split 

down dengan faktor pemecahan 1:3 yang merupakan kebalikan dari split up. 

Awalnya nilai nominal per lembar saham seribu rupiah, kemudian dilakukan split 

down dengan perbandingan 1:3, maka nilai nominal per lembar saham baru adalah 

tiga ribu rupiah dan jumlah lembar saham yang pada awalnya tiga lembar saham 

menjadi satu lembar saham.

Menurut Mc Gough (1993) pasar modal Amerika yang diwakili oleh New 

York Stock Exchange (NYSE) mengatur kebijakan pemecahan saham. NYSE 

membedakan pemecahan saham menjadi dua yaitu pemecahan saham sebagian 

(partial stock split) dan pemecahan saham penuh (full stock split). Pemecahan 

saham sebagian adalah tambahan distribusi saham yang beredar sebesar 25% atau 

lebih tetapi kurang dari 70% dari jumlah saham yang beredar yang lama. 
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Pemecahan saham penuh adalah tambahan distribusi saham yang beredar sebesar 

70% atau lebih dari jumlah saham beredar yang lama.

2.3.3. Manfaat Stock split

Keown, Scoot Martin dan Petty dalam Rohana dkk (2003) menyebutkan

beberapa alasan manajer perusahaan melakukan stock split antara lain yaitu:

1. Stock split membuat harga saham tidak terlalu mahal sehingga dapat 

meningkatkan jumlah pemegang saham dan meningkatkan likuiditas 

perdagangan saham.

2. Adanya publikasi stock split akan mengembalikan harga dan ukuran 

perdagangan rata-rata saham kepada kisaran yang telah ditargetkan.

3. Stock split mampu membawa informasi mengenai kesempatan investasi yang 

berupa peningkatan laba dan deviden kas.

2.3.4. Kerugian stock split

Selain keuntungan yang diperoleh dari stock split, stock split yang 

dilakukan juga mempunyai beberapa kerugian yaitu :

1. Manfaat yang ilusionitis dari stock split harus dibeli dengan beberapa 

konsekuensi oleh pemodal, yaitu biaya surat saham akan naik karena 

kepemilikan yang tadinya cukup diawali oleh selembar surat saham 

kemudian menjadi 2 lembar. Biaya back office diperusahaan efek, biaya 

kliring dan biaya kustodian dipengaruhi oleh jumlah fisik surat saham adalah 

biaya broker setelah pemecahan saham akan menjadi lebih tinggi.
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2. Menurut Mc Gouch (1993) Satu kerugian dilakukannya pemecahan saham 

bagi perusahaan adalah adanya biaya pemecahan yang termasuk didalamnya 

biaya transfer agen untuk proses sertifikat dan biaya lainnya, sedangkan bagi 

pemegang saham tidak ada kerugiannya. Biaya broker setelah stock split

menimbulkan bertambahnya biaya yang dikeluarkan perusahaan akibat stock 

split. Tingginya biaya broker ini merupakan daya tarik bagi broker untuk 

benar-benar melakukan analisis setepat mungkin agar harga saham berada 

pada tingkat perdagangan yang optimal serta mampu memberikan informasi 

yang menguntungkan bagi perusahaan dan investor.

2.4. Abnormal return

Menurut Jogiyanto (2008), abnormal return merupakan kelebihan dari

return yang sesungguhnya terjadi terhadap normal return yang merupakan return

yang diharapkan oleh investor (expected return). Selisih return akan positif jika

return yang didapatkan lebih besar dari return yang diharapkan atau return yang

dihitung. Selisih return akan bernilai negatif jika return yang didapat lebih kecil 

dari return yang diharapkan atau return yang dihitung.

Menurut Jogiyanto (2005), studi peristiwa menganalisis return tidak

normal dari sekuritas yang mungkin terjadi disekitar pengumuman dari suatu

peristiwa. Abnormal return atau excess return merupakan kelebihan dari return

yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

abnormal return terjadi karena dipicu oleh adanya kejadian atau peristiwa

tertentu, misalnya hari libur nasional, suasana politik, kejadian-kejadian luar
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biasa, stock split, penawaran perdana, suspend dan lain-lain. Abnormal return

adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi. 

Formulasinya adalah, sebagai berikut (Jogiyanto, 2008):

ARi,t = Ri,t – E [Ri,t]

Keterangan:

ARi,t : Abnormal return sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t.

Ri,t : Return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada periode 

peristiwa ke-t.

E [Ri,t]: Return ekspektasi sekuritas ke-i untuk periode peristiwa ke-t.

2.5. Return

Seorang investor selalu mengharapkan adanya return atau keuntungan

dalam investasinya. Return saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh 

pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya (Robert Ang,1997).

Komponen suatu return terdiri dari dua jenis yaitu current income

(pendapatan lancar) dan capital gain (keuntungan selisih harga). Current income 

adalah keuntungan yang diperoleh melalui pembayaran bersifat periodik seperti 

pembayaran bunga deposito, bunga obligasi, dividend dan sebagainya. Disebut 

pendapatan lancar maksudnya adalah keuntungan yang diterima biasanya dalam 

bentuk kas atau setara kas, sehingga dapat diuangkan dengan cepat. Misalnya 

kupon bunga obligasi yang membayar bunga dalam bentuk giro/cek, yang tinggal 

diuangkan, demikian juga dividend saham, yaitu dibayarkan dalam bentuk saham, 
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yang dikonversi menjadi uang kas dengan cara menjual saham yang diterimanya 

(Robert Ang,1997)

Komponen yang kedua dari return adalah capital gain, yaitu keuntungan 

yang diterima karena adanya selisih harga jual dan harga beli suatu instrument 

investasi. Capital gain sangat tergantung dari harga pasar instrument investasi 

yang bersangkutan, yang berarti bahwa instrument investasi tersebut habis 

diperdagangkan di pasar Karena dengan adanya perubahan perdagangan maka 

akan timbul perubahan.

Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return

ekspetasi yang belum terjadi yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang. 

Return realisasi (realized return) merupakan return yang telah terjadi dan dihitung 

berdasarkan data historis. Return realisasi ini perlu dihitung karena dapat 

dujadikan alat ukur untuk menentukan return ekspektasi di masa mendatang.

Return sesungguhnya merupakan return yang terjadi pada waktu ke-t yang 

merupakan selisih harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya. Return

saham (Ri,t) sesungguhnya diperoleh dari harga saham harian sekuritas i pada 

periode t (Pi,t) dikurangi harga saham harian sekuritas i pada periode t-1 (Pi,t-1), 

dibagi harga saham harian sekuritas i pada periode t-1 (Pi,t-1), lebih jelasnya dapat 

diformulasikan, sebagai berikut (Jogiyanto, 2008):

Ri,t = 
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Keterangan

Ri,t : Return saham harian sekuritas i pada periode t

Pi, t : Harga saham harian sekuritas i pada periode t

Pi,t-1 : Harga saham harian sekuritas i pada periode t-1

2.6. Expected Return

Expected return saham merupakan return yang diharapkan oleh para 

investor atas investasinya. Expected return perlu di estimasi agar dapat 

memperoleh yg lebih tinggi di masa yang akan datang. Menurut Brown dan 

Warner (1985) dalam Jogiyanto (2005) terdapat tiga model dalam mengestimasi 

Expected Return, yaitu sebagai berikut:

2.6.1. Mean-adjusted Model

Model disesuaikan rata-rata (Mean-adjusted Model) menganggap bahwa

return ekspektasi yang bernilai konstan sama dengan rata-rata return realisasi

sebelumnya selama periode estimasi (estimation period):

E[Ri,t] =

Keterangan:

E[Ri,t] : Expected return sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t

Ri,j : Return realisasi sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j

T : Lamanya periode estimasi, yaitu dari t1 sampai dengan t2
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Periode estimasi (estimation period) umumnya merupakan periode 

sebelum periode peristiwa. Periode peristiwa (event period) disebut juga periode 

pengamatan atau jendela peristiwa (event period).

2.6.2. Market Model

Perhitungan expected return dengan model pasar (Market Model)

dilakukan dengan dua tahap, yaitu pertama membentuk model ekspektasi dengan

menggunakan data realisasi selama periode estimasi, dan kedua menggunakan

model ekspektasi tersebut untuk mengestimasi Expected Return di periode

jendela. Model ekspektasi dapat dibentuk dengan menggunakan teknik regresi

OLS (Ordinary Least Square) dengan persamaan:

Ri,j = αi + βi.RMj + ei,j 

Keterangan:

Ri,j : Return realisasi sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j

αi : Intercept untuk sekuritas ke-i

βi : Koefisien slope yang merupakan Beta dari sekuritas ke-i

RMj : Return indeks pasar pada periode estimasi ke-j

ei,j : Kesalahan residu sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j

2.6.3. Market-adjusted Model

Model disesuaikan pasar (Market-adjusted Model) menganggap bahwa

penduga yang terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah return

indeks pasar pada saat tersebut. Dengan menggunakan model ini, maka tidak 
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perlu menggunakan periode estimasi untuk membentuk model estimasi karena 

return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks pasar.

E[Ri,t] = RMit 

Keterangan:

E[Ri,t] : Expected return sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t

RM,i,t : Return pasar dari sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t

Dalam penelitian ini, expected return dihitung dengan menggunakan

Market-adjusted Model karena model ini mengestimasi return sekuritas sebesar

return indeks pasarnya sehingga tidak perlu menggunakan periode estimasi. Hal

ini dilakukan untuk meyakinkan peneliti bahwa reaksi yang terjadi adalah akibat

dari peristiwa yang diamati dan bukan karena peristiwa lain yang bisa

mempengaruhi peristiwa yang akan diamati tersebut.

2.7. Likuiditas Saham

Likuiditas saham diidentifikasikan dengan jumlah saham yang 

diperdagangkan di bursa efek. Likuiditas saham bisa dicermikan oleh volume 

perdagangan. Volume perdagangan yang meningkat, berarti bahwa jumlah saham 

yang diperjual belikan meningkat. Saham yang cepat diperjual belikan dapat 

membuat saham tersebut menjadi likuid.

Trading volume activity saham adalah berapa kali terjadinya transaksi jual 

beli pada saham yang bersangkutan pada waktu tertentu. Berdasarkan perhitungan 

trading volume activity kita dapat melihat saham tersebut diminati atau tidak oleh 

investor. trading volume activity bisa diukur menggunakan rumus :



27

TVA i,t =

Keterangan :

TVAi,t : Total Volume Aktivitas perusahaan i pada waktu t.

i : Nama perusahaan sampel.

t : Pada waktu tertentu.

2.8. Event Study

Even study merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar modal 

terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu 

pengumuman. Even study dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi 

(information content) dari suatu pengumuman dan dapat juga digunakan utnuk 

menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat (Jogiyanto, 2000).

Pasar akan bereaksi pada saat pengumuman informasi itu diterima oleh 

pasar atau investor. Reaksi tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan harga 

dari sekuritas yang bersangkutan dengan menggunakan pengukuran abnormal 

return, sehingga dapat dikatakan bahwa pengumuman yang memiliki kandungan 

informasi akan memberikan abnormal return kepada pasar dan sebaliknya.

Beberapa pengertian di atas, dapat memberikan kesimpulkan bahwa studi 

peristiwa dikembangkan untuk menganalisis reaksi pasar terhadap suatu peristiwa 

yang informasinya dipublikasikan. Peristiwa tersebut meliputi peristiwa ekonomi 

maupun non ekonomi untuk mengetahui ada tidaknya abnormal return yang 

diperoleh pemegang saham. Selain itu, juga dapat digunakan untuk menguji 

kandungan informasi dari suatu peristiwa atau pengumuman.
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2.9. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dari penelitian ini dapat dikemukakan hasil-hasil yang telah 

dilaksanakan sebelumnya yaitu :

Penelitian Savitri dan Martani (2006) menyatakan terdapat abnormal 

return yang positif dan signifikan pada lima hari sebelum pengumuman stock split

dan pada saat pengumuman stock split. Terdapat juga perbedaan trading volume 

activity yang signifikan sebelum dan sesudah stock split dan reverse stock split.

Rohana, Jeannet dan Mukhlasin (2003) mengemukan bahwa: (1) Harga 

saham mempunyai hubungan yang signifikan dengan keputusan perusahaan 

melakukan stock split. Hal ini berarti semakin tinggi harga saham maka semakin 

banyak perusahaan yang memutuskan untuk melakukan stock split. Dengan stock 

split manajemen dapat menata harga saham pada rentang tertentu sehingga

investor kecil dapat membuat pasar saham lebih stabil perdagangannya. (2) 

Frekuensi perdagangan saham tidak mempunyai hubungan dengan keputusan 

perusahaan melakukan stock split. Hal ini menyatakan bahwa likuiditas pasar 

cenderung menjadi lebih rendah setelah stock split dimana frekuensi perdagangan 

secara proporsional lebih rendah daripada saat sebelum stock split. (3) Terdapat 

perbedaan frekuensi perdagangan saham yang signifikan antara dua kuartal 

sebelum stock split dan dua kuartal sesudah stock split, (4) earning perusahaan 

yang diproksi dengan operating income setelah stock split tidak lebih tinggi dari 

earning sebelum stock split. Kondisi ini menunjukkan bahwa stock split tidak 

memberikan suatu signal mengenai kenaikan laba di masa yang akan datang. Hal 
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ini diduga karena penelitian stock split dilakukan di Indonesia dimana pasar 

modalnya merupakan pasar yang inefisien.

Grinblatt (1984) ; Lakonishok dan Lev (1987) dalam Retno Miliasih 

(2000) mengemukakan bahwa stock split digunakan manajer perusahaan emiten 

untuk menyampaikan informasi yang menguntungkan pasar. Hasil penelitian 

Lakonishok dan Lev (1987) dalam Retno Miliasih (2000) menunjukkan bahwa 

pengumuman melakukan stock split memberikan informasi adanya peningkatan 

laba di masa yang akan datang dan peningkatan laba yang dialami ternyata 

memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak 

melakukan stock split.

Copeland (1979) melakukan penelitian terhadap 162 perusahaan yang 

tercatat di OTC (Over The Counter) untuk periode 1968 sampai 1976 dan 

menemukan adanya kenaikan yang signifikan secara statistik pada presentase bid-

ask spead sebesar 4,95% sebelum split menjadi 6,79% setelah split (selama 40 

hari perdagangan ex-date), sehingga terjadi penurunan likuiditas saham setelah 

aktifitas split. Hal ini dikarenakan biaya yang besar yang timbul akibat adanya 

aktivitas split sehingga aktivitas split bukannya meningkatkan return bahkan bisa 

menurunkan return yang akan diberikan kepada investor. Hal itu membuat 

investor enggan membeli saham tersebut sehingga likuiditas saham menurun.

