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MOTTO 

 

Mimpi masa kini adalah kenyataan hari esok dan rencana 

adalah jembatan menuju mimpi. Ketekunan dan kesabaran 

akan menjadi modal yang sangat besar untuk meraih 

kesuksesan.        (Penulis) 

 

Syukurilah apa yang sekarang ada dihadapanmu. Semua 

akan terasa indah pada waktunya dan akan bahagia pada 

saatnya.   (Penulis) 
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ABSTRAK 
 
 

Nining Susanti 

NIM. F1306521 

 
REAKSI PASAR TERHADAP PENGUMUMAN STOCK SPLIT 

PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR  
DI BURSA EFEK INDONESIA 

 
 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris 
terkait reaksi pasar atas pengumuman stock split perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merupakan event study dengan menggunakan 
sampel perusahaan yang mengambil kebijakan stock split di BEI. Penelitian ini 
menggunakan jumlah sampel 36 perusahaan yang ditentukan dengan 
menggunakan purposive sampling. 
 Penelitian ini menggunakan alat uji statistik paired sample t-test dan 
wilcoxon signed rank test untuk menguji hipotesis penelitian. Penelitian ini 
menggunakan ukuran reaksi pasar berupa trading volume activity (TVA) dan 
abnormal return selama periode 5 hari sebelum dan 5 hari setelah pengumuman 
stock split. Hasil uji atas data yang diperoleh menunjukkan bahwa data abnormal 
return terdistribusi normal sehingga menggunakan paired sample t-test, sementara 
untuk data TVA terdistribusi tidak normal sehingga menggunakan wilcoxon 
signed rank test. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan TVA pada 
periode 2 hari sebelum dan 2 hari sesudah pengumuman stock split, sementara 
untuk periode yang lain tidak terdapat perbedaan. Untuk reaksi pasar yang diukur 
dengan abnormal return hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
abnormal return pada periode 2 hari sebelum dan 2 hari setelah pengumuman 
stock split dan periode 1 hari sebelum dan 1 hari sesudah pengumuman stock split. 
Hasil tersebut mengindikasikan bahwa terdapat reaksi pasar di BEI atas event 
stock split oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian 
mendasari penulis dalam mangajukan saran yaitu investor dapat menggunakan 
informasi stock split dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi di BEI 
mengingat terdapat reaksi pasar di BEI atas pengumuman stock split. Selain itu 
penelitian ini juga menyarankan untuk penelitian berikutnya dapat melakukan 
penelitian lanjutan dengan memperpanjang periode penelitian, memisahkan 
sampel penelitian dan menambah variabel penelitian agar dapat diperoleh hasil 
penelitian yang lebih baik secara statistik.      
 
Kata kunci : abnormal return, TVA, stock return, stock price, market reaction. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia bisnis terutama pada perdagangan saham yang terdapat di 

pasar modal, banyak sekali aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh para 

investor untuk memperoleh keuntungan (return). Ada berbagai macam faktor 

yang dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan di pasar modal, di antaranya 

adalah informasi yang masuk ke pasar modal tersebut.  

Informasi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para investor dalam 

pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini berkaitan dengan 

pemilihan portofolio investasi yang paling menguntungkan dengan tingkat 

risiko tertentu. Informasi dapat mengurangi ketidakpastian yang terjadi, 

sehingga keputusan yang diambil diharapkan akan sesuai dengan tujuan yang 

dicapai. 

Dalam pasar modal, banyak sekali informasi yang dapat diperoleh investor 

baik informasi yang tersedia di publik maupun informasi pribadi (privat). 

Salah satu informasi yang ada adalah pengumuman stock split atau pemecahan 

saham. Informasi ini dapat memiliki makna atau nilai jika keberadaan 

informasi tersebut menyebabkan investor melakukan transaksi di pasar modal, 

yang tercermin dalam perubahan harga saham, volume perdagangan dan 

indikator atau karakteristik pasar lainnya.  
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Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran 

saham adalah tingkat harga saham tersebut. Apabila saham tersebut dinilai 

terlalu tinggi oleh pasar, maka jumlah permintaannya akan berkurang. Begitu 

pula sebaliknya, jika pasar menilai harga saham tersebut terlalu rendah, maka 

jumlah permintaannya akan meningkat. Tingginya harga saham akan 

mengurangi kemampuan para investor untuk membeli saham tersebut. Hukum 

permintaan dan penawaran akan kembali berlaku dan sebagai konsekuensinya, 

harga saham yang tinggi tersebut akan menurun sampai tercipta posisi 

keseimbangan yang baru. Cara yang dilakukan oleh emiten untuk 

mempertahankan agar sahamnya tetap berada dalam rentang perdagangan 

yang optimal, sehingga daya beli investor dapat meningkat terutama untuk 

investor kecil adalah dengan melakukan pemecahan saham. 

Stock split (pemecahan saham) dapat diartikan sebagai memecah selembar 

saham menjadi n lembar saham. Stock split mengakibatkan bertambahnya 

jumlah lembar saham yang beredar tanpa terjadinya transaksi jual beli yang 

mengubah besarnya modal. Harga per lembar saham baru setelah stock split 

adalah sebesar 1/n dari harga saham sebelum pemecahan. Tindakan stock split 

akan mengakibatkan investor merasa seolah-olah memegang saham dalam 

jumlah yang lebih banyak, walaupun sebenarnya nilainya tetap. 

Aktivitas stock split umumnya dilakukan pada saat harga saham dinilai 

terlalu tinggi sehingga akan mengurangi kemampuan investor untuk 

membelinya. Stock split hanya upaya untuk menarik investor untuk membeli 

saham yang dipecah tersebut karena harga setelah dipecah menjadi lebih 
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terjangkau. Keputusan stock split merupakan kesepakatan antara para 

pemegang saham yang dicapai dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). Emiten harus menyampaikan kepada BAPEPAM dan mengumumkan 

segera kepada masyarakat karena stock split dapat mempengaruhi nilai efek 

atau keputusan investasi oleh investor. 

Meskipun secara teoritis stock split tidak memiliki nilai ekonomis karena 

stock split hanya mengganti saham yang beredar dengan cara menurunkan 

nilai pari saham sedangkan saldo modal saham dan laba ditahan tetap sama, 

tetapi banyaknya peristiwa stock split di pasar modal memberikan indikasi 

bahwa stock split merupakan alat yang penting dalam praktek pasar modal. 

Stock split telah menjadi salah satu alat manajemen untuk membentuk harga 

pasar perusahaan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau banyak teori 

dan riset empiris yang dikembangkan untuk membahas praktek stock split di 

pasar modal. 

Tindakan perusahaan yang melakukan stock split akan mempengaruhi 

pasar dan terjadi reaksi, apakah reaksi itu positif ataukah reaksi itu negatif. 

Hal ini akan mempengaruhi penilaian investor terhadap kinerja saham 

perusahaan setelah dilakukan stock split. Terdapat beberapa alasan yang 

mendasari perusahaan melakukan pemecahan saham, diantaranya adalah 

alasan memanfaatkan psikologis pemodal dalam rangka meningkatkan 

likuiditas saham. Di samping itu pemecahan saham juga dapat memberikan 

sinyal yang informatif mengenai prospek perusahaan yang menguntungkan di 

masa yang akan datang.  
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Peristiwa stock split merupakan suatu fenomena yang masih 

membingungkan dan menjadi teka-teki di bidang ekonomi. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya ketidakcocokan antara teori dan praktik. Secara 

teoritis, stock split hanya meningkatkan jumlah lembar saham yang beredar, 

tidak menambah kesejahteraan para investor dan tidak memberikan tambahan 

nilai ekonomi bagi perusahaan atau tidak secara langsung mempengaruhi cash 

flow perusahaan. Tetapi beberapa bukti empiris menunjukkan bahwa pasar 

memberikan reaksi terhadap pengumuman stock split, bahkan beberapa 

penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil yang kontroversi mengenai efek 

split tersebut. Penelitian mengenai pengaruh stock split terhadap harga saham 

dilakukan oleh Ewijaya dan Indriantoro (1999). Temuan yang diperoleh dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa stock split berpengaruh secara negatif 

signifikan terhadap perubahan harga saham relatif. Sementara itu, penelitian 

yang dilakukan oleh Fatmawati dan Asri (1999) menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara harga saham, volume turn over dan bid ask 

spread pada saat sebelum dan setelah stock split. Penelitian yang dilakukan 

oleh Khomsiyah dan Sulistyo (2001) menemukan adanya reaksi positif atas 

pengumuman pemecahan saham karena pasar melihat perusahaan yang 

melakukan pemecahan saham mempunyai kinerja yang baik. 

Manajer melakukan stock split agar tingkat perdagangan berada dalam 

kondisi yang lebih baik sehingga dapat menambah daya tarik investor dan 

meningkatkan likuiditas perdagangan. Kondisi ini menyebabkan semakin 
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bertambahnya jumlah saham yang diperdagangkan dan jumlah pemegang 

saham tersebut. 

Reaksi pasar terhadap pengumuman stock split yang berpengaruh terhadap 

likuiditas saham dapat dilihat melalui volume perdagangan saham. 

Sebenarnya peningkatan volume perdagangan memiliki arti ganda. Jika 

volume perdagangan meningkat akibat peningkatan permintaan maka dapat 

diartikan bahwa stock split merupakan peristiwa yang positif (good news). 

Sebaliknya, jika peningkatan volume perdagangan dikarenakan oleh 

peningkatan penjualan maka dapat disimpulkan bahwa investor menganggap 

peristiwa split sebagai suatu bad news. 

Signaling theory menyatakan bahwa pemecahan saham memberikan 

informasi kepada investor tentang prospek peningkatan return masa depan 

yang substansial. Pengumuman pemecahan saham dianggap sebagai sinyal 

yang diberikan oleh manajemen kepada publik bahwa perusahaan memiliki 

prospek bagus di masa depan. Analis akan menangkap sinyal tersebut dan 

kemudian menggunakannya untuk memprediksi peningkatan earnings jangka 

panjang.  

Tindakan stock split mengakibatkan jumlah saham yang beredar 

bertambah, sehingga para investor yang berhubungan dengan aktifitas tersebut 

dapat melakukan penyusunan kembali portofolio investasinya. Penyusunan 

kembali portofolio tidak terlepas dari pertimbangan risiko saham yang 

membentuk portofolio sehingga diharapkan akan diperoleh tingkat risiko yang 
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lebih kecil dimana investor rasional akan memilih investasi yang memberikan 

tingkat keuntungan sama. 