Penelitian  Sudiro (2000) menyatakan bahwa pengujian dengan 

menggunakan pendekatan abnormal return untuk masing-masing saham 

menunjukkan bahwa hanya ada satu emiten yaitu PT. Suba Indah Tbk yang 

bergerak pada bidang distribusi makanan dan minuman, menunjukkan adanya 
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pengaruh yang signifikan sehubungan adanya pengumuman stock split, hal ini 

dapat dilihat dari adanya perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan 

sesudah event. Akan tetapi pengujian secara keseluruhan menyatakan tidak ada 

perubahan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah stock split. 

Begitu juga pengujian untuk masing-masing saham dengan pendekatan trading 

volume activity yang menunjukkan sembilan  emiten dari sampel yang berjumlah

14 emiten menghasilkan tidak ada pengaruh yang signifikan sehubungan dengan 

pengumuman stock split, tetapi pengujian secara keseluruhan menunjukkan bahwa 

pengumuman stock split berpengaruh secara signifikan terhadap trading volume 

activity.

Penelitian Miliasih (2000) menyatakan pengumuman stock split tidak 

menyebabkan terjadinya kenaikan earning pada peroide sesudah stock split. Hal 

ini ditunjukkan tidak terdapatnya perubahan earning yang signifikan pada periode 

sebelum dengan periode sesudah stock split. Reaksi pasar yang ditunjukkan oleh 

return market menunjukkan tidak terdapat hubungan yang positif dengan 

perubahan earning di seputar periode pengumuman stock split. Annual abnormal 

return menunjukkan tidak terdapat hubungan dengan earning di seputar 

pengumuman stock split

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi (2007) menyatakan harga saham 

tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan keputusan perusahaan untuk 

melakukan stock split dengan tingkat signifikan sebesar 0,619 dan nilai Beta 

0,000. Frekuensi perdagangan saham mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan keputusan perusahaan untuk melakukan stock split dengan tingkat 
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signifikan sebesar 0,016 dan nilai Beta -0,009. Terjadi kecenderungan perbedaan 

frekuensi perdagangan saham yang signifikan antara dua kuartal sebelum stock 

split dengan dua kuartal sesudah stock split. Tidak terdapat perbedaan abnormal 

return yang signifikan antara dua kuartalsebelum stock split dengan dua kuartal 

sesudah stock split.

Penelitian Sutrisno (2000) menyatakan Aktivitas split mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham, volume perdagangan dan 

persentase spread, tetapi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

varians saham dan abnormal return baik ditinjau secara individual maupun

sebagai sebuah portofolio. Tidak adanya perbedaan yang signifikan untuk 

abnormal return berarti juga tidak ada perubahan pada return saham. Hasil 

penelitian tersebut menyimpulkan bahwa aktivitas split tidak mempengaruhi 

return saham baik secara individual maupun sebagai sebuah portofolio. Rata–rata, 

harga saham mempunyai hubungan yang positif terhadap persentase spread baik 

ditinjau secara individual ataupun sebagai sebuah portofolio. Rata–rata, volume 

perdagangan mempunyai hubungan yang negatif terhadap persentase spread baik 

ditinjau secara individual ataupun sebagai sebuah portofolio. Rata–rata, varians 

saham mempunyai hubungan yang positif terhadap persentase spread baik 

ditinjau secara individual ataupun sebagai sebuah portofolio. Jika ditinjau secara 

individual, perubahan persentase spread yang semakin besar tidak disebabkan 

secara signifikan oleh harga, volume maupun varians saham. Jika ditinjau sebagai 

sebuah portofolio, perubahan persentase spread secara signifikan dipengaruhi 

oleh harga saham. Semakin besarnya persentase spread, secara keseluruhan baik 
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ditinjau secara individual maupun sebagai sebuah portofolio disimpulkan bahwa 

likuiditas saham mengalami penurunan setelah split.

Penelitian Fatimah (2010) menyatakan bahwa pengumuman pemecahan 

saham (stock split) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan harga 

saham. Hal ini dapat dilihat pada periode pengamatan dalam penelitian ini 

ternyata tidak terdapat perbedaan rata-rata return saham sebelum dan sesudah 

pemecahan saham (stock split) pada perusahaan go public yang melakukan 

pengumuman pemecahan saham (stock split) selama periode tahun 2003-2008. 

Hal ini berarti bahwa harga saham juga tidak mengalami suatu peningkatan dan 

cenderung tetap. Pengumuman pemecahan saham (stock split) tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap perubahan volume perdagangan saham. Hal ini dapat 

dilihat pada periode pengamatan dalam penelitian ini ternyata tidak terdapat 

perbedaan rata-rata trading volume activity (TVA) saat sebelum dan sesudah 

pemecahan saham (stock split). Hal ini berarti bahwa volume perdagangan saham 

juga tidak mengalami suatu peningkatan.

2.10. Kerangka Berfikir

2.10.1. Abnormal return dan Stock split

Even study merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu 

peristiwa yang informasinya dipublikasikan untuk menguji kandungan informasi 

dari suatu pengumuman. Reaksi pasar tersebut ditunjukkan dengan adanya 

perubahan harga sekuritas yang bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan 

return sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return.
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Adanya pengumuman stock split membuat harga nominal saham menjadi 

rendah. Nilai nominal saham yang rendah diikuti dengan harga saham yang 

rendah pula. Harga saham yang lebih rendah  daripada sebelum stock split

membuat permintaan akan meningkat. Meningkatnya permintaan, membuat harga 

saham akan naik sedikit demi sedikit mulai dari harga saham baru sesudah stock 

split sesuai dengan kinerja perusahaan. Peningkatan harga saham dari hari ke hari 

memungkinkan terjadinya perubahan return yang akhirnya akan mengakibatkan 

perubahan abnormal return.

Pengumuman pemecahan saham dianggap sebagai sinyal yang positif 

karena manajer perusahaan akan menyampaikan prospek masa depan yang baik 

dari perusahaan ke publik yang belum mengetahuinya. Alasan sinyal ini didukung 

dengan kenyataannya bahwa perusahaan yang melakukan pemecahan saham 

merupakan perusahaan yang mempunyai kinerja yang baik. Pasar yang bereaksi 

pada waktu pengumuman pemecahan saham, tidak berarti bahwa pasar bereaksi 

karena informasi pemecahan saham tersebut yang tidak mempunyai nilai 

ekonomis, tetapi         bereaksi karena mengetahui prospek perusahaan di masa 

depan yang disinyalkan melalui pemecahan saham. Supaya suatu sinyal dianggap 

valid dan dapat dipercaya oleh pasar, maka tidak semua perusahaan dapat 

melakukannya. Hanya perusahaan yang benar-benar mempunyai kondisi sesuai 

yang disinyalkan yang akan mendapatkan reaksi positif. Perusahaan yang 

memberikan sinyal tidak valid akan mendapatkan dampak yang negatif. Sesuai 

dengan yang ditemukan oleh Copeland (1979) bahwa pemecahan saham 

mengandung biaya yang harus ditanggung, maka hanya perusahaan yang 
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mempunyai prospek yang bagus saja yang mampu menanggung biaya ini dan 

sebagai akibatnya pasar bereaksi positif. Sebaliknya perusahaan yang tidak 

mempunyai prospek yang baik yang mencoba memberikan sinyal tidak valid 

melalui pemecahan saham akan tidak mampu menanggung biaya tersebut, 

sehingga bukannya pemecahan saham akan meningkatkan harga sekuritasnya 

tetapi akan menurunkannya jika pasar cukup canggih untuk mengetahuinya.

Lakonishok dan Lev (1987) dalam Rohana dkk (2003) mengemukakan 

bahwa perusahaan yang melakukan pemecahan saham mengalami peningkatan 

laba yang besar setelah pemecahan. Hal itu menunjukkan kinerja perusahaan yang 

melakukan stock split dalam kondisi baik dan bisa menjanjikan return yng lebih 

tinggi dan akan dimungkinkan terjadi abnormal return yang positif.

2.10.2. Trading volume activity dan Stock split

Stock split membuat nilai nominal saham menjadi lebih rendah dari nilai 

nominal saham sebelumnya. Menurunnya nilai nominal saham ini mengakibatkan 

ada penurunan harga saham. Turunnya harga saham dalam perdagangan di Bursa 

Efek Indonesia biasanya menjadi daya tarik tersendiri bagi investor dalam 

menentukan keputusan berinvestasi karena para investor cenderung memilih harga 

saham yang rendah dengan keuntungan atau return yang maksimal.

Selain itu harga pasar saham juga merupakan cerminan dari kinerja suatu 

perusahaan. Harga saham suatu perusahaan yang terlalu rendah membuat investor 

beranggapan kinerja perusahaan tersebut buruk. Namun, apabila harga pasar 

saham terlalu tinggi, maka akan mengurangi kemampunan investor untuk 
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membelinya. Oleh karena itulah diadakan pemecaham saham (stock split) untuk 

mengatisipasi masalah tersebut. Adanya stock split diharapkan harga pasar saham 

mudah dijangkau oleh investor sehingga banyak saham yang dapat 

diperjualbelikan. Banyaknya saham yang diperjualbelikan di BEI akan membuat

trading volume activity meningkat sehingga saham perusahaan tersebut menjadi 

likuid.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Ewijaya dan Indriantoro (1999)

yang mencatat bahwa saham perusahaan kurang likuid jika harga sahamnya 

mahal.  Mc. Gough (1993) mengemukakan manfaat yang diperoleh dari stock split

adalah penurunan harga saham yang selanjutnya menambah daya tarik untuk 

memiliki saham tersebut sehingga membuat saham lebih likuid untuk

diperdagangkan dan mengubah investor odd lot menjadi investor round lot. 

Ikenberry et. al. (1996) dalam Rohana dkk (2003) menyatakan bahwa stock split

mengakibatkan terjadinya penataan kembali harga saham pada rentang yang lebih 

rendah. Survei yang dilakukan Baker dan Gallagher (1980) dan Rozef (1998) 

dalam Rohana dkk (2003) menunjukan bahwa manajer cenderung untuk 

menyebutkan alasan likuiditas ini sebagai motivasi aktivitas stock split.

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 
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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.
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Urian di atas dapat digambarkan dalam sebuah kerangka berfikir sebagai berikut :

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir

Ada perbedaan Tidak ada 
perbedaan

Hasil

Uji beda dua rata-rata dengan 
sampel berpasangan

(paired T test)

Sebelum
Stock split

Sesudah
Stock split

Sebelum
Stock split

Sesudah
Stock split

Perusahaan Go Public 
di BEI 2003-2009

Stock split
(X)

Abnormal return
(Y1)

Trading volume activity
(Y2)
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2.11. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan landasan 

teori dan kerangka berfikir diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Terdapat perbedaan  antara abnormal return sebelum dan sesudah publikasi 

stock split.

H2 : Terdapat perbedaan  antara trading volume activity sebelum dan sesudah 

publikasi stock split.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi peristiwa (event study). Even study 

merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar modal terhadap suatu peristiwa 

(event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman, yaitu 

dengan melakukan analisis terhadap perubahan pada objek yang diteliti 

sehubungan dengan peristiwa yang telah terjadi, dalam penelitian ini adalah 

peristiwa pengumuman pemecahan saham (stock split) yang dilakukan oleh 

emiten selama periode 2003-2009 pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 14 hari, yaitu 

tujuh hari sebelum peristiwa stock split (t - 7) dan tujuh hari setelah stock split (t + 

7). Penentuan event window tersebut diharapkan pasar telah bereaksi penuh dan 

dapat dilihat kecepatan reaksinya. Selain itu, untuk memenghindari pengaruh dari 

informasi lain yang dapat mempengaruhi perubahan harga saham dan volume 

perdagangan saham pada perusahaan (emiten) yang bersangkutan. Jika periode 

peristiwa diambil terlalu lama, dikhawatirkan adanya peristiwa lain yang cukup 

signifikan mempengaruhi hasilnya.
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Gambar jendela peristiwa (event window) adalah sebagai berikut:

-7  -6  -5  -4  -3  -2  -1   0   1   2   3   4   5   6   7
             event window

Gambar 3.1 Jendela Peristiwa (event window)

3.2. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari informasi 

yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan go public yang 

melakukan stock split dari tahun 2003-2009 adalah sebanyak 62 perusahaan. 

Peneliti mengambil tahun tersebut karena merupakan tahun terkini. Penggunaan 

jangka waktu tujuh tahun ditujukan untuk memperoleh banyak sampel, mengingat 

setiap tahun perusahaan yang melakukan stock split hanya beberapa.

3.3. Sampel

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan cara 

purposive sampling untuk sampel bersyarat yang ditentukan berdasarkan kriteria-

kriteria tertentu atau judgement sampling. Kriteria perusahaan yang menjadi 

sampel adalah:

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada periode 2003-2009.

2. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta minimal tujuh hari sebelum 

dan sesudah stock split. Digunakan tujuh hari sebelum dan tujuh hari setelah 

stock split karena efek stock split cenderung tidak akan lama, oleh karena itu 

digunakan rentang waktu tujuh hari agar penelitian ini tidak bias.
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3. Perusahaan yang hanya melakukan kebijakan stock split dan tidak melakukan

kebijakan lainnya seperti warrant, right issue, dividen saham, dan 

pengumuman lainnya. Tanggal stock split tidak bersamaan dengan kejadian 

lain yang secara langsung dapat mempengaruhi harga dan volume

perdagangan saham.

4. Perusahaan yang mempunyai abnormal return dan trading volume activity

selama tujuh hari sebelum dan tujuh hari sesudah stock split.

5. Perusahaan yang aktif diperdagankan selama tujuh hari sebelum dan tujuh hari 

sesudah stock split.

6. Perusahaan yang datanya tersedia secara lengkap untuk kebutuhan analisis. 

Perusahaan yang melakukan stock split di BEI dari tahun 2003 sampai 

dengan 2009 adalah sebanyak 62 perusahaan. Berikut adalah daftar jumlah

perusahaan yang melakukan stock split setiap tahun dari tahun 2003-2009.

Tabel 3.1 Jumlah Perusahaan yang Melakukaan Stock split 2003-3009

No. Tahun
Jumlah Perusahaan yang 

Terdaftar di BEI
Jumlah Perusahaan yang 

Melakukan Stock Split
1 2003 333 Perusahaan 7 Perusahaan
2 2004 330 Perusahaan 15 Perusahaan
3 2005 339 Perusahaan 6 Perusahaan
4 2006 343 Perusahaan 9 Perusahaan
5 2007 393 Perusahaan 11 Perusahaan
6 2008 397 Perusahaan 9 Perusahaan
7 2009 402 Perusahaan 2 Perusahaan

Total 2537 Perusahaan 62 Perusahaan
Sumber : IDX Statistics 2003-2009
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Keseluruhan jumlah sampel peusahaan yang melakukan stock split

berjumlah 62  perusahaan. Terdapat 37 perusahaan tidak dapat diikutsertakan

dalam penelitian karena perusahaan tersebut tidak mengacu pada salah satu 

kriteria yang telah disebutkan di atas. Berikut data penyaringan sampel penelitian.

Tabel 3.2 Penyaringan Sampel Awal

No. Tahun
Sampel 
Awal

Sampel 
Akhir

Keterangan

1 2003 7 2
2 mengeluarkan stock deviden
1 mengeluarkan warrant
2 tidak teredia data yang lengkap

2 2004 15 7

2 mengeluarkan warrant
2 tidak tersedia data yang lengkap
1 melakukan dividend payment
1 melakukukan ESOP Conservasion
2 tdak aktif diperdagangkan

3 2005 6 2

1 Additional Listing without Pre-
emptive
3 tidak aktif diperdagangkan

4 2006 9 4
1 mengeluarkan bonus share
2 tidak aktif diperdagangkan
2 tidak tersedia data yang lengkap

5 2007 11 5
1 melakukan dividend payment
1 melakukan warrant
4 tidak aktif diperdagangkan

6 2008 9 4
1 mengeluarkan warrant & right issue
3 tidak aktif diperdagangkan
1 tidak tersedia data yang lengkap

7 2009 2 1 1 tidak aktif diperdagangkan

TOTAL 62 25
Sumber : IDX Statistics 2003-2009
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Penyaringan sampel di atas dapat menghasilkan sampel yang dapat 

digunakan dalam penilitian ini.

Tabel 3.3 Daftar Perusahaan yang Menjadi Sampel  Akhir Penelitian

No Nama Perusahaan
Tanggal Pengumuman 

Pemecahan Saham (stock split)

1 PT Enseval Putra Megatrading Tbk. 08 Desember 2003
2 PT Unilever Indonesia Tbk. 11 Desember 2003

3 PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk. 01 November2004

4 PT Bank Central Asia Tbk. 07 Juni 2004

5 PT Dankos Laboratory Tbk. 04 Febuari 2004

6 PT Internasional Nikel Tbk 02 Agustus 2004

7 PT Indosat Tbk 15 Maret 2004

8 PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 27 September 2004
9 PT Ramayana Lestari sentosa Tbk. 18 Oktober 2004

10 PT. Ciputra Surya Tbk 25 Juli 2005

11 PT Hexindo Adiperkasa Tbk. 01 September 2005
12 PT Apeni Pratama Ocean  Tbk. 24 November 2006

13 PT Lippo Karawaci Tbk. 28 Juli 2006

14 PT Pelayaran Tempura emas Tbk. 17 Maret 2006

15 PT Tempo Scan Pacific Tbk. 14 September 2006

16 PT. AKR Corporindo Tbk 27 Juli 2007
17 PT.  Aneka Tambang Tbk 12 Juli 2007
18 PT. Global Mediacom Tbk 24 April 2007
19 PT Jaya Pari Steel Tbk. 12 Desember 2007
20 PT Sorini Agro Asia Corp Tbk. 22 Agustus 2007
21 PT Panorama Sentrawisata Tbk. 11 Febuari 2008
22 PT Suryainti Permata Tbk. 12 Maret 2008
23 PT Timah  Tbk. 08 Agustus 2008

24
PT. International Nickel Indonesia 
tbk 15 Januari 2008

25 PT Arwana Citramulia Tbk 11 September 2009
Sumber : IDX Statistics 2003-2009
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3.4. Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel bebas (X) dan variabel 

terikat (Y). 

1. Stock split (X)

Stock split berarti memecah selembar saham menjadi n lembar saham. 

Stock split mengakibatkan bertambahnya jumlah lembar saham tanpa transaksi 

jual beli yang mengubah besarnya modal. Harga per lembar saham baru setelah 

stock split adalah sebesar faktor pemecahannya (split factor). Informasi stock split

berkaitan dengan pembentukan harga saham dalam mengambil keputusan untuk 

menjual atau membeli saham. Stock split adalah pemecahan nilai nominal saham 

menjadi pecahan yang lebih kecil, misalnya dari Rp 500 per saham menjadi 50 per 

saham (Fakhrudin,2001;183)

2. Abnormal return (Y1)

Abnormal return adalah selisih antara return sesungguhnya (actual return)

yang terjadi dengan return ekspektasi (expected return). Formulasinya adalah, 

sebagai berikut (Jogiyanto, 2008):

ARi,t = Ri,t – E [Ri,t]

Keterangan:

ARi,t : Abnormal return sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t.

Ri,t : Return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada periode 

peristiwa ke-t.

E [Ri,t]: Return ekspektasi sekuritas ke-i untuk periode peristiwa ke-t.
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3. Trading volume activity (Y2)

Trading volume activity adalah suatu model yang digunakan untuk 

menentukan perubahan volume perdagangan saham harian. Satuan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah lembar saham dan menurut Beaver 

(1968) dalam Sudiro (2000) rumus untuk mencari TVA yang digunakan adalah :

TVA i,t =

Keterangan :

TVAi,t : Total Volume Aktivitas perusahaan i pada waktu t.

i : Nama perusahaan sampel.

t : Pada waktu tertentu.

3.5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

meliputi :

1. Daftar perusahaan go public yang melakukan stock split dan tanggal 

pengumuman stock split dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 yang 

diperoleh dari BEI.

2. Harga saham harian selama 15 hari bursa di sekitar pengumuman stock split

yang terbagi dalam tujuh hari sebelum, pada saat dan tujuh hari sesudah 

aktivitas stock split .

3. Volume perdahangan selama 15 hari bursa di sekitar pengumuman stock split

yang terbagi dalam tujuh hari sebelum, pada saat dan tujuh hari sesudah 

aktivitas stock split .
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4. IHSG harian dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009.

3.6. Sumber data

Sumber data penelitian ini, antara lain diambil dari Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) tahun 2003-2009, JSX Statistic tahun 2003-2006 dan 

IDX Statistic tahun 2007-2009, Pojok Bursa Efek Indonesia.

3.7. Metode Analisis Data

3.7.1. Uji Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

sum,range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali,2006). 

Dengan analisis deskriptif ini bisa diketahui deskripso dari masing-masing 

variable secara individu

a. Perubahan abnormal return dapat diukur dengan mengurangkan return

realisasi dengan return yang diharapkan (expected return). Rumus yang 

digunakan adalah 

ARi,t = Ri,t – E [Ri,t]

Keterangan:

ARi,t : Abnormal return sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t.

Ri,t : Return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada periode    

peristiwa ke-t.

E [Ri,t] : Return ekspektasi sekuritas ke-i untuk periode peristiwa ke-t.
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Dimana rumus actual return adalah :

Ri,t = 

Keterangan

Ri,t : Return saham harian sekuritas i pada periode t

Pi, t : Harga saham harian sekuritas i pada periode t

Pi,t-1 : Harga saham harian sekuritas i pada periode t-1

Dan rumus expected return adalah :

Penelitian ini menggunakan market-adjusted model untuk menentukan 

expected return dengan rumus :

E[Ri,t] = RMit 

Keterangan:

E[Ri,t] : Expected Return sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t

RM,i,t : Return pasar dari sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t

Rumus return pasar adalah :

Rmi=

Keterangan:

Rmt : Return market

IHSGt : IHSG periode t

IHSGt-1 : IHSG periode t-1



48

Hasil perhitungan abnormal return yang sudah diketahui, dihutung rata-

ratanya dengan menggunakan rumus :

XARi,t = 

Keterangan :

XARi,t : Rata-rata abnormal return sekuritas I periode estimasi ke t

∑ARi,t : Jumlah abnormal return sekuritas I pada periode peristiwa ke t

n : Jumlah perusahaan

b. Perhitungan untuk mengetahui perubahan volume perdagangan saham harian 

dapat diketahui dengan menggunakan model yang dikemukakan oleh Beaver 

(1968) yaitu dengan menggunakan indicator trading volume activity (TVA) 

yang dinyatakan dengan rumus :

TVAi,t =

Keterangan :

TVAi,t : Total Volume Aktivitas perusahaan i pada waktu t.

I : Nama perusahaan sampel.

t : Pada waktu tertentu.

Jika sudah ditemukan trading volume activity setiap perusahaan tujuh 

hari sebelum dan tujuh hari sesudah stock split dengan menggunakan rumus 

di atas maka langkah selanjutnya yaitu mengukur rata- rata TVA sebelum 

stock split dan TVA sesudah stock split dengan rumus :

XTVAi,t =
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Keterangan :

XTVAi,t : Rata-rata trading volume activity perusahaan i pada waktu t

∑TVAi,t : Jumlah total trading volume activity

n : Jumlah perusahan

3.7.2. Uji Normalitas

Screening terhadap normalitas data merupakan langkah awal yang harus 

dilakukan untuk setiap multivariate, khususnya jika tujuannya adalah inferensi 

(Ghozali 2006;27). Penelitian ini mempunyai tujuan inferensi yaitu untuk menguji 

perbedaan abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah 

stock split., maka dari itu perlu diadakan uji normalitas terlebih dahulu. Dalam hal 

ini peneliti menggunakan uji statistik Kolmogrov-smirnov untuk mendeteksi 

normalitas data.

Uji statistik Kolmogrov-smirnov dapat digunakan untuk mengetahui 

apakah data terdistribusi normal atau tidak. Hal itu dapat diketahui dengan melihat 

signifikansi data tersebut. Apabila signifikansi lebih dari 5 % atau 0,05 maka data 

berdistribusi normal dan dilanjutkan dengan uji inferensial.

3.7.3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan suatu pengujian untuk membuktikan adanya 

hubungan antar variabel dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 

analisis statistik parametik uji beda dua rata-rata dengan sampel berpasangan 

(Paired-Sample T Test). Uji ini digunakan  untuk mengetahui perbedaan sampel 
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sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Peneliti menggunakan uji ini untuk 

mengetahui perbedaan abnormal return dan trading volume activity sebelum dan 

sesudah stock split. Abnormal return dalam penelitian ini tidak menggunakan nilai 

mutlak atau memperhatikan nilai positif dan nilai negatif. Hal itu dikarenakan,

abnormal return yang positif maupun abnormal return yang negatif memiliki 

makna sendiri-sendiri. Tingkat signifikansi dalam penelitian ini α=0,05 atau 5%. 

Hasil uji hipotesis yang menunjukkan nilai probabilitas lebih dari 5 % berarti

menunjukkan adanya perbedaan.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian

Sampel awal dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang 

melakukan stock split pada tahun 2003-2009. Terdapat 62 perusahaan yang 

melakukan stock split selama periode 2003-2009. Sampel awal yang berjumlah 62 

perusahaan tersebut disaring menjadi 25 perusahaan dengan menggunakan metode 

purposive sampling. Diantara sampel akhir yang berjumlah 25 perusahaan itu, 

terdapat satu perusahaan yang melakukan stock split sebanyak dua  kali dan 23 

perusahaan lainnya hanya melakukan pengumuman stock split sebanyak satu kali. 

Jadi sebenarnya total perusahaan yang melakukan stock split yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini ada 24 perusahaan.

Seorang investor hendaknya mengetahui kode saham yang akan diperjual 

belikan. Selain itu, jika saham yang akan diperjual belikan mengalami stock split

maka investor juga perlu mengetahui tanggal pengumuman pemecahan saham 

supaya investor dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk investasinya. 

Berikut ini adalah nama-nama perusahaan yang menjadi sampel beserta kode 

saham dan tanggal pengumuman pemecahan saham.
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Tabel 4.1. Nama Perusahaan, Kode Saham dan Tanggal Pengumuman 
Pemecahan Saham (Stock split)

No Nama Perusahaan
Kode 

Saham

Tanggal 
Pengumuman 

stock split

1 PT Enseval Putra Megatrading Tbk. EMPT 08 Desember 2003

2 PT Unilever Indonesia Tbk UNVR 11 Desember 2003

3 PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk. UNSP 01 November2004

4 PT Bank Central Asia Tbk. BBCA 07 Juni 2004

5 PT Dankos Laboratory Tbk. DNKS 04 Febuari 2004

6 PT Internasional Nikel Tbk. INCO 02 Agustus 2004

7 PT Indosat Tbk. ISAT 15 Maret 2004

8 PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk TLKM 27 September 2004
9 PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. RALS 18 Oktober 2004

10 PT. Ciputra Surya Tbk. CTRS 25 Juli 2005

11 PT Hexindo Adiperkasa Tbk. HEXA 01 September 2005
12 PT Apeni Pratama Ocean  Tbk. APOL 24 November 2006

13 PT Lippo Karawaci Tbk. LPKR 28 Juli 2006

14 PT Pelayaran Tempura Emas Tbk. TMAS 17 Maret 2006

15 PT Tempo Scan Pacific Tbk. TSPC 14 September 2006

16 PT. AKR Corporindo Tbk. AKRA 27 Juli 2007
17 PT.  Aneka Tambang Tbk. ANTM 12 Juli 2007
18 PT. Global Mediacom Tbk. BMTR 24 April 2007
19 PT Jaya Pari Steel Tbk. JPRS 12 Desember 2007
20 PT Sorini Agro Asia Corp Tbk. SOBI 22 Agustus 2007
21 PT Panorama Sentrawisata Tbk. PANR 11 Febuari 2008
22 PT Suryainti Permata Tbk. SIIP 12 Maret 2008
23 PT Timah  Tbk. TINS 08 Agustus 2008

24
PT. International Nickel Indonesia 
tbk

INCO
15 Januari 2008

25 PT Arwana Citramulia Tbk. ARNA 11 September 2009
Sumber data : ICMD 2003-2009

Diantara 25 perusahan di atas terdapat satu perusahaan yang melakukan 

stock split sebanyak dua kali selama periode penelitian yaitu PT International 
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Nickel Indonesia Tbk dan 23 perusahaan lainnya hanya melakukan stock split

sebanyak satu kali. Perusahan–perusahaan yang tersebut di atas dapat 

diklasifikasikan berdasarkan sector sebagai berikut :

Tabel 4.2. Klasifikasi Perusahaan Berdasarkan Sektor

No. Jenis Sektor Nama Perusahaan Jumlah

1 Agriculture PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk. 1

2
Mining

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.
PT International Nickel Indonesia Tbk.
PT Timah Tbk.

3

3 Basic Chemical Industry
PT AKR Cororindo
PT Jaya Pari Steel Tbk.
PT Arwana Citramulia Tbk

3

4 Customer Goods PT Dankos Laboratories Tbk.
PT Tempo Scan Pacific Tbk.
PT Unilever Indonesia Tbk.

3

5 Real Estate and Property PT Ciputra Surya Tbk.
PT Suryainti Permata Tbk.
PT Lippo Karawaci Tbk.

3

6 Infrastructure, Utility and 
Transportation

PR Arpeni Pratama Ocean Line Tbk.
PT Indosat (persero) Tbk.
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk. 4

7 Trade and Services

PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk.
PT Enseval Putera Megatrading Tbk.
PT Hexindo Adiperkasa Tbk.
PT Panorama Sentrawisata Tbk.
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk

6

8 Banking PT Bank Central Asia Tbk. 1

9 Telecomunications PT Global Mediacom Tbk 2

JUMLAH 24
Sumber : ICMD 2003-2009
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Tabel 4.3 Prosentase Sampel yang Melakukan Stock split Berdasarkan Sektor

.