Motivasi perusahaan untuk melakukan stock split adalah supaya saham 

suatu perusahaan tersebut menjadi likuid. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

perusahaan untuk melakukan stock split sangat bervariasi diantaranya adalah 

harga saham itu sendiri. Untuk itu, informasi mengenai stock split dan 

motivasi perusahaan melakukan stock split menjadi suatu hal yang perlu 

dipertimbangkan oleh para investor dalam mengambil keputusan untuk 

membeli atau melepas saham yang dimilikinya. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh Hendrawaty (2007) dan Muazaroh dan Iramani (2006) dengan 

perbedaan pada sampel penelitian dan tujuan penelitian. Muazaroh dan 

Iramani (2006) menggunakan sampel industri Property dan Real Estate pada 

tahun 1996 dan 1997, sementara Hendrawaty (2007) menggunakan sampel 

perusahaan yang melakukan stock split pada tahun 2005 sampai dengan tahun 

2006. Penelitian ini menggunakan sampel seluruh perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dengan 

tujuan agar diperoleh jumlah sampel yang lebih representatif dalam penelitian. 

Dilihat dari segi tujuan, Hendrawaty (2007) melakukan penelitian untuk 

memperoleh bukti empiris terkait pengujian efisiensi pasar modal atas 

peristiwa stock split. Sementara penelitian Muazaroh dan Iramani (2006) 

bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait stock split terhadap kinerja 

keuangan, kemahalan saham dan likuiditas saham. Penelitian ini bertujuan 
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untuk memperoleh bukti empiris terkait reaksi pasar (TVA dan abnormal 

return) atas pengumuman stock split. Atas dasar paparan di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian terkait stock split dengan judul “REAKSI 

PASAR TERHADAP PENGUMUMAN STOCK SPLIT PERUSAHAAN 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”. 

 

 

 

 

B. Perumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan seperti berikut ini. 

1. Apakah terdapat perbedaan volume perdagangan saham pada periode 

sebelum dan sesudah stock split oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia ? 

2. Apakah terdapat perbedaan abnormal return  pada periode sebelum dan 

sesudah stock split oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk tujuan seperti berikut ini. 

1. Memperoleh bukti empiris tentang perbedaan volume perdagangan saham 

pada periode sebelum dan sesudah stock split oleh perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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2. Memperoleh bukti empiris tentang perbedaan abnormal return  pada 

periode sebelum dan sesudah stock split oleh perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memperoleh hasil yang 

dapat dimanfaatkan pihak-pihak seperti berikut ini. 

1. Bagi Investor 

Diharapkan informasi yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan keputusan 

investasi, terutama bagi investor yang portofolionya mengalami 

pemecahan saham. 

2. Bagi Emiten 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan atau pemikiran dalam menentukan kebijaksanaan 

perusahaan dalam hal kebijaksanaan stock split. 

3. Bagi penelitian berikutnya 
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Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait reaksi pasar terhadap 

pengumuman stock split. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pasar Modal  

Secara umum, pasar modal adalah tempat atau sarana bertemunya antara 

permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang, 

umumnya lebih dari 1 (satu) tahun. Hukum mendefinisikan pasar modal 

sebagai ”kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 

perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek 

(Samsul, 2006). 
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Menurut Sunariyah (2006), pasar modal merupakan tempat pertemuan 

antara penawaran dengan permintaan surat berharga. Di tempat inilah para 

pelaku pasar yaitu individu-individu atau badan usaha yang mempunyai 

kelebihan dana (surplus funds) melakukan investasi dalam surat berharga yang 

ditawarkan oleh emiten. Sebaliknya, di tempat itu pula perusahaan (entities) 

yang membutuhkan dana menawarkan surat berharga dengan cara listing 

terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar modal sebagai emiten. Dengan 

wawasan yang luas, proses transaksi pada dasarnya tidak dibatasi oleh lokasi 

dan dinding gedung pasar modal, mengingat transaksi dapat terjadi di 

manapun juga. Meskipun demikian, dalam rangka menciptakan iklim usaha 

yang sehat dan dapat dipercaya, maka transaksi diatur dalam kerangka sistem 

yang terpadu di bawah kendali suatu pasar modal yang secara legal dijamin 

oleh undang-undang negara. Tanpa jaminan kepastian hukum dari negara, 

maka transaksi investasi tidak akan terlaksana dan tidak akan menghasilkan 

iklim yang kondusif. Jaminan yang diberikan negara akan mendorong pasar 

modal menjadi efisien. 

Pasar modal sangat bermanfaat bagi para investor dan dunia usaha pada 

umumnya. Pasar modal berperan sebagai sumber dana yang bersifat jangka 

panjang, alternatif investasi dan wahana untuk melakukan restrukturisasi 

permodalan perusahaan. Manfaat pasar modal bagi investor adalah untuk 

memberikan kesempatan atau hak kepada masyarakat untuk memiliki 

perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek yang baik di masa depan, dan 

merupakan alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan 
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risiko yang bisa diperhitungkan. Sedangkan manfaat pasar modal bagi dunia 

usaha adalah membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha serta memberikan 

akses kontrol sosial bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya, 

mendorong pemanfaatan manajemen profesional dalam pengelolaan 

perusahaan, wahana untuk melakukan investasi dalam jangka pendek 

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

pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan.   

Pasar modal dirancang untuk investasi jangka panjang. Pengguna pasar 

modal ini adalah individu-individu, pemerintah, organisasi dan perusahaan. 

Nilai nominal investasi bisa sama dengan pasar uang atau bisa lebih rendah 

atau lebih tinggi, yang membedakan bukanlah nilai nominal investasi tetapi 

jangka waktu penanaman investasi. Misalnya, jangka waktu pemegang saham 

tidak terbatas, tetapi deposito biasanya mempunyai waktu kurang dari satu 

tahun. Di pasar modal, penawaran dan permintaan sangat bervariasi 

dibandingkan pada pasar uang. Dari segi lain, penawaran pada saat ini bisa 

menjadi permintaan besok. Tetapi, pemain yang memegang peranan penting 

adalah perusahaan-perusahaan dengan berbagai ukuran yang menggunakan 

dana jangka panjang. 

Pasar modal mempunyai peranan yang penting dalam suatu negara yang 

pada dasarnya mempunyai kesamaan antara satu negara dengan negara yang 

lain. Hampir semua negara di dunia ini mempunyai pasar modal, yang 

bertujuan untuk menciptakan fasilitas bagi keperluan industri dan keseluruhan 

entitas dalam memenuhi permintaan dan penawaran modal. Terkecuali dalam 
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suatu negara dengan perekonomian sosialis ataupun tertutup, pasar modal 

bukanlah suatu keharusan. 

Pasar modal yang efisien merupakan suatu bentuk pasar yang terdiri dari 

banyak penjual dan pembeli yang saling berinteraksi di dalamnya dan 

memiliki karakter yang bersifat bebas (free market), di mana cukup mudah 

bagi para investor baru untuk masuk dan mengadakan transaksi dan 

sebaliknya, juga cukup mudah bagi lainnya untuk meninggalkan pasar setiap 

saat. Beberapa aspek tambahan lainnya yang merupakan syarat utama 

terbentuknya suatu pasar modal yang efisien adalah aspek-aspek berikut ini. 

a. Ketersediaan dan penyebaran informasi 

Informasi tersedia bagi masyarakat secara bebas dan relatif tanpa biaya. 

Pentingnya ketersediaan dan penyebaran informasi ini disebabkan oleh 

investor membutuhkan informasi terkait secara cepat dan terus menerus 

untuk melakukan penilaian harga saham, sehingga informasi tersebut 

dapat dengan segera tercermin pada harga saham. 

 

b. Harga saham berfluktuasi bebas 

Harga saham tidak dapat dikendalikan oleh penjual dan pembeli di pasar 

modal. Investor individu tidak cukup kuat untuk mempengaruhi 

pergerakan harga saham. Terdapat beberapa investor institusi yang cukup 

kuat mempengaruhi harga. Investor ini dikendalikan melalui peraturan 

pasar modal sehingga tidak dapat melakukan manipulasi harga. 

c. Terdapat analis investasi dalam jumlah besar di pasar modal 
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Dikenal adanya dua tipe analis investasi yang membantu terjadinya 

perubahan harga saham secara acak di pasar modal. Pertama, para analis 

fundamental berusaha mempelajari kondisi perekonomian secara umum. 

Kedua, para analis teknikal yang berusaha mempelajari pergerakan harga 

saham di masa lalu dan mencari suatu pola-pola tertentu dari perubahan 

harga di masa lalu tersebut. Secara singkat dapat dikatakan bahwa semakin 

banyak analis investasi dan maraknya persaingan antar mereka akan 

membuat pasar modal setiap saat menunjukkan harga saham yang 

mencerminkan semua informasi yang relevan. 

 

B. Stock Split   

1. Pengertian Stock Split 

Stock split merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh para manajer 

perusahaan dengan melakukan perubahan terhadap jumlah saham yang 

beredar dan nilai nominal per lembar saham sesuai dengan split factor.  

Split factor merupakan perbandingan jumlah saham yang beredar sebelum 

dilakukannya split dengan jumlah saham yang beredar setelah 

dilakukannya split. Stock split biasanya dilakukan pada saat harga saham 

dinilai terlalu tinggi, sehingga akan mengurangi kemampuan para investor 

untuk membelinya. Dengan melakukan stock split diharapkan harga saham 

yang dinilai terlalu tinggi dapat menurun sehingga dapat menarik investor 

untuk membeli dan meningkatkan volume perdagangan saham tersebut. 
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Stock split berarti memecah selembar saham menjadi sejumlah lembar 

saham. Stock split akan mengakibatkan bertambahnya jumlah lembar 

saham yang beredar tanpa transaksi jual beli. Setelah dilaksanakan stock 

split, nilai nominal saham per lembar dan jumlah lembar saham 

mengalami perubahan, sebaliknya nilai total nominal saham tidak 

mengalami perubahan. Kondisi ini tidak menyebabkan perubahan nilai 

ekuitas pemegang saham. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

peristiwa stock split tidak memiliki nilai ekonomis karena tidak 

menyebabkan perubahan proporsi kepemilikan investor dan tidak 

mempengaruhi tingkat kesejahteraan pemegang 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). Dengan 

kata lain, aksi pemecahan saham tidak akan mengurangi atau menambah 

nilai investasi dari pemegang saham/investor. 