Sumber : ICMD 2003-2009

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa komposisi perusahaan 

go public yang melakukan stock split dan dijadikan sampel dalam penelitian ini 

mayoritas didominasi oleh jenis perusahaan Trade and Services sebesar 20,8%.

Perusahaan yang bergerak di bidang Infrastructure, Utility and Transportation

sebesar 12,5%. Mining, Costumer Goods, Real Estate and Property dan Chemical 

masing-masing memiliki presentase sebesar 12,5 %. Minoritas sampel dalam 

penelitian ini adalah jenis perusahaan Agriculture, Banking dan Investement 

masing-masing sebesar 4,2%.

No Jenis Sector Jumlah Prosentase

1 Agriculture 1 4,2%

2 Mining 3 12,5%

3 Basic Chemical Industry 3 12,5%

4 Customer Goods 3 12,5%

5 Real Estate and Property 3 12,5%

6 Infrastructure, Utility and 

Transportation

4 16,7%

7 Trade and Services 5 20,8%

8 Banking 1 4,2%

9 Investement 1 4,2%

J U M L A H 24 100%
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4.2. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data rata-rata return saham, return pasar, rata-

rata abnormal return dan rata-rata trading volume activity pada perusahaan yg go 

public di BEI dan melakukan kebijakan stock split pada tahun 2003-2009. 

Table 4.4 Statistik Deskriptif Data Penelitian pada Tujuh Hari Sebelum 
Stock split dan Tujuh Hari Sesudah Stock split.

Periode 

Pengamatan

Rata-rata 

Return Saham

Return

Pasar

Rata-rata Abnormal 

return

Rata-rata 

Trading volume 

activity

T-7 0,010184 -0,001473 0,012 0,002

T-6 0,002583 0,002665 0,000 0,002

T-5 0,004595 -0,000295 0,005 0,003

T-4 0,007346 -0,003452 0,011 0,004

T-3 -0,000782 -0,005680 0,006 0,004

T-2 0,017568 0,003851 0,014 0,007

T-1 0,005705 0,002896 0,003 0,006

T -0,709391 0,004967 -0,714 0,008

T+1 -0,006620 -0,000282 -0,007 0,011

T+2 -0,005460 0,001908 -0,007 0,004

T+3 -0,004187 0,000111 -0,004 0,003

T+4 -0,003102 -0,000184 -0,003 0,005

T+5 -0,003981 -0,000031 -0,004 0,004

T+6 -0,000661 0,005159 -0,006 0,004

T+7 -0,000172 0,005291 -0,005 0,004

Sumber: Output SPSS 16 (data diolah, 2011)
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4.2.1. Return Saham dan Return Pasar

Tabel 4.4 menunjukkan data dari 25 sampel selama 15 hari perdagangan 

saham yang terbagi dalam tujuh hari sebelum stock split, pada saat pengumuman 

stock split dan pada  tujuh hari sesudah pengumuman stock split. Rata-rata return

saham pada T-7 sampai T-4 menunjukkan nilai positif akan tetapi cenderung 

menurun. Hari ketiga menjelang stock split (T-3) return saham bernilai negatif 

yaitu -0,001 yang menunjukkan harga menurun cukup banyak. Harga dari hari ke 

hari cenderung menurun, maka dari itu perusahaan-perusahaan melakukan stock 

split. Return saham menjadi negatif dan penurunannya sangat signifikan pada saat 

terjadi pemecahan saham (stock split) yaitu  dari 0,006 menjadi -0,416. Hal ini 

dikarenakan adanya pemecahan saham dimana satu lembar saham dipecah 

menjadi beberapa lembar saham yang mengakibatkan nilai nominal saham  

menjadi lebih kecil yang diikuti penurunan harga saham. Jika harga saham turun 

drastis maka return akan bernilai negatif dan selisih dengan return saham sehari 

sebelum stock spit sangat jauh. Enam hari setelah stock split return masih bernilai 

negatif namun menunjukkan peningkatan. Hal itu terjadi karena investor masih 

memiliki keragu-raguan untuk menanamkan modal pada perusahaan yang 

melakukan stock split. Mereka lebih memilih menunggu return berubah menjadi 

positif karena sebagian besar investor tidak ingin mengalami kerugian. Mereka 

hanya berfikir bagaimana bisa memperoleh return yang sebesar-besarnya dengan 

resiko yang sekecil-kecilnya. 
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Gambar 4.1 Grafik Return Saham dan Return Pasar Sebelum dan Sesudah 

Stock split.

4.2.2. Abnormal return

Peristiwa stock split yang terjadi dapat mempengaruhi reaksi pasar yang 

dapat ditunjukkan dengan adanya abnormal return yang berarti bahwa sebuah 

peristiwa mengandung informasi. Abnormal return yang positif bermakna suatu 

peristiwa membawa berita yang baik (good news). Sedangkan abnormal return

yang negatif bermakna suatu peristiwa membawa berita buruk (bad news).

Tabel 4.4 pada T-7 sampai T-1 menunjukkan abnormal return yang positif 

yang berarti bahwa return yang sesungguhnya lebih besar dari return yang 

diharapkan, sehingga diindikasikan terdapat berita baik (good news) dari tujuh 

hari sebelum stock split hingga satu hari menjelang stock split. Terjadi abnormal 

return bernilai negatif pada saat hari pengumuman stock split karena rata-rata 

return saham pada saat itu bernilai negatif sebagai akibat pemecahan saham yg 

diikuti penurunan harga saham. Hal itu menyebabkan return yang sesungguhnya 
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lebih kecil dari return yang diharapkan. Namun demikian, bukan berarti nilai 

abnormal return yg bernilai negatif itu membawa berita yg buruk karena memang 

setiap perusahaan yang melakukan stock split, pada hari pengumuman stock split

abnormal returnnya selalu bernilai negatif. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa satu 

hari setelah stock split (T+1) sampai tujuh hari setelah stock split (T+7) masih 

menunjukkan abnormal return yg negatif karena reaksi investor yang negatif akan 

tetapi nilainya semakin hari semakin meningkat.

Gambar 4.2 Rata-Rata Abnormal return Sebelum dan Sesudah Stock Split.

4.2.3. Trading volume activity

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa trading volume activity pada T-7 

menunjukkan angka 0,002 begitu juga pada T-6. Hari kelima menjelang stock 
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split (T-5) menunjukkan sedikit peningkatan yaitu menjadi  0,003. Peningkatan 

terus terjadi hingga T-2 dengan nilai 0,007. Trading volume activity menurun lagi 

pada T-1 dengan nilai 0,006. Ketika terjadi pengumuman stock split trading 

volume activity hanya meningkat 0,002 menjadi 0,008. Peningkatan itu terus 

diikuti pada hari selanjutnya (T+1) menjadi 0,011. Hal itu menunjukkan bahwa 

stock split mempunyai daya tarik tersendiri bagi investor sehingga banyak 

investor yang tertarik untuk membeli saham-sahan perusahaan yang melakukan 

stock split. Peningkatan itu hanya terjadi pada T+1. Selanjutnya pada T+2 hingga 

T+7 trading volume activity nilainya menurun kembali seperti sebelum stock split

dan hanya terjadi sedikit peningkatan.

Gambar 4.3 Rata-rata Trading volume activity Sebelum dan Sesudah Stock 

Split
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4.2.4. Uji  Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel return

saham, abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah stock 

split pada perusahaan yg go public pada periode 2003-2009.

1. Statistik Deskriptif Rata-rata Abnormal return Saham

Tabel 4.5 mengenai deskriptif abnormal return 25 perusahaan sebelum 

dan sesudah stock split periode 2003-2009. Data yang dideskriptifkan ini 

adalah data abnormal return 25 perusahaan sebelum dan sesudah stock split

yang kemudian dihutung rata-ratanya secara keseluruhan.

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Abnormal return Saham Sebelum dan 
Sesudah Stock split Periode 2003-2009

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

AR_Sebelum 25 -.0086 .0347 .007080 .0103309

AR_Sesudah 25 -.0256 .0129 -.005091 .0084529

Valid N (listwise) 25

Sumber: Output SPSS 16 (data diolah, 2011)

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada saat sebelum stock split rata-rata 

abnormal return saham sebesar 0,007080 atau actual return lebih besar 0,7% 

dari expected return, dengan standar deviasi sebesar 0,0103309. Rata-rata

abnormal return saham lebih kecil dari standar deviasi, hal ini menunjukkan

bahwa semakin besar penyimpangan nilai abnormal return saham sebelum 

stock split terhadap nilai rata-ratanya yaitu berkisar di antara -0,0032509 dan 

0,0174109. Abnormal return saham yang terendah sebesar -0,0086 yang 
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merupakan abnormal return dari PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk. PT. 

Aneka Tambang Tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

mining atau pertambangan. Sedangkan abnormal return tertinggi sebesar 

0,034 terjadi pada PT. Enseval Putera Megatrading Tbk yang bergerak di 

bidang trade and service atau penjualan dan jasa pelayanan. Hal ini 

menunjukkan bahwa PT. Enseval Putera Megatrading Tbk adalah peusahaan 

yang palig unggul diantara perusahaan-perusahaan lain yang melakukan stock 

split

Rata-rata abnormal return saham sesudah stock split bernilai negatif 

yaitu sebesar -0,005091 dengan standar deviasi 0,0084529. Rata-rata 

abnormal return saham lebih kecil dari standar deviasi ini berarti semakin 

besar penyimpangan abnormal return sesudah stock split terhadap nilai rata-

ratanya yang berkisar -0,0135439 dan 0,0033619. Abnormal return saham 

terendah yaitu -0.0256 terjadi pada PT. Timah Tbk. PT. Timah Tbk adalah 

sebuah perusahaan yang bergerak di bidang mining atau pertambangan, 

sedangkan abnormal return tertinggi yaitu 0,0129 terjadi pada PT. Panorama 

Sentrawisata Tbk. Perusahaan tersebut bergerak di bidang hotel and trade 

service.

2. Statistik Deskriptif Rata-rata Trading volume activity Saham

Tabel 4.6 menunjukkan deskriptif trading volume activity 25 

perusahaan sebelum dan sesudah stock split periode 2003-2009. Data yang 

dideskriptifkan ini adalah data trading volume activity 25 perusahaan sebelum 



62

dan sesudah stock split yang kemudian dihitung rata-ratanya secara 

keseluruhan.

Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Trading volume activity Saham Sebelum dan 
Sesudah Stock split Periode 2003-2009

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

TVA_Sebelum 25 .0002 .0275 .003906 .0058682

TVA_Sesudah 25 .0001 .0361 .004081 .0072664

Valid N (listwise) 25

Sumber: Output SPSS 16 (data diolah, 2011)

Tabel 4.6 menunjukkan rata-rata trading volume activity saham

sebelum stock split meningkat dari hari sebelumnya menjadi 0,003906 dari 

seluruh saham yang ada, dengan standar deviasi sebesar 0,0058682. Rata-rata 

trading volume activity saham lebih kecil dari standar deviasi, hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar penyimpangan nilai trading volume 

activity sebelum stock split terhadap nilai rata-ratanya yaitu berkisar di antara -

0,0019 dan 0,0097. Trading volume activity saham yang terendah sebesar 

0,0002 terjadi pada PT. Tempo Scan Pacific Tbk. Perusahaan tersebut 

bergerak di bidang costumer goods khususnya di bidang farmasi. Trading 

volume activity saham yang tertinggi sebesar 0,275 terjadi pada PT. Bakrie 

Sumatra Plantations Tbk yang bergerak di bidang agriculture.

Rata-rata trading volume activity saham sebelum stock split meningkat 

dari hari sebelumnya menjadi 0,004081 dari seluruh saham yang ada, dengan 

standar deviasi sebesar 0,0072664. Rata-rata trading volume activity saham 
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lebih kecil dari standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar

penyimpangan nilai trading volume activity sebelum stock split terhadap nilai 

rata-ratanya yaitu berkisar di antara -0,0031834 dan 0,0113454. Trading 

volume activity saham yang terendah sebesar 0,0001 terjadi pada PT. 

Telekomunikasi Indonesia yang bergerak di bidang pelayanan dan 

komunikasi. Trading volume activity saham yang tertinggi adalah sebesar 

0,0361 terjadi pada PT.Bakrie Sumatra Plantations Tbk yang bergerak di 

bidang agriculture. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Bakrie Sumatra 

Plantations Tbk merupakan salah satu perusahaan yang memiliki kinerja 

perusahaan yang baik

4.2.5. Uji Normalitas Data

Sebelum melakukan uji statistik langkah awal yang harus dilakukan adalah

screening terhadap data yang akan diolah. Pengujian hipotesis dalam penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan uji beda (T-test) untuk sampel yang

berhubungan (Paired samples T-Test)). Asumsi yang digunakan untuk

penggunaan alat statistik tersebut adalah data harus terdistribusi secara normal.

Alat uji yang digunakan untuk mendeteksi normalitas data rata-rata abnormal 

return (AR) dan rata-rata trading volume activity (TVA) sebelum dan setelah 

peristiwa stock split adalah uji One-Sample Kolomogrov Smirnov Test.

Hasil pengolahan data One-Sample Kolomogrov Smirnov Test yang 

menghasilkan probabilitas signifikansi dibahwa 5% (0,05) berarti data variabel 
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tersebut tidak terdistribusi secara normal. Berikut ini hasil pengujian normalitas 

data

rata-rata abnormal return (AR) dan rata-rata trading volume activity

(TVA) sebelum dan setelah peristiwa stock split.

Tabel 4.7  Uji Normalitas Data One-Sample Kolomogrov Smirnov Test  Rata-
rata Abnormal return Saham Sebelum dan Sesudah Peristiwa 
Stock split

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

AR_Sebelum AR_Sesudah

N 25 25

Normal Parametersa Mean .007080 -.005091

Std. Deviation .0103309 .0084529

Most Extreme Differences Absolute .119 .138

Positive .119 .116

Negative -.068 -.138

Kolmogorov-Smirnov Z .597 .692

Asymp. Sig. (2-tailed) .868 .725

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Output SPSS 16 (data diolah, 2011)

Tabel 4.7 menunjukkan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah 

peristiwa stock split terdistribusi secara normal dengan probabilitas signifikansi 

sebesar 0,868 dan 0,725 diatas 0,05.

Berikut ini Tabel 4.8 uji normalitas One-Sample Kolmogrov Smirnov Test 

rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa stock split yang 
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menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dengan probabilitas signifikansi 

sebesar 0,063 dan 0,052 berada diatas 0,05. 