Dengan adanya stock split, saham emiten di pasar akan lebih murah dan 

jumlahnya pun akan lebih banyak. Dengan kondisi seperti ini, maka 

perdagangan saham pelaku stock split diharapkan bisa lebih likuid dan 

kemampuannya menggalang dana untuk perusahaan akan semakin baik. 

Selain itu, dengan murahnya harga saham tersebut, kesempatan 

masyarakat luas untuk ikut memiliki saham ini akan semakin tinggi. 
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Pengumuman stock split dikatakan mengandung informasi, jika informasi 

tersebut menimbulkan reaksi pasar setelah pengumuman tersebut diterima 

oleh pasar. Reaksi pasar ini dapat diukur dengan adanya abnormal return 

yang diterima oleh pasar. Sebaliknya jika pengumuman stock split tidak 

memiliki kandungan informasi maka tidak ada abnormal return pada 

pasar. 

2. Jenis-jenis Stock Split 

Pada dasarnya terdapat dua jenis stock split yang dapat dilakukan oleh 

suatu perusahaan, yakni pemecahan saham naik (split up) dan pemecahan 

saham turun (split down). 

a. Pemecahan saham naik atau split up 

split up adalah penurunan nilai nominal per lembar saham sehingga 

mengakibatkan bertambahnya jumlah saham yang beredar. Misalnya, 

2:1, 3:1, 4:1 dan lain-lain. Stock split dengan split factor 2:1 

maksudnya adalah 2 lembar saham baru (lembar setelah pemecahan) 

dapat ditukar dengan 1 saham lama ( lembar sebelum pemecahan 

saham ). Stock split dengan split factor 3:1 maksudnya adalah 3 lembar 

saham baru (lembar setelah pemecahan) dapat ditukar dengan 1 saham 

lama (lembar sebelum pemecahan) dan seterusnya. Sebagai contoh: 

jumlah lembar saham sebanyak 200 lembar dengan harga @ Rp 600 

split factor 2:1, maka jumlah saham setelah stock split menjadi 400 

lembar dan nilai nominalnya menjadi @ Rp 300. 

b. Pemecahan saham turun atau split down 
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Split down merupakan peningkatan nilai nominal per lembar saham 

sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah saham yang beredar. 

Misalnya stock split dengan split faktor 1:2, 1:3, 1:4 dan lain-lain. 

Stock split dengan split faktor 1:2 maksudnya adalah 1 lembar saham 

baru (lembar setelah pemecahan) dapat ditukar dengan 2 lembar saham 

lama (lembar sebelum pemecahan). Stock split dengan split factor 1:3 

maksudnya adalah 1 lembar saham baru (lembar setelah pemecahan) 

dapat ditukar dengan 3 lembar saham lama (lembar sebelum 

pemecahan) dan seterusnya. Sebagai contoh: jumlah lembar saham 

sebanyak 200 lembar dengan harga @ Rp 400 split factor 1:2, maka 

jumlah lembar saham menjadi 100 lembar dan nilai nominalnya 

menjadi @ Rp 800. 

Pasar modal Amerika yang diwakili oleh New York Stock Exchange 

(NYSE) juga mengatur kebijakan mengenai stock split. NYSE 

membedakan stock split menjadi dua yaitu pemecahan saham sebagian 

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

Stock Split adalah tambahan distribusi saham yang beredar sebesar 25 % 

atau lebih tetapi kurang dari 100 % dari jumlah saham beredar yang lama. 

Full Stock Split adalah tambahan distribusi saham yang beredar sebesar 

100 % atau lebih dari jumlah saham beredar yang lama. 

Beberapa pelaku pasar, khususnya para emiten mempunyai pendapat 

bahwa stock split mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut ini. 
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a. Harga saham yang lebih rendah setelah stock split akan meningkatkan 

daya tarik investor untuk membeli sejumlah saham yang lebih besar 

sehingga dapat mengubah investor odd lot yaitu investor yang 

membeli saham dibawah 500 lembar (1 lot) menjadi investor round lot 

yaitu investor yang membeli saham minimal 500 lembar. 

b. Meningkatkan daya tarik investor kecil untuk melakukan investasi. 

c. Meningkatkan jumlah pemegang saham sehingga pasar akan lebih 

likuid. 

d. Sinyal yang positif bagi pasar bahwa kinerja manajemen perusahaan 

bagus dan memiliki prospek yang baik. 

Sementara itu terdapat pula pihak yang memiliki pendapat yang 

bertentangan dengan hal di atas, yaitu : 

a. Tingkat harga saat ini belum dapat menjamin keberhasilan stock split 

karena ketidakpastian lingkungan bisnis. 

b. Tingkat harga setelah stock split akan mengubah posisi perusahaan 

pada kelompok yang memiliki nilai saham rendah sehingga 

mengakibatkan kepercayaan investor terhadap saham tersebut 

menurun. 

c. Peningkatan jumlah pemegang saham akan meningkatkan biaya 

pelayanan (servicing cost) bagi pemegang saham. 

 

3. Teori-teori yang Mendasari Kebijakan Stock Split 
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Terdapat dua teori utama yang menjelaskan motivasi pemecahan saham. 

Dua teori tersebut adalah signaling theory dan trading range theory. 

a. Signaling Theory 

Signaling theory menyatakan bahwa stock split memberikan informasi 

kepada investor tentang prospek peningkatan return masa depan yang 

substansial. Pengumuman stock split dianggap sebagai sinyal yang 

diberikan oleh manajemen kepada publik bahwa perusahaan memiliki 

prospek bagus di masa depan. Teori signaling ini jika dihubungkan 

dengan hipotesis pasar efisien maka dapat disimpulkan bahwa 

peristiwa stock split merupakan berita baik (good news) bagi investor 

dan seharusnya peristiwa ini akan direaksi positif.  

Doran dalam Khomsiyah dan Sulistyo (2001), menyebutkan bahwa 

analis akan menangkap sinyal tersebut dan menggunakannya untuk 

memprediksi peningkatan earning jangka panjang. Reaksi pasar 

terhadap pemecahan saham sebenarnya bukan terhadap tindakan 

pemecahan saham itu sendiri yang tidak memiliki nilai ekonomis, 

tetapi terhadap prospek perusahaan di masa depan yang disinyalkan 

oleh aktivitas tersebut. 

Tidak semua perusahaan dapat melakukan stock split. Hanya 

perusahaan yang sesuai dengan kondisi yang disinyalkan yang akan 

bereaksi positif. Perusahaan yang memberikan sinyal yang tidak valid 

akan mendapat dampak negatif. Perusahaan yang tidak mempunyai 

prospek yang bagus dan mencoba memberikan sinyal lewat stock split, 
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justru akan mengakibatkan menurunnya harga sekuritas jika pasar 

mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak mempunyai prospek 

kinerja yang bagus atau dengan kata lain perusahaan tidak mampu 

menanggung biaya yang timbul jika perusahaan akan melakukan stock 

split. 

b. Trading Range Theory 

Menurut trading range theory, tingkat kemahalan saham merupakan 

motivasi manajer melakukan stock split. Harga saham yang terlalu 

tinggi mengakibatkan aktivitas perdagangan kurang aktif sehingga 

mendorong perusahaan dalam melakukan stock split (Khomsiyah dan 

Sulistyo, 2001). Teori ini juga menyatakan bahwa stock split akan 

meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Dolley dalam Fatmawati 

(1999) menyatakan bahwa motivasi manajer melakukan stock split 

adalah untuk meningkatkan likuiditas saham sehingga distribusi saham 

menjadi lebih luas. Manajer melakukan stock split agar tingkat 

perdagangan berada dalam kondisi yang lebih baik sehingga dapat 

menambah daya tarik investor dan meningkatkan likuiditas 

perdagangan. Kondisi ini menyebabkan semakin bertambahnya jumlah 

saham yang diperdagangkan dan jumlah pemegang saham tersebut. 

Terdapatnya berbagai motivasi ini menyebabkan stock split menjadi hal 

yang perlu dipertimbangkan oleh investor atau calon investor dalam 

mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham yang dimiliki 

berdasarkan analisis mereka mengenai informasi apa yang terkandung 
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dalam stock split. Hal ini disebabkan oleh alasan peningkatan likuiditas 

saham tidak berhubungan dengan informasi yang terkait dengan kondisi 

fundamental dan prospek perusahaan. 

 

C. Volume Perdagangan Saham atau Trading Volume Activity (TVA) 

Dalam membuat keputusan investasinya, seorang investor yang rasional 

akan mempertimbangkan resiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan. 

Untuk itu investor seharusnya melakukan analisis sebelum menentukan saham 

yang akan mereka beli. Dalam melakukan analisis, investor membutuhkan 

informasi. Adanya informasi yang dipublikasikan akan merubah keyakinan 

para investor yang dapat dilihat dari reaksi pasar. Salah satu reaksi pasar 

tersebut adalah reaksi volume perdagangan saham. 

Volume perdagangan merupakan suatu fungsi peningkatan (increasing 

function) dari perubahan harga absolute, di mana harga merefleksikan tingkat 

informasi. Perdagangan saham dapat terjadi jika para investor mempunyai 

kecermatan yang berbeda terhadap informasi yang mereka peroleh. Kegiatan 

perdagangan saham diukur dengan aktivitas perdagangan relatif (TVA). 

 Menurut Widayanto dan Sunarjanto (2005), trading volume activity 

(TVA) merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk melihat reaksi 

pasar modal terhadap informasi melalui parameter pergerakan aktivitas 

volume perdagangan saham di pasar modal. Perubahan volume perdagangan 

saham di pasar modal menunjukkan aktivitas perdagangan saham di bursa dan 

mencerminkan keputusan investasi investor. 
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Kegiatan perdagangan saham dalam volume yang sangat tinggi di suatu 

bursa akan ditafsirkan sebagai tanda bahwa pasar akan membaik. Dari 

kegiatan perdagangan saham yang terjadi maka akan meningkatkan volume 

perdagangan saham. Volume perdagangan saham sebagai suatu variabel 

dependen memiliki karakteristik dalam suatu penilaiannya, hal ini disebabkan 

oleh tinggi rendahnya volume perdagangan saham setiap hari yang 

dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kondisi perekonomian negara yang 

bersangkutan, harga saham, prestasi perusahaan emiten, rumor dan 

sebagainya. Volume perdagangan saham bisa naik dan bisa turun tergantung 

pada perubahan satu atau lebih faktor tersebut. Volume perdagangan saham 

juga tidak terlepas dari adanya informasi yang beredar di bursa saham. Salah 

satu informasi tersebut adalah stock split. 

Harga saham selalu mengalami perubahan setiap harinya. bahkan tiap 

detikpun harga saham dapat berubah. Oleh karena itu, investor harus mampu 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi dapat berasal dari internal maupun eksternal. Adapun faktor 

internalnya antara lain sebagai berikut ini. 

1. Laba perusahaan 

2. Pertumbuhan aktiva tahunan 

3. Likuiditas 

4. Nilai kekayaan total 

5. Penjualan 

Sementara itu, faktor eksternalnya adalah sebagai berikut. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



1. Kebijakan pemerintah dan dampaknya 

2. Pergerakan suku bunga 

3. Fluktuasi nilai tukar mata uang 

4. Rumor dan sentimen pasar 

Harga sekuritas terjadi setelah adanya keseimbangan antara permintaan 

dan penawaran sekuritas. Permintaan dan penawaran ini juga berhubungan 

dengan jumlah lembar saham yang diperdagangkan. Jumlah lembar saham 

yang terjadi dalam transaksi inilah yang disebut sebagai volume perdagangan. 

Parameter terhadap volume perdagangan biasanya menggunakan indikator 

TVA. 

Volume perdagangan saham menggambarkan berapa banyak jumlah 

lembar saham yang diperdagangkan emiten di pasar modal dalam waktu 

tertentu yang biasanya dalam harian. Copeland dalam Khomsiyah (2001) 

meyatakan bahwa volume perdagangan saham ditentukan oleh beberapa faktor 

berikut ini. 

1. Tingkat kedatangan informasi per unit waktu 

2. Jumlah seluruh pemegang saham 

3. Jumlah transaksi 

4. Biaya transaksi 

Salah satu faktor yang menentukan nilai saham suatu perusahaan adalah 

tingkat likuiditas saham tersebut. Semakin cepat suatu asset berubah menjadi 

kas maka semakin tinggi tingkat likuiditasnya. Dengan demikian likuiditas 

saham ditentukan oleh apakah saham tersebut mudah diperjual belikan dalam 
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jangka waktu yang singkat dan diminati oleh investor. Salah satu daya tarik 

agar suatu saham dapat diminati investor adalah harga saham yang murah 

serta rendahnya biaya komisi transaksi. Untuk itu emiten meyakini bahwa 

stock split akan meningkatkan likuiditas melalui volume perdagangan dan 

distribusi saham yang semakin luas. 

Saham likuid adalah saham yang mudah untuk dijadikan atau ditukarkan 

dengan uang. Saham yang tidak likuid menyebabkan hilangnya kesempatan 

untuk mendapatkan keuntungan (gain), jadi semakun likuid saham berarti 

jumlah atau frekuensi transaksi semakin tinggi. Hal tersebut menunjukkan 

minat investor untuk memiliki saham tersebut juga tinggi. Minat yang tinggi 

dimungkinkan karena saham yang likuiditasnya tinggi memberikan 

kemungkinan lebih tinggi untuk mendapatkan return dibandingkan saham 

yang likuiditasnya rendah, sehingga tingkat likuiditas saham biasanya akan 

mempengaruhi harga saham yang bersangkutan. 

Suatu saham dikatakan likuid jika saham tersebut tidak mengalami 

kesulitan dalam membeli atau menjual kembali. Jika suatu saham likuid, bagi 

pihak investor akan menguntungkan karena mudah ditransaksikan sehingga 

terbuka peluang untuk mendapatkan capital gain. Sedangkan bagi perusahaan 

akan menguntungkan karena bila perusahaan menerbitkan saham baru akan 

cepat terserap pasar, selain itu memungkinkan perusahaan terhindar dari 

ancaman terkena delisting (dikeluarkan) dari pasar modal. 

Volume perdagangan saham merupakan keseluruhan nilai transaksi 

pembelian maupun penjualan saham oleh investor dalam mata uang. Volume 
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perdagangan digunakan untuk melihat apakah individu menilai sesuatu 

melalui informasi atau apakah informasi bisa menghasilkan suatu keputusan 

perdagangan. Hal tersebut berkaitan dengan salah satu motivasi investor 

dalam melakukan transaksi jual beli saham. 

 Volume perdagangan yang kecil menunjukkan investor kurang tertarik 

dalam melakukan investasi di pasar sekunder dan sebaliknya. Tingginya 

volume perdagangan bisa dilihat dari kenaikan jumlah transaksi saham dan 

juga indikasi meningkatnya jumlah pemegang saham. Volume perdagangan 

diharapkan akan semakin meningkat dengan adanya pengumuman stock split. 

Volume perdagangan (TVA) dapat dihitung dengan rumus berikut ini. 

        
       Saham perusahaan i yang diperdagangkan pada waktu t 

TVAi,t  = 
       Saham perusahaan i yang beredar pada waktu t 

 

Keterangan: 

TVAi,t  = Trading Volume Activity i pada waktu t 

            i      = Nama perusahaan 

            t      = Waktu tertentu  

Adanya pengumuman stock split mengakibatkan bertambahnya jumlah 

lembar saham yang beredar di bursa. Peristiwa ini diharapkan juga akan 

meningkatkan volume perdagangan saham di pasar sehingga tingkat likuiditas 

saham meningkat. Adanya peningkatan volume perdagangan saham 

mengindikasikan bahwa informasi yang disampaikan memiliki kandungan 

informasi yang menyebabkan terjadinya perbedaan preferensi investor. 
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D. Return Saham 

1. Pengertian Return 

Return saham merupakan pendapatan per lembar saham yang dinikmati 

oleh investor atas suatu investasi yang dilakukan. Return merupakan salah 

satu aspek terpenting dalam analisis investasi. Ketika investor 

menanamkan modalnya, mereka mengharapkan suatu tingkat keuntungan 

tertentu. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return 

merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan 

juga merupakan imbalan atas keberanian investor untuk menanggung 

risiko atas investasi yang dilakukan. 

Terdapat dua keuntungan (return) yang diperoleh pemodal dengan 

membeli atau memiliki saham. 

a. Dividen 

Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan 

penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. 

Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham 

dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka 

pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu 

yang relatif lama yakni hingga kepemilikan saham tersebut berada 

dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak 

mendapatkan dividen. 
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Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, artinya 

kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai 

dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham atau dapat pula 

berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham 

diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang 

dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian 

dividen saham tersebut  

 
b. Capital Gain 

Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. 

Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di 

pasar sekunder. Misalnya seorang pemodal membeli saham Telkom 

dengan harga per saham Rp 3.000 kemudian menjualnya dengan harga 

per saham Rp 3.500 yang berarti pemodal tersebut mendapatkan 

capital gain sebesar Rp 500 untuk setiap saham yang dijualnya. 

Umumnya pemodal dengan orientasi jangka pendek mengejar 

keuntungan melalui capital gain. Misalnya seorang pemodal membeli 

saham pagi hari dan kemudian menjualnya lagi pada siang hari jika 

saham mengalami kenaikan. 

Return adalah alat manajemen yang digunakan untuk mengukur besarnya 

bagian keuntungan yang diperoleh pemegang saham atau investor. Return 

juga dapat digunakan sebagai alat pengukuran untuk menilai pertumbuhan 

atau kinerja suatu perusahaan. 
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Investor yang ingin memaksimalkan keuntungan yang diharapkan harus 

juga menoleransi resiko. Investasi yang efisien adalah investasi yang 

memberikan resiko tertentu dengan tingkat keuntungan yang terbesar, atau 

tingkat keuntungan yang terbesar dengan resiko terkecil. Dengan kata lain 

kalau ada dua usulan investasi yang memberikan tingkat keuntungan yang 

sama, tetapi mempunyai resiko yang berbeda maka investor yang rasional 

akan memilih investasi yang mempunyai resiko lebih kecil. Return 

merupakan motivasi dan prinsip penting dalam investasi serta merupakan 

kunci yang memungkinkan investor memutuskan pilihan alternatif 

investasinya.  

 Terdapat dua istilah dalam return, di antaranya sebagai berikut ini. 

a. Return realisasi (realized return)  

Return realisasi (realized return) merupakan return yang telah terjadi. 

Return realisasi dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi 

penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari 

perusahaan. Return historis ini juga berguna sebagai dasar penentuan 

tingkat keuntungan yang diharapkan (expected return) dan resiko di 

masa yang akan datang. 

Data harga saham yang digunakan adalah harga saham harian yaitu 5 

hari sebelum dan 5 hari setelah tanggal stock split. Harga saham yang 

digunakan adalah harga saham penutupan (closing price). Harga 

saham ini digunakan untuk mencari return saham pada periode yang 

sama. 
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Perubahan harga saham diukur dengan return saham dengan rumus 

seperti berikut ini. 

 

                  R it = 
1

1

-

--

t

tt

P

PP
 

Keterangan: 

R it  =   Return saham pada hari ke-t 

   P t    =  Harga saham pada hari ke-t 

   P 1-t  =  Harga saham pada hari ke t-1 

 
b. Return ekspektasi  

Return ekspektasi yaitu return yang diharapkan akan diperoleh 

investor di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang 

sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya belum terjadi. Return 

ekspektasi dapat dihitung dengan rumus berikut ini 

 
 E (R it ) = ia + ib R mt  

 

 Keterangan: 

E (R it )  =   Return saham individual yang diharapkan pada hari ke-t 

ia   =   Besarnya return saham individual yang tidak dipengaruhi 

oleh return pasar 

ib    = Tingkat kepekaan return saham individual sebagai akibat 

berubahnya return pasar 
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R mt        =  Return market pada hari ke-t 

 

Sedangkan untuk menghitung return market dapat diperoleh dengan 

menggunakan persamaan berikut ini. 

 

R mt  =  
1

1

-

--

t

tt

IHSG

IHSGIHSG
 

Keterangan: 

R mt          = Return market pada hari ke-t 

IHSG t     = IHSG harian harian pada hari ke-t 

IHSG 1-t  = IHSG harian pada hari ke t-1 

Return dalam investasi mempunyai dua komponen yaitu: 

a. Tingkat keuntungan yang normal atau diharapkan 

Tingkat keuntungan ini merupakan bagian dari tingkat keuntungan 

aktual yang diperkirakan atau diharapkan oleh pemegang saham, 

tingkat keuntungan tersebut dipengaruhi oleh informasi yang dimiliki 

oleh para pemodal. 

b. Tingkat keuntungan yang tidak pasti atau beresiko 

Bagian dari tingkat keuntungan ini berasal dari informasi yang bersifat 

tidak terduga. 