Tabel 4.8 Uji Normalitas Data One-Sample Kolomogrov Smirnov Test Rata-
rata Trading volume activity (TVA) Sebelum dan Sesudah
Peristiwa Stock split

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

TVA_Sebelum TVA_Sesudah

N 25 25

Normal Parametersa Mean .003906 .004081

Std. Deviation .0058682 .0072664

Most Extreme Differences Absolute .288 .293

Positive .288 .278

Negative -.261 -.293

Kolmogorov-Smirnov Z 1.440 1.467

Asymp. Sig. (2-tailed) .063 .052

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Output SPSS 16 (data diolah, 2011)

Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan bahwa data rata-rata abnormal return

(AR) dan rata-rata trading volume activity (TVA) sebelum dan sesudah peristiwa 

stock split terdistribusi secara normal dan layak digunakan untuk pengujian 

hipotesis dengan menggunakan uji beda untuk sampel yang berhubungan (Paired 

samples T-Test).
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4.2.6. Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

akan diuraikan pada bagian ini, sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan rata-rata

abnormal return sebelum dan setelah stock split. Pengujian terhadap hipotesis

pertama dilakukan dengan menggunakan uji beda untuk sampel yang 

berhubungan (paired sample T-Test) dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 

0,05. Apabila T-hitung kurang dari 0,05 maka H1 diterima, yang artinya terdapat 

perbedaan yang signifikan rata-rata abnormal return saham sebelum dan setelah

peristiwa stock split . Berikut ini hasil pengolahan data rata-rata abnormal return

saham sebelum dan setelah peristiwa stock split dengan menggunakan paired

sample T-Test.

Tabel 4.9 Hasil Uji Paired Sample T Test pada Abnormal return Saham

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 AR_Sebelum .007080 25 .0103309 .0020662

AR_Sesudah -.005091 25 .0084529 .0016906

Paired Samples Correlations

N Correlation Sig.

Pair 1 AR_Sebelum & AR_Sesudah 25 .032 .880
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Paired Samples Test

Paired Differences

T df

Sig. 

(2-

tailed

)Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

95% Confidence 

Interval of the 

Difference

Lower Upper

Pair 1 AR_Sebelum -

AR_Sesudah
.0121714 .0131378 .0026276 .0067484 .0175944 4.632 24 .001

Sumber: Output SPSS 16 (data diolah, 2011)

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,001, ini 

berarti diatas batas probabilitas yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap perubahan abnormal return sebelum dan sesudah stock split

pada perusahaan yang melakukan pengumuman pemecahan saham (stock split). 

Terdapatnya perbedaan yang signifikan ini berarti bahwa pasar bereaksi dengan 

adanya pengumuman kebijakan pemecahan saham (stock split).

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan rata-rata

trading volume activity (TVA) sebelum dan setelah stock split. Pengujian terhadap 

hipotesis kedua dilakukan dengan menggunakan uji beda untuk sampel yang 

berhubungan (Paired Sample T-Test) dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 

0,05. Apabila T-hitung kurang dari 0,05 maka H2 diterima yang artinya terdapat 

perbedaan yang signifikan rata-rata trading volume activity (TVA) sebelum dan 

sesudah peristiwa stock split. Berikut ini hasil pengolahan data rata-rata trading 
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volume activity (TVA) saham sebelum dan sesudah peristiwa stock split dengan

menggunakan paired sample T-Test.

Tabel 4.10 Hasil Uji Paired Sample T Test pada Trading volume activity
(TVA)

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 TVA_Sebelum .003906 25 .0058682 .0011736

TVA_Sesudah .004081 25 .0072664 .0014533

Paired Samples Correlations

N Correlation Sig.

Pair 1 TVA_Sebelum & TVA_Sesudah 25 .867 .000

Paired Samples Test

Paired Differences

t df

Sig. 

(2-

tailed)Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

95% Confidence 

Interval of the 

Difference

Lower Upper

Pair 1 TVA_Sebelum 

-

TVA_Sesudah

-1.7494857E-4 .0036475 .0007295 -.0016806
.001330

7
-.240 24 .813

Sumber: Output SPSS 16 (data diolah, 2011)

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi adalah 

sebesar 0,813, yang berarti diatas batas nilai probabilitas sebesar 0,05. Dilihat dari 

hasil olah data tersebut dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. Hal itu berarti tidak 

ada peningkatan yang signifikan antara trading volume activity (TVA) sebelum 

dengan sesudah pemecahan saham (stock split). Artinya tidak terdapat pengaruh 
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yang signifikan terhadap perubahan volume perdagangan saham pada perusahaan 

yang melakukan pengumuman pemecahan saham (stock split). 

4.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian dari penelitian ini menunjukan bahwa tidak 

semua hipotesis yang diajukan didukung oleh data. 

4.3.1. Pembahasan Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama (H1)  didukung oleh data karena nilai signifikansi untuk 

abnormal return sebesar 0,001 dan lebih kecil dari α (0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa adanya peristiwa stock split membuat abnormal return berbeda antara 

tujuh hari sebelum dan tujuh hari sesudah stock split. Perbedaan yang dihasilkan 

dari olah data tidak menunjukkan perbedaan ke arah yang positif tetapi 

menunjukkan ke arah yang negatif. Suatu abnormal return yang bernilai negatif 

berarti suatu peristiwa membawa berita buruk karena return yang terjadi lebih 

kecil dari return yang diharapkan. Abnormal return pada hari pertama setelah 

stock split (T+1) hingga hari ketujuh setelah stock split (T+7) dalam penelitian ini

menunjukkan nilai negatif. Nilai negatif pada abnormal return ini menunjukkan 

adanya reaksi investor karena pada awalnya  (T-7) hingga (T-1) abnormal return

bernilai positif. Perubahan tersebut bisa terjadi dikarenakan informasi tentang 

adanya peristiwa stock split belum bisa diterima secara merata oleh investor. 

Hari kelima setelah stock split (T+5) hingga (T+7) abnormal return

cenderung menurun dari hari-hari sebelumnya. Hal itu menunjukkan para investor 

masih berhati-hati dengan nilai abnormal return yang negatif. Mereka lebih 
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memilih menunggu abnormal return beranjak ke nilai positif terlebih dahulu 

supaya invetasinya mendapatkan return yang seoptimal mungkin. Sebagian besar 

investor yang tidak naïf mengetahui bahwa perusahaan yang melakukan stock 

split akan membutuhkan biaya yang banyak untuk melakukan kegiatan stock split

sehingga mereka beranggapan bahwa stock split tidak menaikkan return yang 

akan diperolehnya bahkan bisa menurunkan return yang akan diperolehnya. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Mc Gough (1993) yang menyatakan satu kerugian 

dilakukannya pemecahan saham bagi perusahaan adalah adanya biaya pemecahan 

yang termasuk didalamnya biaya transfer agen untuk proses sertifikat dan biaya

lainnya.

Peristiwa stock split mengandung signalling theory yang dikemukakan 

oleh Mason, Helen B and Roger M. Shelor dalam Rohana dkk (2003) yang 

menyatakan bahwa stock split memberikan sinyal yang positif karena manajer 

perusahaan akan menginformasikan prospek masa depan yang baik dari 

perusahaan kepada publik yang belum mengetahuinya. Akan tetapi hasil 

penelitian ini berlawanan dengan signalling theory karena investor dapat 

memprediksi informasi yang dibawa oleh adanya peristiwa stock split dan lebih 

mempercayai perusahaan-perusahaan yang benar-benar memberikan return atau 

keuntungan daripada perusahaan yang hanya menjanjikan keuntungan di masa 

yang akan datang. 

Hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian Sutrisno (2000), 

dan  Rohana dkk (2003) yang menyatakan tidak terdapat perbedaan abnormal 

return sebelum dan sesudah stock split.
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4.3.2. Pembahasan Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua (H2) tidak didukung oleh data yang ditunjukkan dengan 

nilai signifikansi 0,813 dan lebih besar dari α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 

peristiwa stock split tidak menyebabkan adanya perbedaan trading volume activity

(TVA) tujuh hari sebelum dan tujuh hari sesudah stock split. Peristiwa stock split

yang diharapkan mampu menurunkan harga saham yang terlalu tinggi dan dapat 

menarik para investor untuk membeli saham tersebut ternyata tidak sejalan 

dengan hasil penelitian ini. Penelitian ini tidak menunjukkan adanya perbedaan 

trading volume activity sebelum dan sesudah stock split dikarenakan terdapat 

akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya 

terhadap suatu informasi yang sama. Kondisi seperti ini terjadi jika penyebaran 

informasi tidak merata sehingga ada sebagian pelaku pasar yang menerima 

informasi tepat waktu, dan sebagian lagi menerima informasi dengan lambat, 

sisanya mungkin tidak menerima sama sekali. Selain itu, para investor tidak 

berminat pada perusahaan yang melakukan stock split karena mereka masih ragu-

ragu dengan masa depan yang lebih baik yang di janjikan oleh perusahaan yang 

melakukan  stock split.

Hasil penelitian ini berlawanan dengan trading range theory yang 

dikemukakan oleh Mason, Helen B and Roger M. Shelor dalam Rohana dkk 

(2003) yang menyatakan bahwa manajeman melakukan stock split di dorong oleh 

perilaku praktisi pasar  yang konsisten dengan anggapan bahwa dengan 

melakukan stock split dapat menjaga harga saham tidak terlalu mahal, dimana 

saham dipecah karena ada batas harga yang optimal untuk saham dan untuk 
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meningkatkan daya beli investor sehingga tetap banyak orang yang mau 

memperjualbelikannya, yang pada akhirnya akan meningkatnkan likuiditas 

saham. Penelitian ini juga berlawanan dengan hasil  penelitian Rohana dkk 

(2003), Sutrisno (2000), Savitri dan Martani (2006), Syaichu dan Puspito (2005). 

Akan tetapi, selaras dengan penelitian dengn penelitian Copeland (1979) yang 

menyatakan adanya peristiwa stock split akan menurunkan likuiditas saham dan 

penelitian Fatimah (2010) yang menyatakan tidak terdapat perbedaan sebelum dan 

sesudah stock split.

Secara teoritis kegiatan stock split dilakukan untuk memberikan informasi 

tentang prospek perusahaan di masa yang akan datang. Kegiatan stock split

diharapkan mampu memberikan sinyal yang positif kepada investor bahwa 

perusahaan yang melakukan stock split mampu memberikan return yang tinggi di 

masa yang akan datang karena tidak semua perusahaan mampu melakukan 

kegiatan stock split. Biaya yang harus ditanggung dengan adanya kegiatan stock 

split tidaklah sedikit, sehingga hanya perusahaan yang kinerjanya bagus yang 

mampu menanggungnya.

Kenyataannya perusahaan go public yang melakukan stock split pada 

tahun 2003-2009 belum sepenuhnya berhasil menunjukkan bahwa stock split akan 

mampu menarik investor untuk membeli saham perusahaan yang melakukan stock 

split. Penelitian ini menghasilkan abnormal return yang negatif setelah stock split

akan tetapi dari hari ke hari nilainya terus meningkat. Abnormal return yang 

negatif setelah stock split membuat para investor berhati-hati dalam menentukan 

keputusan investasinya. Mereka lebih memilih menunggu abnormal return
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beranjak ke nilai positif karena sejatinya investor hanya menginginkan return 

yang besar dengan resiko seredah-rendahnya. Trading volume activity setelah 

stock split juga tidak menunjukkan peningkatan. Hal ini dikarenakan investor 

lebih mempercayai perusahaan yang mampu memberikan deviden yang besar di 

masa sekarang daripada perusahan yang hanya memberikan janji return yang 

tinggi di masa yang akan datang. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa 

motivasi yang melatarbelakangi dilakukannya kegiatan stock split belumlah

sepenuhnya dapat tercapai.
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BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya 

maka penelitian yang bertujuan untuk menganaisis perbedaan abnormal return

dan trading volume activity sebeum dan sesudah peristiwa stock split

menghasilkan kesimpulan :

1. Terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah stock split. Hal ini 

terlihat dari hasil analisis selama periode pengamatan yang menunjukkan 

nilai signfikansi 0,001  dan lebih kecil dari α (0,05) yang berarti ada 

perbedaan abnormal return antara tujuh hari sebelum dan tujuh hari sesudah 

stock split. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah tanggapan pasar yang 

kurang baik terhadap kegiatan stock split yang dilakukan oleh emiten.

2. Tidak terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah stock

split. Hal ini terlihat dari hasil analisis selama periode pengamatan yang 

menunjukkan nilai signifikansi 0,813 dan lebih besar dari α (0,05) yang 

berarti tidak ada perbedaan trading volume activity antara tujuh hari sebelum 

dan tujuh hari sesudah stock split. Hal ini disebabkan karena stock split

menyebabkan investor lebih berhati-hati dalam betindak untuk melakukan 

investasi pada perusahaan yang melakukan stock split.
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5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka terdapat beberapa saran bagi pihak-

pihak yang berkepentingan antara lain :

1. Khususnya bagi investor, informasi yang terjadi di pasar modal tidak semua 

merupakan informasi yang berharga, karena itu pelaku pasar modal harus 

secara tepat memilah dan menganalisis informasi-informasi yang relevan 

untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, sehingga 

diharapkan investor tidak terburu-buru untuk melakukan aksi jual beli dan 

lebih bersikap rasional dalam pengambilan keputusan.