 
2. Abnormal Return 

Abnormal return timbul dari keuntungan yang berupa capital gain. 

Abnormal return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya 
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terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan return 

ekspektasi (return yang diharapkan oleh investor). Dengan demikian 

return tidak normal (abnormal return) adalah selisih antara return 

sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi (Jogiyanto, 2003). 

Efisiensi pasar dapat diuji dengan melihat abnormal return yang terjadi. 

Pasar dikatakan tidak efisien jika satu atau beberapa pelaku pasar dapat 

menikmati abnormal return dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Abnormal return positif artinya tingkat keuntungan yang sebenarnya 

terjadi lebih besar dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Sedangkan 

abnormal return negatif berarti tingkat keuntungan yang sebenarnya 

terjadi lebih kecil dari tingkat keuntungan yang diharapkan. 

Para investor tentunya mengharapkan return yang akan diterima 

proporsional dengan pengorbanan yang dikeluarkan, akan tetapi dalam 

prakteknya tidaklah selalu demikian. Seringkali investor dihadapkan pada 

kenyataan di mana return yang diharapkan tidak sesuai dengan return 

yang diterimanya. Fenomena inilah yang dikenal dengan istilah abnormal 

return, yang dihitung dari selisih antara return yang sesungguhnya terjadi 

(actual return) dengan return yang diharapkan oleh investor (expected 

return). 

Mencari abnormal return dengan menggunakan rumus berikut ini. 

 
AR it = R it - E(R it ) 

 
  

Keterangan: 
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AR it    =   Abnormal return saham i pada perioda peristiwa ke-t 

R it    = Return yang sesungguhnya terjadi untuk saham i pada perioda   

peristiwa ke-t 

E(R it ) =  Return ekspektasi saham i untuk perioda peristiwa ke-t 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur abnormal 

return. 

a. Model disesuaikan rata-rata (mean-adjusted model) 

Mean-adjusted model menganggap bahwa return ekspektasi bernilai 

konstan yang sama dengan rata-rata return realisasi sebelumnya 

selama periode estimasi. Periode estimasi umumnya merupakan 

periode sebelum periode peristiwa. Periode peristiwa disebut juga 

dengan periode pengamatan atau jendela peristiwa (event window). 

b. Model pasar (market model) 

Perhitungan dengan model pasar ini dilakukan dengan dua tahap, 

yaitu: 

1). Membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi 

selama periode estimasi. 

2). Menggunakan model ekspektasi ini untuk mengestimasi return 

ekspektasi di periode jendela.  

c. Model disesuaikan pasar (market-adjusted model) 

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 perlu 
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menggunakan periode estimasi untuk membentuk model estimasi, 

karena return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return 

indeks pasar. 

E. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan 

gambar seperti berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis 

Fatmawati dan Asri (1999) meneliti pengaruh stock split terhadap 

likuiditas saham yang diukur dengan besarnya bid-ask spread. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa aktivitas split berpengaruh secara signifikan 

terhadap tingkat harga saham, volume turnover dan prosentase spread. Di 

samping itu juga terdapat perbedaan spread sebelum dan sesudah split yang 

dipengaruhi secara signifikan oleh variabel harga saham, dan volume turnover. 

Periode sebelum 
pengumuman 

stock split (t = -5) 

Terjadi 
perubahan 

volume 
perdagangan 

saham 

Pengumuman stock split 
(t = 0) 

Periode setelah 
pengumuman 

stock split (t = +5) 

Ada perubahan 
abnormal return 

(reaksi pasar) 

Tidak ada 
perubahan 
abnormal 

return 
(reaksi pasar) 

Tidak terjadi 
perubahan 

volume 
perdagangan 

saham 
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Kurniawati (2003) melakukan analisis kandungan informasi stock split dan 

likuiditas saham. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengumuman 

stock split memiliki kandungan informasi sehingga direspon oleh para pelaku 

pasar. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasar bereaksi karena mengetahui 

prospek perusahaan yang bagus di masa depan yang disinyalkan melalui stock 

split, di mana hanya perusahaan yang memiliki kinerja yang bagus yang dapat 

melakukan stock split. Pada pengujian likuiditas saham menunjukkan hanya 

beta saja yang memiliki perbedaan yang signifikan, sedangkan volume 

perdagangan dan bid ask spread meskipun berbeda tetapi tidak signifikan. 

 Savitri dan Martani (2006) melakukan penelitian dengan judul “The 

Analisys impact of stock split and reverse stock split on stock return and 

volume the case of Jakarta Stock Exchange”. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa abnormal return pada 5 hari sebelum dan pada 

hari/tanggal pengumuman berubah secara signifikan, volume perdagangan 

pada 1 hari sebelum dan 1 hari sesudah berubah secara signifikan dan volume 

perdagangan berpengaruh terhadap return terutama pada hari ke-2. 

Sutrisno et. al. (2000) meneliti pengaruh stock split terhadap likuiditas dan 

return saham di Bursa Efek Jakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa aktivitas split mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham, volume perdagangan dan persentase spread, tetapi tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap varian saham dan abnormal return baik 

ditinjau secara individual maupun sebagai sebuah portofolio. 
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Widayanto dan Sunarjanto (2005) meneliti mengenai analisis pengaruh 

pengumuman stock split terhadap harga saham, volume perdagangan saham 

dan likuiditas saham yang diukur dengan bid-ask spread. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa stock split akan mengakibatkan perbedaan yang 

signifikan terhadap harga saham, volume perdagangan dan likuiditas saham. 

Atas dasar hasil penelitian-penelitian tersebut, maka hipotesis pada 

penelitian dapat dinyatakan seperti berikut ini. 

Ha1 =  Terdapat perbedaan volume perdagangan saham di Bursa Efek 

Indonesia pada periode sebelum dan setelah pengumuman stock 

split. 

Suntoro dan Subekti (2003) menguji kandungan informasi atas peristiwa 

stock split. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pengumuman 

stock split berpengaruh signifikan terhadap abnormal return dan volume 

perdagangan saham dan terdapat hubungan yang signifikan reaksi pasar yang 

diproksikan dengan abnormal return dan trading volume activity di seputar 

periode pengumuman stock split. 

Hendrawaty (2007) menguji efisiensi pasar modal atas peristiwa 

pengumuman stock split. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa harga 

saham berubah sebelum dan sesudah peristiwa stock split dan tidak terdapat 

abnormal return baik sebelum dan sesudah stock split. 

Dampak stock split terhadap keuntungan investor dijelaskan oleh Grinblatt 

et. al. (1984) bahwa disekitar pengumuman split menunjukkan adanya 

perilaku harga saham yang abnormal sehingga mempengaruhi keuntungan 
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(return) saham untuk investor. Muazaroh dan Iramani (2006) dalam penelitian 

analisis kinerja keuangan, kemahalan saham dan likuiditas pada pemecahan 

saham memperoleh hasil bahwa abnormal return berubah pada 5 hari sebelum 

dan 5 hari setelah pengumuman stock split. EAT, pertumbuhan EAT dan 

pertumbuhan EPS perusahaan yang melakukan stock split lebih rendah 

dibandingkan dengan yang tidak melakukan stock split. Tidak terdapat 

peningkatan EPS sebelum dan setelah stock split dan terdapat peningkatan 

likuiditas saham yang ditunjukkan dari nilai TVA lebih besar sesudah 

perusahaan melakukan pemecahan saham. 

Winarso (2003) meneliti mengenai perilaku reaksi harga saham terhadap 

pengumuman stock split dengan menggunakan analisis abnormal return 

menggunakan beta koreksi. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa 

tiga hari sebelum pengumuman stock split, terdapat abnormal return yang 

negatif dan hanya pada hari kedua dan pertama sebelum pengumuman stock 

split yang memiliki nilai abnormal return yang signifikan. Sementara itu pada 

saat tanggal pengumuman stock split dan sehari setelah stock split, investor 

dapat memperoleh abnormal return yang positif, di mana hal ini berarti return 

saham yang diperoleh investor lebih besar dari return saham yang diharapkan. 

Abnormal return yang penting pada saat pengumuman stock split ini yang 

menunjukkan bahwa respon pasar yang positif terhadap pengumuman stock 

split. 

Chern et. al. (2006) melakukan penelitian dengan judul The information 

content of stock split announcements: Do option matter? Hasil penelitian 
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tersebut menunjukkan bahwa return saham (abnormal return) pada tanggal 

pengumuman lebih rendah dibandingkan pada waktu sebelum dan setelah 

stock split. 

Atas dasar hasil penelitian-penelitian tersebut, maka hipotesis pada 

penelitian dapat dinyatakan seperti berikut ini. 

Ha2  =  Terdapat perbedaan abnormal return di Bursa Efek Indonesia pada 

periode sebelum dan setelah pengumuman stock split. 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada informasi pengumuman stock split perusahaan  

yang listing di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2003 sampai dengan tahun 

2007. Penelitian ini merupakan penelitian event study yakni studi yang 

mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman (Jogiyanto, 2003). Event study 

dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi (information content) 

dari suatu pengumuman. Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk 

melihat reaksi dari suatu pengumuman. Apabila dari pengumuman peristiwa 

tersebut terdapat suatu kandungan informasi maka diharapkan pasar akan 

bereaksi pada saat pengumuman diterima oleh pasar. 
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Dimensi waktu yang digunakan adalah cross sectional, artinya penelitian 

dilaksanakan pada suatu waktu tertentu. Berdasarkan kemampuan peneliti 

dalam mempengaruhi variabel penelitian adalah ex post facto yang berarti 

bahwa peneliti tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi variabel 

penelitian dikarenakan dua hal, yaitu peneliti memang tidak mempunyai 

kemampuan untuk mempengaruhi variabel tersebut dan data yang diuji adalah 

data yang bersifat historis. 

 

 

B. Populasi, Sampel, Teknik Sampling dan Periode Pengamatan 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan go public yang 

melakukan kebijakan stock split di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2003 

sampai dengan tahun 2007. Selama periode pengamatan diperoleh jumlah 

populasi sebanyak 53 perusahaan. Dari jumlah populasi tersebut diperoleh 

jumlah sampel sebanyak 36 perusahaan. Teknik pengambilan sampel 

dilakukan secara purposive sampling yaitu sampel yang dibutuhkan dibatasi 

pada tipe tertentu atau menyesuaikan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh 

peneliti. Sampel-sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria-

kriteria sebagai berikut ini. 

1. Perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 

melakukan stock split selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. 

2. Memiliki data yang dibutuhkan untuk penelitian secara lengkap. 
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3. Tidak melakukan corporate action lain selama periode pengamatan (event 

window), seperti right issue, warrant, additional shares, pengumuman 

dividen, saham bonus, merger dan lain-lain. 

Periode penelitian dalam event study ini meliputi 111 hari kerja bursa yang 

terdiri dari periode estimasi dan periode jendela. Periode estimasi mencakup 

100 hari kerja bursa, sedangkan periode jendelanya 11 hari yakni 5 hari 

sebelum tanggal pengumuman stock split, 1 hari saat pengumuman stock split 

dan 5 hari setelah tanggal pengumuman stock split. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari confounding effect, oleh karena itu 11 hari cukup layak untuk 

meneliti abnormal return, karena periode yang terlalu panjang (lebih dari 5 

hari) atau periode yang terlalu pendek (kurang dari 5 hari) akan 

memungkinkan adanya pengaruh yang bias (Jogiyanto, 2003). 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berasal dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD), IDX Statistics dan 

Data Base yang terdapat di Pojok BEI Fakultas Ekonomi UNS Surakarta. 

Alasan penggunaan data sekunder adalah dengan pertimbangan bahwa data ini 

mudah untuk diperoleh, lebih murah dan mempunyai rentang waktu serta 

ruang yang jelas. Data sekunder dapat diperoleh dari perusahaan yang diteliti 

atau data yang dipublikasikan untuk umum, dalam hal ini terbitan yang 

dikeluarkan oleh media massa atau perusahaan penerbit. Selain itu 

penggunaan data sekunder dalam penelitian ini sudah lazim digunakan baik di 
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dalam negeri maupun di luar negeri dan penggunaan laporan keuangan untuk 

perusahaan go public keabsahannya lebih dapat dipercaya karena sudah 

diaudit oleh auditor independen.  Data-data yang dikumpulkan dalam 

penelitian adalah seperti berikut ini. 

1. Data nama perusahaan yang mengumumkan stock split pada periode tahun 

2003 sampai dengan tahun 2007 dari ICMD. 

2. Data tanggal pengumuman stock split setiap perusahaan yang dijadikan 

sampel dari IDX Statistics. 

3. Harga saham harian tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Data harga 

saham yang digunakan adalah harga penutupan karena harga tersebut 

adalah harga yang sudah ditentukan oleh pasar. Data harian ini digunakan 

karena memiliki tingkat kepekaan yang tinggi dalam merespon reaksi 

pasar. 

4. Data IHSG harian, baik untuk periode pengamatan atau periode estimasi. 

5. Data harian volume perdagangan selama periode pengamatan. 

6. Data mengenai jumlah saham beredar perusahaan sampel pada periode 

tertentu. 

 

D. Pengukuran Variabel 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut 

ini. 

1. Volume Perdagangan Saham atau Trading Volume Activity (TVA) 
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Penelitian ini menggunakan volume perdagangan untuk mengukur 

besarnya likuiditas sebelum dan sesudah stock split. Volume perdagangan 

yang tinggi menunjukkan bahwa investor sangat tertarik dalam melakukan 

transaksi di pasar modal. Volume perdagangan diharapkan akan semakin 

meningkat dengan adanya stock split. Untuk mencari TVA yang 

merupakan ukuran likuiditas dibutuhkan data mengenai volume 

perdagangan saham dan saham perusahaan yang beredar sebelum dan 

sesudah stock split. Data mengenai volume transaksi dan jumlah saham 

perusahaan yang beredar adalah volume transaksi harian selama 5 hari 

sebelum stock split dan 5 hari sesudah stock split. 

Volume perdagangan (TVA) dapat dihitung dengan rumus berikut ini. 

       Saham perusahaan i yang diperdagangkan pada waktu t 
TVAi,t  = 

       Saham perusahaan i yang beredar pada waktu t 
Keterangan: 

             TVA = Trading Volume Activity i pada waktu t 

     i    = Nama perusahaan 

     t    = Waktu tertentu 

2. Abnormal Return 

Abnormal return merupakan selisih antara return yang sesungguhnya 

terjadi dengan return ekspektasi. Pengukuran abnormal return dapat dicari 

dengan menggunakan langkah-langkah berikut ini. 

a. Menghitung return saham individu yang sesungguhnya (return 

realisasi) 
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Return realisasi yaitu hasil keuntungan yang telah terjadi dan dihitung 

berdasarkan data historis. Return sesungguhnya merupakan return 

yang terjadi pada waktu ke-t yang merupakan selisih harga sekarang 

relatif terhadap harga sebelumnya. 

Return realisasi dapat dicari dengan rumus seperti berikut ini. 

 

        R it = 
1

1

-

--

t

tt

P

PP
  

   
Keterangan:  

R it  =   Return saham pada hari ke-t 

   P t    =  Harga saham pada hari ke-t 

   P 1-t  =  Harga saham pada hari ke t-1 

 

b. Menghitung return market 

Return market dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan 

berikut ini. 

 

R mt  =  
1

1

-

--

t

tt
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Keterangan: 

R mt        = Return market pada hari ke-t 

IHSG t   = IHSG harian harian pada hari ke-t 

IHSG 1-t = IHSG harian pada hari ke t-1 
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c. Menghitung return ekspektasi 

Return ekspektasi yaitu return yang diharapkan akan diperoleh 

investor di masa mendatang. 

Return ekspektasi dapat dihitung dengan rumus berikut ini. 

    
 E (R it ) = ia + ib R mt  

 
 Keterangan: 

E (R it ) =    Return saham individual yang diharapkan pada hari ke-t 

ia  =   Besarnya return saham individual yang tidak dipengaruhi 

oleh return pasar 

ib    = Tingkat kepekaan return saham individual sebagai akibat 

berubahnya return pasar 

R mt        =  Return market pada hari ke-t 

d. Menghitung abnormal return 

Abnormal return dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut 

ini. 

 
AR it = R it - E(R it ) 

 
Keterangan: 

AR it     =   Abnormal return saham I pada perioda peristiwa ke-t 

R it     =   Return yang sesungguhnya yang terjadi untuk saham I pada 

perioda untuk peristiwa ke-t 
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E(R it ) =    Return ekspektasi saham I untuk perioda peristiwa ke-t 

  

E. Teknik Analisis Data 

1. Uji Normalitas data 

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu akan dilakukan 

pengujian normalitas data. Data yang diteliti harus diketahui terlebih 

dahulu apakah terdistribusi normal atau tidak normal. Fungsi pengujian 

suatu data dikategorikan sebagai distribusi normal atau tidak adalah 

sebagai alat untuk membuat kesimpulan populasi berdasarkan data sampel. 

Pengujian normalitas ini akan dapat menentukan alat uji selanjutnya yang 

digunakan dalam penelitian. 

Uji normalitas yang digunakan adalah uji kolmogorov-smirnov. Dengan uji 

ini dapat diketahui apakah nilai sampel yang teramati sesuai dengan 

distribusi tertentu. Kriteria yang dapat digunakan adalah dengan pengujian 

dua arah (two-tailed test) yaitu dengan membandingkan nilai p yang 

diperoleh dengan taraf signifikansi yang sudah ditentukan. Nilai p 

ditentukan sebesar 0,05, apabila nilai p > 0,05 maka data berdistribusi 

normal dan jika nilai p < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. 

2. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji normalitas data, maka dilakukan pengujian statistik 

untuk menguji hipotesis. Jika data berdistribusi normal, maka uji statistik 

parametrik yang digunakan adalah Paired Sample T-Test. Apabila data 
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berdistribusi tidak normal maka digunakan uji statistik non parametrik 

yakni Wilcoxon Signed Rank Test.  

Langkah-langkah uji Paired Sample T-Test sebagai berikut : 

a. Menentukan level of significance (a = 5 %) dengan derajat kebebasan 

(degree of freedom) n-1. 

b. Membandingkan probabilitas (p) t-hitung  dan a = 5 %. 

 Penarikan kesimpulan pada uji ini didasarkan pada : 

1) Jika nilai probabilitas (p) < 0,05 maka Ha diterima. 

2) Jika nilai probabilitas (p) > 0,05 maka Ha ditolak. 

Langkah-langkah uji Wilcoxon Signed Rank Test sebagai berikut : 

a. Menentukan level of significance (a = 5 %) dengan derajat kebebasan 

(degree of freedom) n-1. 

b. Membandingkan probabilitas (p) z-hitung  dan a = 5 % 

Penarikan kesimpulan pada uji ini didasarkan pada : 

1) Jika nilai probabilitas (p) < 0,05 maka Ha diterima. 

2) Jika nilai probabilitas (p) > 0,05 maka Ha ditolak. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini akan menguraikan mengenai populasi dan sampel, deskripsi 

statistik, hasil pengujian normalitas data, hasil pengujian hipotesis dan 

pembahasan. Analisis data diolah dengan menggunakan teknik analisis paired 

sample t-test dan wilcoxon signed rank test. Pada penelitian ini pengolahan data 

dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Excel, sedangkan analisis 

data, uji normalitas maupun uji hipotesis menggunakan SPSS for Windows  versi 

16.0. 
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A. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan go public yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2003 – 2007. Pemilihan 

sampel ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu 

dengan menetapakan kriteria sampel tertentu dengan tujuan agar dapat 

mewakili populasinya. Dari semua emiten yang melakukan stock split selama 

periode tersebut, kemudian dilakukan penyaringan dengan kriteria yang telah 

ditetapkan. Sesudah dilakukan penyaringan, diperoleh sebanyak 36 

perusahaan/emiten sebagai sampel akhir bagi penelitian ini. 

Berikut ini disajikan perincian prosedur pengambilan sampel berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan. 

 

 

TABEL IV.1 

Rincian Perolehan Sampel 

 
Kriteria Pemilihan Sampel     Jumlah 

- Emiten yang mengumumkan stock split                53 

- Emiten yang melakukan company action lain 

                  selain stock split selama periode pengamatan               (14)  

- Emiten yang datanya tidak lengkap      ( 3) 

Emiten yang memenuhi kriteria                                                    36 

Sumber: IDX Statistic dan ICMD tahun 2003-2007 

 
Daftar sampel penelitian, selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

penelitian ini. 
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B. Deskripsi Statistik 

Statistik deskripsi data penelitian meliputi TVA dan abnormal return 

selama periode pengamatan dalam penelitian dapat dijelaskan dengan tabel 

berikut ini. 