2. Hasil penelitian ini memberikan masukan bagi emiten bahwa aktifitas 

pemecahan saham tidak menjamin bahwa abnormal return akan meningkat 

sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, emiten hendaknya jangan terlalu 

memfokuskan pada peristiwa stock split tersebut tetapi bagaimana caranya 

supaya kinerja perusahaan bisa lebih meningkat setelah stock split sehingga 

para investor bisa mempercayai bahwa emiten akan memberikan prospek yang 

bagus di masa yang akan datang.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji kembali variabel-variabel 

lain yang dipengaruhi pemecahan saham seperti dividen dan laba dengan 

memerpanjang periode pengamatan yang akan lebih mencerminkan reaksi 

pasar. Metode penghitungan abnormal return diharapkan dalam penelitian 

selanjutnya sebaiknya menggunakan mean adjusted model atau market model, 

sehingga data dilihat konsistensi hasil penelitian ini.
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LAMPIRAN I DATA PENELITIAN

PT Enseval Putra Megatrading Tbk. (EMPT)

Periode 
Pengamatan

Rata-rata 

Return 

Saham

Return 
Pasar

Rata-rata 
Abnormal 

Return

Rata-rata Trading 
Volume Aktivity

2-Dec-03 0,119 0,006 0,113 0,007513158

3-Dec-03 0,000 0,016 -0,016 0,005557018

4-Dec-03 0,121 -0,004 0,125 0,017296053

5-Dec-03 0,027 -0,005 0,032 0,004566886

8-Dec-03 -0,039 0,015 -0,055 0,004210526

9-Dec-03 0,014 -0,005 0,019 0,002339912

10-Dec-03 0,027 0,002 0,025 0,009023026

11-Dec-03 -0,795 0,011 -0,806 0,058842105

12-Dec-03 -0,013 0,005 -0,018 0,002325658

15-Dec-03 0,039 0,003 0,036 0,007876754

16-Dec-03 0,000 -0,002 0,002 0,003764035

17-Dec-03 0,000 -0,002 0,002 0,002623684

18-Dec-03 -0,013 0,014 -0,026 0,002741447

19-Dec-03 -0,013 0,011 -0,024 0,001626096

22-Dec-03 -0,013 0,003 -0,016 0,000735088
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PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)

Periode 

Pengamatan

Rata-rata 

Return 

Saham

Return 

Pasar

Rata-rata 

Abnormal 

Return

Rata-rata Trading 

Volume Aktivity

25-Aug-03 0,002 0,000 0,002 0,000224771

26-Aug-03 0,017 -0,001 0,017 0,000448886

27-Aug-03 -0,004 0,004 -0,008 6,29096E-05

28-Aug-03 0,009 -0,001 0,010 0,000211664

29-Aug-03 0,005 -0,001 0,006 0,000206422

1-Sep-03 0,070 0,009 0,061 0,000698558

2-Sep-03 0,017 0,009 0,008 0,000496723

3-Sep-03 -0,888 0,036 -0,924 0,001131389

4-Sep-03 0,015 0,030 -0,016 0,002171691

5-Sep-03 0,007 0,012 -0,005 0,000630537

8-Sep-03 -0,014 0,008 -0,023 0,000472018

9-Sep-03 -0,022 -0,003 -0,019 0,000368938

10-Sep-03 -0,038 -0,021 -0,016 0,000371953

11-Sep-03 0,000 -0,013 0,013 0,00018578

12-Sep-03 0,031 0,023 0,009 0,000403473



80

PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk. (UNSP)

Periode 

Pengamatan

Rata-rata 

Return 

Saham

Return 

Pasar

Rata-rata 

Abnormal 

Return

Rata-rata Trading 

Volume Aktivity

25-Oct-04 0,000 -0,005 0,005 0,002635135

26-Oct-04 0,030 -0,006 0,037 0,00222973

27-Oct-04 -0,015 0,009 -0,024 0,014608108

28-Oct-04 -0,045 0,015 -0,060 0,018

29-Oct-04 0,016 -0,002 0,018 0,010972973

1-Nov-04 0,138 0,004 0,135 0,066972973

2-Nov-04 0,068 0,021 0,047 0,076918919

3-Nov-04 -0,797 0,010 -0,808 0,047648649

4-Nov-04 0,075 -0,002 0,077 0,215358108

5-Nov-04 -0,012 0,006 -0,018 0,018243243

8-Nov-04 -0,024 -0,005 -0,018 0,019783784

9-Nov-04 -0,024 0,014 -0,038 0,048932432

10-Nov-04 0,000 0,019 -0,019 0,035668919

11-Nov-04 0,000 0,007 -0,007 0,045797297

12-Nov-04 0,000 0,010 -0,010 0,059797297
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PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)

Periode 

Pengamatan

Rata-rata 

Return 

Saham

Return 

Pasar

Rata-rata 

Abnormal 

Return

Rata-rata Trading 

Volume Aktivity

27-May-04 0,014 0,014 -0,001 0,000316931

28-May-04 -0,007 0,008 -0,015 0,00024762

31-May-04 -0,007 -0,002 -0,005 5,53176E-05

1-Jun-04 0,000 -0,002 0,002 0,000344221

2-Jun-04 -0,027 -0,017 -0,011 0,001969258

4-Jun-04 -0,035 -0,029 -0,006 0,00361729

7-Jun-04 0,014 0,004 0,010 0,001250907

8-Jun-04 -0,493 0,004 -0,497 0,00102182

9-Jun-04 0,014 0,009 0,005 0,000602447

10-Jun-04 0,000 -0,004 0,004 0,000338982

11-Jun-04 0,000 -0,004 0,004 0,00027806

14-Jun-04 -0,014 -0,011 -0,003 0,00032455

15-Jun-04 0,028 0,016 0,012 0,000609264

16-Jun-04 -0,014 0,001 -0,014 0,000213453

17-Jun-04 -0,014 -0,011 -0,003 0,000716799
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PT Dankos Laboratory Tbk (DNKS)

Periode 

Pengamatan

Rata-rata 

Return 

Saham

Return 

Pasar

Rata-rata 

Abnormal 

Return

Rata-rata Trading 

Volume Aktivity

27-Jan-04 0,000 -0,018 0,018 0,000223126

28-Jan-04 0,000 -0,007 0,007 0,001898176

29-Jan-04 -0,033 -0,010 -0,024 0,002153353

30-Jan-04 0,017 -0,009 0,026 0,001010848

3-Feb-04 -0,017 -0,030 0,013 0,000281312

4-Feb-04 0,017 0,000 0,017 4,24063E-05

5-Feb-04 0,000 0,008 -0,008 0,000272436

6-Feb-04 -0,492 0,030 -0,522 0,000112179

9-Feb-04 0,000 0,011 -0,011 0,000326677

10-Feb-04 0,000 -0,001 0,001 0,000192678

11-Feb-04 0,000 0,004 -0,004 0,000605769

12-Feb-04 0,000 -0,005 0,005 0,000658407

13-Feb-04 -0,033 0,009 -0,043 0,000183679

16-Feb-04 0,000 0,002 -0,002 2,58876E-06

17-Feb-04 0,035 -0,002 0,037 3,57495E-05
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PT Internasional Nikel Tbk (INCO)

Periode 

Pengamatan

Rata-rata 

Return 

Saham

Return 

Pasar

Rata-rata 

Abnormal 

Return

Rata-rata Trading 

Volume Aktivity

23-Jul-04 0,025 0,006 0,019 0,000935958

26-Jul-04 0,012 -0,006 0,018 0,002200006

27-Jul-04 -0,013 -0,003 -0,010 0,000909792

28-Jul-04 -0,004 0,001 -0,006 0,000485088

29-Jul-04 0,006 0,001 0,005 0,000181153

30-Jul-04 0,004 -0,005 0,010 0,001948404

2-Aug-04 -0,007 -0,010 0,003 0,001726994

3-Aug-04 -0,745 0,010 -0,755 0,000907779

4-Aug-04 0,000 0,001 -0,001 0,001108054

5-Aug-04 -0,006 0,005 -0,011 0,00082475

6-Aug-04 -0,011 -0,011 -0,001 0,001313864

9-Aug-04 -0,023 -0,005 -0,018 0,000162535

10-Aug-04 -0,042 0,003 -0,045 0,001128182

11-Aug-04 0,025 0,015 0,010 0,00077443

12-Aug-04 0,006 -0,008 0,014 0,000782985
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PT Indosat Tbk (ISAT)

Periode 

Pengamatan

Rata-rata 

Return 

Saham

Return 

Pasar

Rata-rata 

Abnormal 

Return

Rata-rata Trading 

Volume Aktivity

9-Mar-04 -0,013 -0,002 -0,011 0,001764365

10-Mar-04 -0,016 -0,014 -0,002 0,001164172

11-Mar-04 -0,033 -0,025 -0,008 0,001022694

12-Mar-04 -0,023 -0,004 -0,019 0,00363013

15-Mar-04 -0,021 -0,019 -0,002 0,001354418

16-Mar-04 0,006 -0,011 0,017 0,002436987

17-Mar-04 0,042 0,020 0,022 0,002883148

18-Mar-04 -0,799 0,004 -0,804 0,001431193

19-Mar-04 0,086 0,013 0,073 0,005749879

23-Mar-04 0,007 -0,009 0,015 0,002985031

24-Mar-04 -0,020 0,003 -0,023 0,00115915

25-Mar-04 -0,007 -0,016 0,009 0,001344954

26-Mar-04 -0,013 -0,018 0,004 0,000533559

29-Mar-04 0,000 0,004 -0,004 8,55625E-05

30-Mar-04 0,027 0,018 0,009 0,000625302
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PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)

Periode 

Pengamatan

Rata-rata 

Return 

Saham

Return 

Pasar

Rata-rata 

Abnormal 

Return

Rata-rata Trading 

Volume Aktivity

16-Sep-04 0,006 -0,003 0,009 0,000178989

17-Sep-04 -0,012 0,002 -0,014 0,00015108

21-Sep-04 0,037 0,011 0,025 0,000395452

22-Sep-04 0,000 -0,007 0,007 8,92489E-05

23-Sep-04 -0,018 -0,002 -0,016 0,000126927

24-Sep-04 0,006 0,004 0,002 3,95538E-05

27-Sep-04 0,000 -0,005 0,005 0,000107293

28-Sep-04 -0,506 -0,004 -0,502 8,59942E-05

29-Sep-04 0,000 0,001 -0,001 2,80332E-05

30-Sep-04 0,006 0,009 -0,003 4,09736E-05

1-Oct-04 0,012 0,019 -0,007 0,000103454

4-Oct-04 0,036 0,025 0,011 0,000404901

5-Oct-04 0,011 0,006 0,006 0,000119146

6-Oct-04 -0,023 -0,006 -0,017 0,000115815

7-Oct-04 -0,006 -0,007 0,001 0,000117332
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PT Ramayana Lestari sentosa Tbk (RALS)

Periode 

Pengamatan

Rata-rata 

Return 

Saham

Return 

Pasar

Rata-rata 

Abnormal 

Return

Rata-rata Trading 

Volume Aktivity

13-Oct-04 0,023 0,016 0,007 0,000328756

14-Oct-04 0,000 -0,004 0,004 0,000483215

15-Oct-04 -0,006 -0,002 -0,003 0,000287046

18-Oct-04 0,000 -0,004 0,004 0,000311122

19-Oct-04 -0,006 -0,001 -0,005 0,000315022

20-Oct-04 -0,012 -0,015 0,003 0,000232282

21-Oct-04 -0,029 -0,008 -0,021 0,000573245

22-Oct-04 -0,789 0,020 -0,809 0,000158969

25-Oct-04 0,000 -0,005 0,005 0,000117362

26-Oct-04 -0,029 -0,006 -0,022 0,000173957

27-Oct-04 0,000 0,009 -0,009 1,39369E-05

28-Oct-04 0,000 0,015 -0,015 0,000275449

29-Oct-04 0,000 -0,002 0,002 0,000238488

1-Nov-04 0,000 0,004 -0,004 0,00013764

2-Nov-04 0,000 0,021 -0,021 0,000558087



87

PT. Ciputra Surya Tbk (CTRS)

Periode 

Pengamatan

Rata-rata 

Return 

Saham

Return 

Pasar

Rata-rata 

Abnormal 

Return

Rata-rata Trading 

Volume Aktivity

14-Jul-05 0,000 0,003 -0,003 0,001415458

15-Jul-05 -0,015 -0,004 -0,010 0,003786514

18-Jul-05 0,008 -0,003 0,010 0,003979049

19-Jul-05 0,000 0,003 -0,003 0,002001147

20-Jul-05 -0,023 0,008 -0,030 0,001523095

21-Jul-05 0,015 0,015 0,001 0,006864036

22-Jul-05 0,000 0,013 -0,013 0,000725669

25-Jul-05 -0,508 -0,002 -0,505 0,00225407

26-Jul-05 0,046 0,007 0,039 0,009511261

27-Jul-05 -0,015 0,000 -0,015 0,0344781

28-Jul-05 0,000 0,007 -0,007 0,01223176

29-Jul-05 -0,030 -0,004 -0,026 0,010798615

1-Aug-05 0,000 -0,003 0,003 0,0084551

2-Aug-05 0,015 0,009 0,006 0,004557663

3-Aug-05 0,015 0,002 0,013 0,006092382
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PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA)

Periode 

Pengamatan

Rata-rata 

Return 

Saham

Return 

Pasar

Rata-rata 

Abnormal 

Return

Rata-rata Trading 

Volume Aktivity

23-Aug-05 0,008 -0,010 0,018 3,27381E-05

24-Aug-05 -0,008 -0,029 0,020 4,7619E-05

25-Aug-05 0,000 0,025 -0,025 0,00041369

26-Aug-05 0,000 -0,012 0,012 0,000559524

29-Aug-05 -0,100 -0,052 -0,048 0,000571429

30-Aug-05 0,130 0,045 0,084 0,003630952

31-Aug-05 0,016 0,010 0,007 0,000190476

1-Sep-05 -0,805 -0,010 -0,794 0,000166667

5-Sep-05 0,000 -0,003 0,003 2,08333E-05

6-Sep-05 -0,008 0,015 -0,023 6,0119E-05

7-Sep-05 0,000 0,007 -0,007 0,000107143

8-Sep-05 0,042 0,020 0,022 0,002519048

9-Sep-05 0,008 0,017 -0,009 0,002019048

12-Sep-05 -0,024 0,007 -0,030 0,00016369

13-Sep-05 -0,024 -0,018 -0,006 0,00063869
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PT Apeni Pratama Ocean  Tbk (APOL)

Periode 

Pengamatan

Rata-rata 

Return 

Saham

Return 

Pasar

Rata-rata 

Abnormal 

Return

Rata-rata Trading 

Volume Aktivity

15-Nov-06 -0,014 -0,001 -0,013 0,000666644

16-Nov-06 -0,007 -0,001 -0,006 0,000682318

17-Nov-06 0,007 0,002 0,005 0,000589274

20-Nov-06 0,049 0,007 0,041 0,003678712

21-Nov-06 0,013 -0,002 0,015 0,000987459

22-Nov-06 -0,007 0,014 -0,021 0,000883078

23-Nov-06 -0,020 -0,001 -0,019 0,000732007

24-Nov-06 -0,530 0,008 -0,538 0,002449768

27-Nov-06 0,043 0,007 0,036 0,000905105

28-Nov-06 -0,055 -0,022 -0,033 0,002030734

29-Nov-06 0,000 0,013 -0,013 0,00050088

30-Nov-06 -0,029 0,003 -0,032 0,001477025

1-Dec-06 0,000 0,009 -0,009 0,001347552

4-Dec-06 0,015 -0,002 0,017 0,001763585

5-Dec-06 0,000 0,026 -0,026 0,000348995
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PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR)