 

Tabel IV.2 

Statistik Deskriptif  TVA 
 

     Periode       N     Mean Std. Deviasi Minimum        Maksimum 

     TVA_5 36 0.0456831 0.18737121 0.00000 0.94903 

     TVA_4 36 0.0512672 0.21715371 0.00000 1.16528 

     TVA_3 36 0.0650217 0.27866750 0.00000 1.49019 

     TVA_2 36 0.0508531 0.21477089 0.00000 1.15228 

     TVA_1 36 0.0538881 0.22057970 0.00000 0.95724 

     TVA5 36 0.0012233 0.00189455 0.00000 0.00846 

     TVA4 36 0.0014572 0.00222246 0.00000 0.01080 

      Tabel IV.2 Lanjutan 

      TVA3 36 0.0012706 0.00249769 0.00000 0.01223 

      TVA2 36 0.0020994 0.00586336 0.00000 0.03448 

      TVA1 36 0.0017325 0.00282271 0.00000 0.01177 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa pada t-5, TVA mempunyai nilai 

tertinggi sebesar 0,94903, nilai terendah 0,00000 dan standar deviasi sebesar 

0,187321 serta nilai mean sebesar 0,0456831. Sedangkan TVA pada t-4 

mempunyai nilai tertinggi sebesar 1,16528, nilai terendah 0,00000, standar 

deviasi 0,21715371 dan nilai mean sebesar 0,0512672. TVA pada t-3 
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mempunyai nilai tertinggi sebesar 1,49019, nilai terendah 0,00000, standar 

deviasi 0,27866750 dan nilai mean sebesar 0,0650217. TVA pada t-2 

memiliki nilai tertinggi 1,15228, nilai terendah 0,00000, standar deviasi 

sebesar 0,21477089 dan nilai mean sebesar 0,0508531. Untuk TVA pada t-1 

mempunyai nilai tertinggi 0,95724, nilai terendah 0,00000, standar deviasi 

0,22057970 dan mean sebesar 0,0538881.  

TVA pada t+5 memiliki nilai tertinggi sebesar 0,00846, nilai terendah 

0,00000, standar deviasi 0,00189455 dan mean sebesar 0,0012233. Untuk 

TVA pada t+4 memiliki nilai tertinggi sebesar 0,01080, nilai terendah 

0,00000, standar deviasi 0,00222246 serta nilai mean sebesar 0,0014572. TVA 

pada t+3 mempunyai nilai tertinggi 0,01223, nilai terendah 0,00000, standar 

deviasi 0,00249769 dan nilai mean sebesar 0,0012706. Untuk TVA pada t+2 

mempunyai nilai tertinggi 0,03448, nilai terendah 0,00000, standar deviasi 

sebesar 0,00586336 dan nilai mean sebesar 0,0020994. Sedangkan untuk TVA 

pada t+1 memiliki nilai tertinggi sebesar 0,01177, nilai terendah 0,00000 dan 

standar deviasi 0,00282271 serta nilai mean sebesar 0,0017325. 

Sementara itu deskripsi statistik untuk abnormal return selama periode 

pengamatan dapat disajikan seperti pada tabel IV.3 berikut ini. 

 

Tabel IV.3 

Statistik Deskriptif Abnormal Return 
 

Periode Mean  N Std. Deviation  Std. Error 

Mean 

AR_5  -0.6216819 36 0.56947393  0.09491232 
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AR_4  -0.6136586 36 0.56818865  0.09469811 

AR_3  -0.6223419 36 0.57675348  0.09612558 

AR_2  -0.6137381 36 0.57993195  0.09665532 

AR_1  -0.6337367 36 0.56631522  0.09438587 

AR5  -0.6240972 36 0.57249846  0.09541641 

AR4  -0.6277833 36 0.58001387  0.09666898 

AR3  -0.6243292 36 0.56857607  0.09476268 

AR2  -0.6296369 36 0.56966355  0.09494392 

AR1  -0.6158078 36 0.56964052  0.09494009 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan data statistik deskriptif pada tabel di atas, menunjukkan 

bahwa abnormal return pada t-5 memiliki standar deviasi sebesar 0,56947393, 

standard error mean sebesar 0,09491232 dan nilai mean sebesar -0,6216819. 

Untuk abnormal return pada t-4 mempunyai standar deviasi sebesar 

0,56818865, standard error mean 0,09469811 dan mean sebesar -0,6136586. 

Untuk abnormal return pada t-3 mempunyai nilai mean -0,6223419 dan 

standar deviasi 0,57675348 serta standard error mean 0,09612558. 

Sedangkan abnormal return pada t-2 mempunyai nilai mean sebesar -

0,6137381, standar deviasi 0,57993195 dan standard error mean 0,09665532. 

Abnormal return pada t-1 mempunyai nilai mean sebesar -0,6337367, standar 

deviasi 0,56631522 dan standard error mean sebesar 0,09438587.  

Sementara itu untuk abnormal return pada t+5 mempunyai nilai mean 

sebesar -0,6240972, standar deviasi 0,57249846 dan standard error mean 

sebesar 0,09541641. Pada t+4 abnormal return mempunyai nilai mean -

0,6277833, standar deviasi 0,58001387 dan standard error mean sebesar 
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0,09666898. Untuk abnormal return pada t+3 memiliki mean -0,6243292, 

standar deviasi 0,56857607 dan standard error mean sebesar 0,09476268. 

Abnormal return pada t+2 mempunyai nilai mean sebesar -0,6296369, standar 

deviasi 0,56966355 dan standard error mean sebesar 0,09494392. Sedangkan 

untuk abnormal return pada t+1 memiliki nilai mean sebesar -0,6158078 dan 

standar deviasi sebesar 0,56964052 serta standard error mean sebesar 

0,09494009. 

 

C. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas akan dilakukan sebelum melakukan pengujian 

hipotesis. Pengujian normalitas ini dilakukan untuk mengetahui alat uji 

statistik apa yang tepat digunakan untuk mengolah data, apakah menggunakan 

alat uji statistik parametrik ataukah non parametrik. Apabila data berdistribusi 

normal, maka uji statistik yang digunakan adalah paired sampel t-test dan 

apabila data berdistribusi tidak normal maka uji statistik yang digunakan 

adalah wilcoxon signed rank test. Hasil pengujian normalitas TVA dengan 

menggunakan one sample kolmogorov smirnov test disajikan pada tabel IV.4  

berikut ini. 

 

Tabel IV.4 

Hasil Uji Normalitas TVA 

Periode                           Asymp. Sig. (2-tailed)               α 

      -5                                          0.000                           0.05 

      -4   0.000                           0.05  
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      -3                                           0.000                           0.05 

      -2    0.000                           0.05 

      -1    0.000                           0.05 

       0                                           0.001                           0.05 

       1                                         0.006                           0.05 

       2                                           0.000                           0.05 

       3                                           0.002                           0.05 

       4                                           0.018                           0.05 

       5                                           0.004                           0.05 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan hasil uji normalitas TVA pada tabel IV.4 di atas dapat 

diketahui bahwa TVA sebelum dan sesudah peristiwa berdistribusi tidak 

normal, hal ini ditunjukkan dengan semua nilai asymptotic significance di 

bawah 0,05. Sesuai dengan kaidah pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa 

data yang memiliki distribusi normal,  pengujian selanjutnya dengan 

menggunakan uji statistik parametrik dapat dilanjutkan. Sedangkan untuk data 

yang berdistribusi tidak normal, pengujian selanjutnya menggunakan uji 

statistik non parametrik. 

Hasil uji normalitas abnormal return dengan menggunakan one sample 

kolmogorov smirnov test dapat disajikan pada tabel IV.5 berikut ini. 

 

Tabel IV.5 

Hasil Uji Normalitas Abnormal Return 

       Periode                           Asymp. Sig. (2-tailed)                  a 

       -5                                              0.268*                                0.05 

      -4        0.244*                                0.05 
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      -3        0.210*                                0.05 

      -2        0.298*                                0.05 

     -1        0.533*                                0.05 

      0                                                0.229*                                0.05 

      1                                             0.479*                                0.05 

      2                                                0.244*                                0.05 

      3                                                0.376*                                0.05 

      4                                                0.367*                                0.05 

      5                                                0.360*                                0.05 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

* Data berdsitribusi normal, asymp. sig. (2-tailed) > a 

 
Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel IV.5 di atas, abnormal return 

sebelum dan sesudah pengumuman stock split diperoleh nilai asymptotic 

significance lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data abnormal 

return berdistribusi normal sehingga pengujian selanjutnya menggunakan uji 

statistik parametrik. 

 

 

D. Pengujian Hipotesis 

Pengujian terhadap hipotesis Ha1 bertujuan untuk mengetahui adanya 

perbedaan TVA sebelum dan setelah pengumuman stock split. Sedangkan 

pengujian hipotesis Ha2 bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan 

abnormal return baik sebelum dan sesudah pengumuman stock split. 

1. Pengujian Hipotesis Ha1 

Hasil pengujian reaksi pasar modal sebelum dan sesudah peristiwa stock 

split terhadap TVA. Berdasarkan hasil uji normalitas telah diketahui 
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bahwa data berdistribusi tidak normal, maka pengujian hipotesis 

menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil pengujian hipotesis 

disajikan pada tabel IV.6 berikut ini. 

 
 Tabel IV.6  

Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test 

Periode  z-hitung  Asymp. Sig. (2-tailed)  

-5, +5   -0.039   0.969 

-4, +4   -1.088   0.277 

-3, +3   -1.284   0.199 

-2, +2   -1.871   0.061* 

-1, +1   -0.196   0.845 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 * Signifikan pada a = 0.1 

 

 Pengujian terhadap hipotesis Ha1  bertujuan untuk mengetahui adanya 

perbedaan TVA sebelum dan sesudah peristiwa stock split. Berdasarkan 

hasil pengujian pada tabel IV.6 di atas dapat diketahui bahwa tidak 

terdapat perbedaan rata-rata TVA pada periode 5 hari sebelum dan 5 hari 

sesudah pengumuman stock split. Sementara itu untuk periode 4 hari 

sebelum dan 4 hari setelah pengumuman stock split tidak terdapat 

perbedaan rata-rata TVA. Untuk periode 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah 

pengumuman stock split tidak terdapat pula perbedaan rata-rata TVA. 