Periode 

Pengamatan

Rata-rata 

Return 

Saham

Return 

Pasar

Rata-rata 

Abnormal 

Return

Rata-rata Trading 

Volume Aktivity

19-Jul-06 0,000 -0,004 0,004 0,001556359

20-Jul-06 0,006 0,027 -0,022 0,00182365

21-Jul-06 0,000 -0,001 0,001 0,001987639

24-Jul-06 0,000 -0,009 0,009 0,00149107

25-Jul-06 0,000 0,004 -0,004 0,003621389

26-Jul-06 0,018 0,004 0,014 0,003276365

27-Jul-06 0,034 0,014 0,021 0,005995816

28-Jul-06 -0,500 0,005 -0,505 0,00261504

31-Jul-06 0,000 0,011 -0,011 0,002506879

1-Aug-06 0,000 0,015 -0,015 0,002316809

2-Aug-06 0,000 0,017 -0,017 0,003167011

3-Aug-06 -0,011 -0,011 -0,001 0,002154696

4-Aug-06 0,011 0,007 0,004 0,002659106

7-Aug-06 0,000 0,010 -0,010 0,001568803

8-Aug-06 -0,011 -0,005 -0,006 0,001976473
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PT Pelayaran Tempura Emas Tbk (TMAS)

Periode 

Pengamatan

Rata-rata 

Return 

Saham

Return 

Pasar

Rata-rata 

Abnormal 

Return

Rata-rata Trading 

Volume Aktivity

8-Mar-06 0,013 -0,010 0,023 0,000555332

9-Mar-06 -0,012 0,005 -0,017 0,000396089

10-Mar-06 0,006 0,006 0,000 0,001138883

13-Mar-06 0,081 -0,003 0,084 0,009321709

14-Mar-06 0,040 0,001 0,039 0,005138077

15-Mar-06 -0,028 -0,001 -0,027 0,002857287

16-Mar-06 0,051 0,024 0,028 0,01026406

17-Mar-06 -0,505 0,025 -0,530 0,001857488

20-Mar-06 -0,011 0,019 -0,030 0,00095646

21-Mar-06 0,000 -0,002 0,002 0,001599476

22-Mar-06 0,011 -0,019 0,030 0,002665289

23-Mar-06 0,022 0,003 0,019 0,001339952

24-Mar-06 -0,022 0,004 -0,026 0,000869784

27-Mar-06 0,011 0,000 0,011 0,001136868

28-Mar-06 0,000 0,010 -0,010 0,000896493



92

PT Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC)

Periode 

Pengamatan

Rata-rata 

Return 

Saham

Return 

Pasar

Rata-rata 

Abnormal 

Return

Rata-rata Trading 

Volume Aktivity

5-Sep-06 0,014 -0,001 0,015 0,000176206

6-Sep-06 -0,007 0,003 -0,010 0,000124846

7-Sep-06 -0,007 -0,001 -0,006 0,000128545

8-Sep-06 0,049 -0,003 0,052 0,000367355

11-Sep-06 -0,007 -0,013 0,006 0,000342618

12-Sep-06 -0,007 -0,008 0,002 0,000150308

13-Sep-06 0,014 0,011 0,003 0,000134131

14-Sep-06 -0,902 0,007 -0,909 0,000825026

15-Sep-06 0,055 0,003 0,052 0,0004028

18-Sep-06 0,013 0,006 0,007 0,000309778

19-Sep-06 -0,026 0,008 -0,033 0,000206579

20-Sep-06 0,013 -0,004 0,017 0,000313108

21-Sep-06 0,013 0,019 -0,006 0,000297591

22-Sep-06 -0,013 0,002 -0,015 0,000122778

25-Sep-06 -0,013 -0,003 -0,010 0,000107015
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PT. AKR Corporindo Tbk (AKRA)

Periode 

Pengamatan

Rata-rata 

Return 

Saham

Return 

Pasar

Rata-rata 

Abnormal 

Return

Rata-rata Trading 

Volume Aktivity

18-Jul-07 0,049 -0,003 0,052 0,0071218

19-Jul-07 0,031 0,017 0,014 0,0036843

20-Jul-07 0,025 0,014 0,011 0,003891

23-Jul-07 0,025 0,006 0,019 0,0025497

24-Jul-07 0,019 0,009 0,010 0,0033037

25-Jul-07 0,000 -0,003 0,003 0,0047244

26-Jul-07 0,038 -0,012 0,050 0,0039247

27-Jul-07 -0,796 -0,028 -0,768 0,0011298

30-Jul-07 -0,027 0,001 -0,028 0,0023019

31-Jul-07 0,009 0,020 -0,011 0,0037167

1-Aug-07 -0,018 -0,039 0,021 0,0033277

2-Aug-07 0,009 0,006 0,003 0,0024713

3-Aug-07 0,018 0,000 0,019 0,0028779

6-Aug-07 -0,099 -0,036 -0,064 0,0016998

7-Aug-07 -0,020 -0,007 -0,013 0,0016567
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PT.  Aneka Tambang Tbk (ANTM)

Periode 

Pengamatan

Rata-rata 

Return 

Saham

Return 

Pasar

Rata-rata 

Abnormal 

Return

Rata-rata Trading 

Volume Aktivity

3-Jul-07 -0,020 -0,007 -0,013 0,0086037

4-Jul-07 0,020 0,041 -0,020 0,0050228

5-Jul-07 -0,010 -0,009 -0,001 0,0113041

6-Jul-07 -0,020 -0,015 -0,005 0,0207629

9-Jul-07 0,007 0,020 0,013 0,0265523

10-Jul-07 -0,033 0,005 -0,038 0,0109763

11-Jul-07 0,000 -0,004 0,004 0,0168192

12-Jul-07 -0,800 0,005 -0,805 0,0114858

13-Jul-07 0,000 0,007 -0,007 0,0033908

16-Jul-07 -0,019 -0,007 -0,012 0,0010281

17-Jul-07 0,000 0,007 -0,007 0,0018765

18-Jul-07 -0,010 -0,003 -0,007 0,0025264

19-Jul-07 0,049 0,017 0,032 0,0049288

20-Jul-07 0,009 0,014 -0,005 0,0083774

23-Jul-07 0,055 0,006 0,049 0,0165455
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PT. Global Mediacom Tbk (BMTR)

Periode 

Pengamatan

Rata-rata 

Return 

Saham

Return 

Pasar

Rata-rata 

Abnormal 

Return

Rata-rata Trading 

Volume Aktivity

13-Apr-07 0,000 0,006 -0,006 0,0002032

16-Apr-07 0,015 0,012 0,004 0,0012877

17-Apr-07 0,045 0,001 0,044 0,0047394

18-Apr-07 0,010 -0,003 0,013 0,003038

19-Apr-07 -0,019 -0,021 0,002 0,0017888

20-Apr-07 0,000 0,026 -0,026 0,0014913

23-Apr-07 0,019 0,009 0,010 0,0018904

24-Apr-07 -0,773 -0,003 -0,771 0,0222574

25-Apr-07 -0,059 0,003 -0,061 0,0129938

26-Apr-07 0,009 0,015 -0,006 0,0039882

27-Apr-07 0,053 0,002 0,051 0,0181935

30-Apr-07 0,008 -0,010 0,019 0,0095211

1-May-07 -0,017 0,001 -0,018 0,0052056

2-May-07 -0,008 0,004 -0,012 0,0016496

3-May-07 0,017 0,009 0,009 0,0040974
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PT Jaya Pari Steel Tbk (JPRS)

Periode 

Pengamatan

Rata-rata 

Return 

Saham

Return 

Pasar

Rata-rata 

Abnormal 

Return

Rata-rata Trading 

Volume Aktivity

3-Dec-07 0,016 0,014 0,002 0,00196

4-Dec-07 0,000 0,010 -0,010 1,667E-05

5-Dec-07 0,000 0,005 -0,005 0,0002867

6-Dec-07 0,021 0,010 0,011 0,0027933

7-Dec-07 0,031 -0,006 0,037 0,0037033

10-Dec-07 0,038 0,004 0,033 0,0053867

11-Dec-07 -0,060 0,007 -0,068 0,0052967

12-Dec-07 -0,785 -0,005 -0,779 0,022506

13-Dec-07 -0,048 -0,014 -0,033 0,0069287

14-Dec-07 0,000 -0,006 0,006 0,005702

17-Dec-07 -0,025 -0,027 0,002 0,00123

18-Dec-07 -0,026 -0,007 -0,019 0,0028473

19-Dec-07 -0,026 0,004 -0,031 0,0016887

26-Dec-07 0,000 0,021 -0,021 0,001204

27-Dec-07 -0,014 0,009 -0,023 0,000474
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PT Sorini Agro Asia Corp Tbk (SOBI)

Periode 

Pengamatan

Rata-rata 

Return 

Saham

Return 

Pasar

Rata-rata 

Abnormal 

Return

Rata-rata Trading 

Volume Aktivity

10-Aug-07 0,000 -0,015 0,015 0,007575

13-Aug-07 0,000 0,002 -0,002 0,0059833

14-Aug-07 0,007 -0,019 0,026 0,0061167

15-Aug-07 -0,059 -0,064 0,006 0,0066417

16-Aug-07 0,000 -0,059 0,059 0,0005694

20-Aug-07 0,056 0,070 -0,014 0,0058361

21-Aug-07 -0,053 -0,024 -0,029 0,0016667

  22-Aug-07 -0,797 0,035 -0,832 0,0012111

23-Aug-07 0,000 0,026 -0,026 0,0036867

24-Aug-07 0,000 0,012 -0,012 0,0056

27-Aug-07 0,000 0,015 -0,015 0,0014206

28-Aug-07 -0,014 -0,007 -0,006 0,005675

29-Aug-07 -0,014 -0,011 -0,002 0,0028528

30-Aug-07 0,014 0,007 0,007 0,0062661

31-Aug-07 0,000 0,020 -0,020 0,0058261
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PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR)

Periode 

Pengamatan

Rata-rata 

Return 

Saham

Return 

Pasar

Rata-rata 

Abnormal 

Return

Rata-rata Trading 

Volume Aktivity

29-Jan-08 -0,013 0,010 -0,022 0,0009375

30-Jan-08 0,000 0,001 -0,001 0,0002188

31-Jan-08 0,000 0,006 -0,006 0,001675

1-Feb-08 0,013 0,007 0,005 0,0004375

4-Feb-08 0,100 0,021 0,079 0,0233938

5-Feb-08 0,068 0,001 0,067 0,0348225

6-Feb-08 -0,011 -0,024 0,013 0,001665

11-Feb-08 -0,667 -0,019 -0,648 0,0066592

12-Feb-08 -0,016 0,001 -0,017 0,0013633

13-Feb-08 -0,016 0,007 -0,024 0,0008333

14-Feb-08 0,000 0,025 -0,025 0,0001933

15-Feb-08 0,033 0,005 0,029 0,0149192

18-Feb-08 0,113 -0,001 0,114 0,0216558

19-Feb-08 0,029 0,010 0,019 0,0065783

20-Feb-08 -0,014 -0,008 -0,006 0,00089
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PT Suryainti Permata Tbk (SIIP)

Periode 

Pengamatan

Rata-rata 

Return 

Saham

Return 

Pasar

Rata-rata 

Abnormal 

Return

Rata-rata Trading 

Volume Aktivity

29-Feb-08 0,022 -0,012 0,035 0,0112485

3-Mar-08 0,022 -0,026 0,047 0,0023214

4-Mar-08 -0,043 -0,007 -0,036 0,0014552

5-Mar-08 0,011 0,002 0,009 4,231E-05

6-Mar-08 0,005 0,006 -0,001 0,0001284

10-Mar-08 -0,011 -0,048 0,037 0,0005339

11-Mar-08 -0,011 -0,002 -0,009 0,0001046

12-Mar-08 -0,749 0,013 -0,762 0,0013394

13-Mar-08 -0,100 -0,045 -0,055 0,0013416

14-Mar-08 0,025 -0,023 0,048 0,0002028

17-Mar-08 -0,036 -0,030 -0,006 0,0002655

18-Mar-08 0,000 0,012 -0,012 6,691E-05

19-Mar-08 0,000 -0,007 0,007 7,987E-05

24-Mar-08 0,000 0,007 -0,007 1,319E-05

25-Mar-08 0,000 0,034 -0,034 3,138E-05
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PT Timah  Tbk (TINS)

Periode 

Pengamatan

Rata-rata 

Return 

Saham

Return 

Pasar

Rata-rata 

Abnormal 

Return

Rata-rata Trading 

Volume Aktivity

29-Jul-08 0,010 0,001 0,008 0,0004729

31-Jul-08 0,019 0,011 0,008 0,0007073

1-Aug-08 0,005 -0,024 0,029 0,0013143

4-Aug-08 -0,016 -0,009 -0,006 0,0005325

5-Aug-08 -0,054 -0,019 -0,035 0,0037035

6-Aug-08 -0,028 0,001 -0,029 0,0055444

7-Aug-08 0,012 0,005 0,007 0,0014276

8-Aug-08 -0,899 -0,001 -0,897 0,0012247

11-Aug-08 -0,126 -0,028 -0,098 0,0042719

12-Aug-08 -0,115 -0,036 -0,080 0,0042338

13-Aug-08 -0,043 0,003 -0,046 0,0066788

14-Aug-08 0,091 0,021 0,070 0,0052836

15-Aug-08 -0,042 -0,010 -0,031 0,0036257

19-Aug-08 -0,033 -0,020 -0,012 0,0040472

20-Aug-08 0,022 0,013 0,009 0,0019529
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PT. International Nickel Indonesia Tbk (INCO)

Periode 

Pengamatan

Rata-rata 

Return 

Saham

Return 

Pasar

Rata-rata 

Abnormal Return

Rata-rata Trading 

Volume Aktivity

2-Jan-08 -0,007 -0,005 -0,002 0,000155

3-Jan-08 -0,006 -0,006 0,000 0,0002702

4-Jan-08 0,024 0,018 0,006 0,0006793

7-Jan-08 -0,014 0,004 -0,018 0,0005017

8-Jan-08 0,000 0,003 -0,003 0,0004262

9-Jan-08 0,035 0,016 0,019 0,0007347

14-Jan-08 -0,004 -0,007 0,004 0,0006572

15-Jan-08 -0,898 -0,029 -0,870 0,0020685

16-Jan-08 -0,060 -0,050 -0,009 0,0020938

17-Jan-08 0,037 0,022 0,015 0,0014905

18-Jan-08 -0,041 -0,014 -0,026 0,0008299

21-Jan-08 -0,090 -0,048 -0,042 0,0019782

22-Jan-08 -0,099 -0,077 -0,022 0,003029

23-Jan-08 0,091 0,079 0,012 0,0020698

24-Jan-08 -0,018 0,016 -0,034 0,0021836
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PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA)

Periode 

Pengamatan

Rata-rata 

Return 

Saham

Return 

Pasar

Rata-rata 

Abnormal 

Return

Rata-rata Trading 

Volume Aktivity

2-Sep-09 0,000 -0,018 0,018 0,0001147

3-Sep-09 -0,017 0,016 -0,033 0,0001294

4-Sep-09 0,000 0,000 0,000 6,312E-05

7-Sep-09 0,053 0,008 0,045 0,0060503

8-Sep-09 0,067 0,013 0,053 0,0068773

9-Sep-09 -0,016 0,005 -0,021 0,0016275

10-Sep-09 -0,016 0,012 -0,028 0,0054317

11-Sep-09 -0,516 0,002 -0,518 0,012875

14-Sep-09 -0,040 -0,014 -0,026 0,0051035

15-Sep-09 -0,014 0,016 -0,030 0,0007706

16-Sep-09 0,077 0,008 0,070 0,0033839

17-Sep-09 -0,033 0,007 -0,040 0,0011304

24-Sep-09 0,007 0,005 0,002 0,0069425

25-Sep-09 0,000 -0,010 0,010 0,0004981

28-Sep-09 -0,067 -0,019 -0,048 0,0041856
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Seluruh Sampel Penelitian

Periode 

Pengamatan

Rata-rata Return 

Saham

Return 

Pasar

Rata-rata Abnormal 

return

Rata-rata 

Trading 

volume 

activity

T-7 0,010 -0,001 0,012 0,002

T-6 0,003 0,003 0,000 0,002

T-5 0,005 0,000 0,005 0,003

T-4 0,007 -0,003 0,011 0,004

T-3 -0,001 -0,006 0,006 0,004

T-2 0,018 0,004 0,014 0,007

T-1 0,006 0,005 0,003 0,006

T -0,709 0,003 -0,714 0,008

T+1 -0,008 0,000 -0,007 0,011

T+2 -0,005 0,002 -0,007 0,004

T+3 -0,004 0,000 0,000 0,000

T+4 -0,003 0,000 -0,003 0,005

T+5 -0,004 0,000 -0,004 0,004

T+6 -0,001 0,005 -0,006 0,004

T+7 0,000 0,005 -0,005 0,004
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Tabel Kerja Perhitungan Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Stock Split

No.
Kode 

Saham
Sebelum Stock Split

Rata-rata
Sesudah Stock Split

Rata-rata
T-7 T-6 T-5 T-4 T-3 T-2 T-1 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7

1 EMPT 0.113 -0.016 0.125 0.032 -0.055 0.019 0.025 0.0347 -0.018 0.036 0.002 0.002 -0.026 -0.024 -0.016 -0.006

2 UNVR 0.002 0.017 -0.008 0.010 0.006 0.061 0.008 0.0137 -0.016 -0.005 -0.023 -0.019 -0.016 0.013 0.009 -0.008

3 UNSP 0.005 0.037 -0.024 -0.060 0.018 0.135 0.047 0.0226 0.077 -0.018 -0.018 -0.038 -0.019 -0.007 -0.010 -0.005

4 BBCA -0.001 -0.015 -0.005 0.002 -0.011 -0.006 0.010 -0.0037 0.005 0.004 0.004 -0.003 0.012 -0.014 -0.003 0.001

5 DNKS 0.018 0.007 -0.024 0.026 0.013 0.017 -0.008 0.0070 -0.011 0.001 -0.004 0.005 -0.043 -0.002 0.037 -0.002

6 INCO 0.019 0.018 -0.010 -0.006 0.005 0.010 0.003 0.0056 -0.001 -0.011 -0.001 -0.018 -0.045 0.010 0.014 -0.007

7 ISAT -0.011 -0.002 -0.008 -0.019 -0.002 0.017 0.022 -0.0004 0.073 0.015 -0.023 0.009 0.004 -0.004 0.009 0.012

8 TLKM 0.009 -0.014 0.025 0.007 -0.016 0.002 0.005 0.0026 -0.001 -0.003 -0.007 0.011 0.006 -0.017 0.001 -0.001

9 RALS 0.007 0.004 -0.003 0.004 -0.005 0.003 -0.021 -0.0016 0.005 -0.022 -0.009 -0.015 0.002 -0.004 -0.021 -0.009

10 CTRS -0.003 -0.010 0.010 -0.003 -0.030 0.001 -0.013 -0.0069 0.039 -0.015 -0.007 -0.026 0.003 0.006 0.013 0.002

11 HEXA 0.018 0.020 -0.025 0.012 -0.048 0.084 0.007 0.0097 0.003 -0.023 -0.007 0.022 -0.009 -0.030 -0.006 -0.007

12 APOL -0.013 -0.006 0.005 0.041 0.015 -0.021 -0.019 0.0003 0.036 -0.033 -0.013 -0.032 -0.009 0.017 -0.026 -0.009

13 LPKR 0.004 -0.022 0.001 0.009 -0.004 0.014 0.021 0.0033 -0.011 -0.015 -0.017 -0.001 0.004 -0.010 -0.006 -0.008

14 TMAS 0.023 -0.017 0.000 0.084 0.039 -0.027 0.028 0.0186 -0.030 0.002 0.030 0.019 -0.026 0.011 -0.010 -0.001

15 TSPC 0.015 -0.010 -0.006 0.052 0.006 0.002 0.003 0.0089 0.052 0.007 -0.033 0.017 -0.006 -0.015 -0.010 0.002

16 AKRA 0.052 0.014 0.010 0.019 0.010 0.003 0.050 0.0226 -0.028 -0.011 0.021 0.003 0.019 -0.064 -0.013 -0.010

17 ANTM -0.013 -0.020 -0.001 -0.005 0.013 -0.038 0.004 -0.0086 -0.007 -0.012 -0.007 -0.007 0.032 -0.005 0.049 0.006

18 BMTR -0.006 0.004 0.044 0.013 0.002 -0.026 0.010 0.0059 -0.061 -0.006 0.051 0.019 -0.018 -0.012 0.009 -0.003

19 JPRS 0.002 -0.010 -0.005 0.011 0.037 0.033 -0.068 0.0000 -0.033 0.006 0.002 -0.019 -0.031 -0.021 -0.023 -0.017

20 SOBI 0.015 -0.002 0.026 0.006 0.059 -0.014 -0.029 0.0087 -0.026 -0.012 -0.015 -0.006 -0.002 0.007 -0.020 -0.011

21 PANR -0.022 -0.001 -0.006 0.005 0.079 0.067 0.013 0.0193 -0.017 -0.024 -0.025 0.029 0.114 0.019 -0.006 0.013
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22 SIIP 0.035 0.047 -0.036 0.009 -0.001 0.037 -0.009 0.0117 -0.055 0.048 -0.006 -0.012 0.007 -0.007 -0.034 -0.008

23 TINS 0.008 0.008 0.029 -0.006 -0.035 -0.029 0.007 -0.0026 -0.089 -0.080 -0.046 0.070 -0.031 -0.012 0.009 -0.026

24 INCO -0.002 0.000 0.006 -0.018 -0.003 0.019 0.004 0.0009 -0.009 0.015 -0.026 -0.042 -0.022 0.012 -0.034 -0.015

25 ARNA 0.018 -0.033 0.000 0.045 0.053 -0.021 -0.028 0.0049 -0.026 -0.030 0.070 -0.040 0.002 0.010 -0.048 -0.009

Tabel Kerja Perhitungan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Stock Split

No.
Kode 

Saham
Sebelum Stock Split Rata-

rata
Sesudah Stock Split

Rata-
rata

T-7 T-6 T-5 T-4 T-3 T-2 T-1 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7

1 EMPT 0.00751 0.00556 0.01730 0.00457 0.00421 0.00234 0.00902 0.0072 0.00233 0.00788 0.00376 0.00262 0.00274 0.00163 0.00074 0.0031

2 UNVR 0.00022 0.00015 0.00006 0.00021 0.00021 0.00070 0.00050 0.0002 0.00217 0.00063 0.00047 0.00037 0.00037 0.00019 0.00040 0.0006

3 UNSP 0.00264 0.00223 0.01461 0.01800 0.01097 0.06697 0.07692 0.0274 0.02154 0.01824 0.01978 0.04893 0.03567 0.04850 0.05980 0.0360

4 BBCA 0.00032 0.00025 0.00006 0.00034 0.00197 0.00362 0.00125 0.0011 0.00060 0.00034 0.00028 0.00032 0.00061 0.00021 0.00072 0.0004

5 DNKS 0.00022 0.00190 0.00215 0.00101 0.00028 0.00004 0.00027 0.0008 0.00033 0.00019 0.00061 0.00066 0.00018 0.00000 0.00004 0.0002

6 INCO 0.00094 0.00220 0.00091 0.00049 0.00018 0.00195 0.00173 0.0012 0.00111 0.00082 0.00131 0.00016 0.00113 0.00077 0.00078 0.0008

7 ISAT 0.00176 0.00116 0.00102 0.00363 0.00135 0.00244 0.00288 0.0020 0.00575 0.00299 0.00116 0.00134 0.00053 0.00009 0.00063 0.0017

8 TLKM 0.00018 0.00015 0.00040 0.00009 0.00013 0.00004 0.00011 0.0001 0.00003 0.00004 0.00010 0.00040 0.00012 0.00012 0.00012 0.0001

9 RALS 0.00033 0.00048 0.00029 0.00031 0.00032 0.00023 0.00057 0.0003 0.00012 0.00017 0.00001 0.00028 0.00024 0.00014 0.00056 0.0002

10 CTRS 0.00142 0.00379 0.00398 0.00200 0.00152 0.00686 0.00073 0.0029 0.00951 0.03448 0.01223 0.01080 0.00864 0.00456 0.00609 0.0123

11 HEXA 0.00003 0.00005 0.00041 0.00056 0.00057 0.00363 0.00019 0.0007 0.00002 0.00006 0.00011 0.00252 0.00202 0.00016 0.00064 0.0007

12 APOL 0.00067 0.00068 0.00059 0.00368 0.00099 0.00088 0.00073 0.0011 0.00091 0.00203 0.00050 0.00148 0.00135 0.00176 0.00035 0.0012

13 LPKR 0.00156 0.00182 0.00199 0.00149 0.00362 0.00328 0.00600 0.0028 0.00251 0.00232 0.00317 0.00215 0.00266 0.00157 0.00198 0.0023

14 TMAS 0.00056 0.00040 0.00114 0.00932 0.00514 0.00286 0.01026 0.0042 0.00096 0.00160 0.00267 0.00134 0.00087 0.00114 0.00089 0.0013

15 TSPC 0.00018 0.00012 0.00013 0.00037 0.00034 0.00015 0.00013 0.0002 0.00040 0.00031 0.00021 0.00031 0.00030 0.00012 0.00011 0.0002

16 AKRA 0.00712 0.00368 0.00389 0.00255 0.00330 0.00472 0.00392 0.0041 0.00230 0.00372 0.00333 0.00247 0.00288 0.00170 0.00166 0.0025

17 ANTM 0.00860 0.00502 0.01130 0.02076 0.02655 0.01098 0.01682 0.0142 0.00339 0.00103 0.00188 0.00253 0.00493 0.00838 0.01655 0.0055

18 BMTR 0.00020 0.00129 0.00474 0.00304 0.00179 0.00149 0.00189 0.0020 0.01229 0.00399 0.01819 0.00952 0.00521 0.00165 0.00410 0.0078
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19 JPRS 0.00196 0.00002 0.00029 0.00279 0.00370 0.00539 0.00530 0.0027 0.00693 0.00570 0.00123 0.00285 0.00169 0.00120 0.00470 0.0034

20 SOBI 0.00758 0.00598 0.00612 0.00664 0.00057 0.00584 0.00167 0.0049 0.00369 0.00560 0.00142 0.00568 0.00285 0.00627 0.00583 0.0044

21 PANR 0.00094 0.00022 0.00168 0.00044 0.02339 0.03482 0.00167 0.0090 0.00136 0.00083 0.00019 0.01492 0.02166 0.00658 0.00089 0.0066

22 SIIP 0.01125 0.00232 0.00146 0.00004 0.00013 0.00053 0.00010 0.0022 0.00134 0.00020 0.00027 0.00007 0.00008 0.00001 0.00003 0.0002

23 TINS 0.00047 0.00071 0.00131 0.00053 0.00370 0.00554 0.00143 0.0019 0.00427 0.00423 0.00668 0.00528 0.00363 0.00405 0.00195 0.0043

24 INCO 0.00015 0.00027 0.00068 0.00050 0.00043 0.00073 0.00066 0.0004 0.00209 0.00149 0.00083 0.00198 0.00303 0.00207 0.00218 0.0019

25 ARNA 0.00011 0.00013 0.00006 0.00605 0.00688 0.00163 0.00543 0.0029 0.00510 0.00077 0.00338 0.00113 0.00694 0.00050 0.00419 0.0031
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LAMPIRAN 2 HASIL OLAH DATA

Uji Mormalitas Data

NPar Tests Abnormal Return

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

AR_Sebelum AR_Sesudah

N 25 25

Normal Parametersa Mean .007080 -.005091

Std. Deviation .0103309 .0084529

Most Extreme Differences Absolute .119 .138

Positive .119 .116

Negative -.068 -.138

Kolmogorov-Smirnov Z .597 .692

Asymp. Sig. (2-tailed) .868 .725

a. Test distribution is Normal.

NPar Tests Trading Volume Activity

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

TVA_Sebelum TVA_Sesudah

N 25 25

Normal Parametersa Mean .003906 .004081

Std. Deviation .0058682 .0072664

Most Extreme Differences Absolute .288 .293

Positive .288 .278

Negative -.261 -.293

Kolmogorov-Smirnov Z 1.440 1.467

Asymp. Sig. (2-tailed) .063 .025

a. Test distribution is Normal.
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Uji Deskriptif

Descriptives Abnormal Return

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

AR_Sebelum 25 -.0086 .0347 .007080 .0103309

AR_Sesudah 25 -.0256 .0129 -.005091 .0084529

Valid N (listwise) 25

Descriptives Trading Volume Activity

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

TVA_Sebelum 25 .0002 .0275 .003906 .0058682

TVA_Sesudah 25 .0001 .0361 .004081 .0072664

Valid N (listwise) 25
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Uji Hipotesis

T-Test Abnormal Return

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 AR_Sebelum .007080 25 .0103309 .0020662

AR_Sesudah -.005091 25 .0084529 .0016906

Paired Samples Correlations

N Correlation Sig.

Pair 1 AR_Sebelum & AR_Sesudah 25 .032 .880

Paired Samples Test

Paired Differences

t df

Sig. (2-

tailed)Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

95% Confidence 

Interval of the 

Difference

Lower Upper

Pair 1 AR_Sebelum -

AR_Sesudah
.0121714 .0131378 .0026276 .0067484 .0175944 4.632 24 .001
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T-Test Trading Volume Activity

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 TVA_Sebelum .003906 25 .0058682 .0011736

TVA_Sesudah .004081 25 .0072664 .0014533

Paired Samples Correlations

N Correlation Sig.

Pair 1 TVA_Sebelum & TVA_Sesudah 25 .867 .000

Paired Samples Test

Paired Differences

t df

Sig. 

(2-

tailed)Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

95% Confidence 

Interval of the 

Difference

Lower Upper

Pair 1 TVA_Sebelum 

-

TVA_Sesudah

-1.7494857E-4 .0036475 .0007295 -.0016806
.001330

7
-.240 24 .813