Hasil pengujian Wilcoxon Signed Rank Test menunjukkan bahwa pada 

periode 2 hari sebelum dan 2 hari sesudah terjadinya pengumuman stock 

split tidak terdapat perbedaan rata-rata TVA pada tingkat signifikansi (a) 5 

%, namun hasil menjadi signifikan ketika tingkat signifikansi penelitian 
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10%. Sementara itu untuk periode 1 hari sebelum dan 1 hari setelah 

pengumuman stock split menghasilkan z-hitung sebesar 0,196 dan 

asymptotic significance sebesar 0,845. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan rata-rata TVA pada periode 1 hari sebelum dan 1 

hari sesudah pengumuman stock split. 

2. Pengujian Hipotesis Ha2  

Hasil pengujian reaksi pasar modal sebelum dan sesudah peristiwa stock 

split terhadap abnormal return. Berdasarkan hasil uji normalitas telah 

diketahui bahwa data berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis 

menggunakan Paired Sample t-test. Hasil pengujian hipotesis disajikan 

pada tabel IV.7 berikut ini. 

 

 

 

Tabel IV.7 

Hasil uji Paired Sample t-test 

Periode  t-hitung  Asymp. Sig. (2-tailed)  

-5, +5   0.563   0.577 

-4, +4   1.501   0.142 

-3, +3   0.262   0.795 

-2, +2   2.129   0.040 * 

-1, +1   -2.265   0.030 * 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 * Signifikan pada a = 0.05 

 
Pengujian terhadap hipotesis Ha2 bertujuan untuk mengetahui adanya 

perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa stock split. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada tabel IV.7 di atas dapat 

diketahui bahwa tidak ada perbedaan rata-rata abnormal return atas 

pengumuman stock split pada periode 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah. 

Hasil ini dibuktikan dengan nilai probabilitas dari uji paired sample t-test 

sebesar 0,577 yang lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian yaitu 

0,05. Untuk periode 4 hari sebelum dan 4 hari sesudah pengumuman stock 

split, nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,142. Hasil tersebut 

mengindikasikan bahwa pada periode 4 hari sebelum dan 4 hari sesudah 

pengumuman stock split tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal 

return yang dibuktikan oleh adanya nilai probabilitas yang lebih besar dari 

tingkat signifikansi penelitian. Tidak ada perbedaan rata-rata abnormal 

return atas pengumuman stock split pada periode 3 hari sebelum dan 3 hari 

setelah pengumuman stock split. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,795. 

Sementara itu pada periode 2 hari sebelum dan 2 hari setelah pengumuman 

stock split, nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,040. Karena nilai 

probabilitas di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan 

abnormal return pada 2 hari sebelum dan 2 hari setelah pengumuman 

stock split. Disamping itu terdapat pula perbedaan rata-rata abnormal 

return atas pengumuman stock split pada periode 1 hari sebelum dan 1 hari 

sesudah. Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai probabilitas 0,030 yang 

lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian.   
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E. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Ha1  di atas menunjukkan bahwa 

hanya rata-rata TVA pada periode 2 hari sebelum dan 2 hari setelah 

pengumuman stock split yang memiliki nilai statistik yang signifikan dengan 

tingkat signifikansi penelitian 10 %. Rata-rata TVA yang signifikan 

menunjukkan bahwa informasi tersebut direspon oleh publik yang ditunjukkan 

oleh reaksi pasar yang signifikan. Perusahaan emiten melakukan stock split 

supaya harga sahamnya tidak terlalu tinggi sehingga volume perdagangan 

saham meningkat. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisa 

efek dari stock split terhadap likuiditas saham. Hasilnya yaitu terjadi 

peningkatan transaksi saham dan volume perdagangan setelah pengumuman 

stock split sehingga likuiditas saham akan naik. Hal ini sesuai dengan Trading 

Range Theory yang menyatakan bahwa pihak yang mendukung split 

berkeyakinan bahwa harga saham yang lebih rendah akan menambah 

kemampuan saham tersebut untuk diperjual belikan setiap saat dan 

meningkatkan efisiensi pasar serta akan menarik investor kecil dan menengah 

untuk melakukan investasi di pasar modal.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sutrisno (2006) dan Fatmawati 

dan Asri (1999) yaitu aktivitas split berpengaruh secara signifikan terhadap 

tingkat volume perdagangan pada saat sebelum dan setelah pengumuman 

stock split. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis Ha1  dapat 

diterima sehingga terdapat kecenderungan perbedaan volume perdagangan 
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saham yang signifikan pada periode 2 hari sebelum dan 2 hari setelah 

pengumuman stock split.  

Hasil pengujian atas abnormal return menunjukkan bahwa pada periode 2 

hari sebelum dan 2 hari setelah peristiwa dan 1 hari sebelum dan 1 hari setelah 

peristiwa yang secara statistik memiliki nilai yang signifikan. Hasil pengujian 

hipotesis Ha2 berhasil mendukung signaling theory. Dalam signaling theory 

dinyatakan 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 memiliki kinerja yang bagus, karena untuk 

melakukan stock split perusahaan harus menanggung semua biaya yang 

ditimbulkan oleh stock split tersebut. Di samping itu signaling theory dalam 

pemecahan saham juga memberikan informasi kepada investor tentang 

prospek peningkatan return masa depan yang substansial. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Savitri dan Martani (2006) dan 

Suntoro dan Subekti (2003) yang mengindikasikan bahwa pengumuman stock 

split berpengaruh signifikan terhadap abnormal return dan volume 

perdagangan saham. Penelitian yang dilakukan oleh Muazaroh dan Iramani 

(2006) juga mengindikasikan bahwa abnormal return berubah pada 5 hari 

sebelum dan 5 hari setelah stock split. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. Terjadi kecenderungan perbedaan TVA yang signifikan antara periode 2 

hari sebelum dan 2 hari setelah pengumuman stock split pada tingkat 

signifikansi penelitian 10 %. Sementara itu, pada periode pengujian yang 

lain tidak terdapat perbedaan rata-rata TVA selama tahun 2003 sampai 

dengan tahun 2007. 
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2. Terdapat perbedaan yang signifikan abnormal return pada 2 hari sebelum 

dan 2 hari setelah pengumuman stock split. Di samping itu terdapat pula 

perbedaan rata-rata abnormal return atas pengumuman stock split pada 

periode 1 hari sebelum dan 1 hari sesudah. Untuk periode pengamatan 

yang lain, yaitu periode 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah pengumuman 

stock split, 4 hari sebelum dan 4 hari sesudah pengumuman stock split dan 

5 hari sebelum dan 5 hari setelah pengumuman stock split tidak terdapat 

perbedaan rata-rata abnormal return. 

 

 

 

 

B. Keterbatasan 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan yang dapat 

dinyatakan seperti berikut ini. 

1. Penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian 5 tahun sehingga 

sampel yang digunakan terbatas 36 perusahaan. Hal ini kemungkinan 

dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan TVA dan abnormal return sebagai 

proksi reaksi pasar. 

3. Penelitian ini menggunakan beta yang tidak dikoreksi di dalam 

penghitungan expected return. 
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C. Saran 

Hasil penelitian mendasari penulis dalam pengajuan saran atau 

rekomendasi yang dapat dinyatakan sebagai berikut ini. 

1. Investor saham di Bursa Efek Indonesia dapat menjadikan peristiwa 

pengumuman stock split sebagai informasi dalam pengambilan keputusan 

ekonomis terkait investasinya karena peristiwa pengumuman stock split 

direspon oleh pasar sehingga dengan informasi stock split tersebut tujuan 

investor untuk memperoleh return dapat tercapai. Informasi yang dapat 

digunakan oleh investor sebatas 2 hari sebelum dan 2 hari sesudah 

pengumuman dan 1 hari sebelum atau 1 hari sesudah pengumuman stock 

split. Di luar waktu tersebut, pasar sudah tidak bereaksi sehingga investor 

tidak perlu menggunakan informasi terkait pengumuman stock split 

tersebut. 

2. Emiten dapat menggunakan informasi hasil penelitian terkait keputusan 

untuk mengambil kebijakan stock split. Walaupun secara ekonomis stock 

split tidak berpengaruh terhadap perusahaan tetapi stock split direspon 

oleh pasar pada 2 hari sebelum dan 2 hari sesudah dan 1 hari sebelum dan 

1 hari sesudah sehingga stock split dapat dijadikan alat oleh emiten untuk 

menarik investor berinvestasi pada perusahaan. 

3. Penelitian berikutnya dapat melakukan penelitian lanjutan untuk 

memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam dengan melakukan hal-

hal seperti berikut ini. 
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a. Merinci sampel penelitian berdasarkan industri dan atau ukuran 

perusahaan agar pengaruh pengumuman stock split terhadap 

pandangan investor (reaksi pasar) dapat secara jelas diperoleh 

informasinya pada beberapa industri dan ukuran perusahaan yang 

berbeda. 

b. Menambah atau memperpanjang periode penelitian sehingga dapat 

diperoleh jumlah sampel yang lebih banyak dan hasil penelitian yang 

lebih mendalam dan lebih baik secara statistiknya. 

c. Menambah variabel lain yang diduga mempunyai kemungkinan dapat 

mempengaruhi reaksi pasar sehingga hasil penelitian mampu memberi 

penggambaran yang lebih baik. 

d. Memisahkan dan membedakan pengaruh pengumuman stock split 

dengan reverse split sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan 

perbedaan reaksi pasar atas peristiwa stock split dan reverse split. 
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Daftar Emiten Sampel yang Melakukan Stock Split di BEI 

Tahun 2003-2007 

      No.  Nama Perusahaan   Kode  Tgl. Stock 

Split 

      1.    Pan Brothers Tex   PBRX  09-Jan-03 

      2.             Clipan Finance Indonesia  CFIN  24-Jan-03 

      3.             Panin Insurance   PNIN  28-Mei-03 

      4.             Selamat Sempurna   SMSM  04-Juli-03 

      5.             Unilever Indonesia   UNVR  01-Sep-03 

      6.             Pool Asuransi Indonesia  POOL  04-Des-03 

      7.             Enseval Putra Megatrading  EPMT  10-Des-03 
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      8.               Kalbe Farma    KLBF  30-Des-03 

9.  Dankos Laboratories   DNKS  04-Des-04 

10.  Ekadharma Tape Industry  EKAD  09-Feb-04 

11.  Jakarta Int’l Hotel & Dev.  JIHD  06-Mei-04 

12.  International Níkel Indonesia  INCO  02-Agt-04 

13.  Rig Tenders    RIGS  03-Ags-04 

14.  Telekomunikasi Indonesia  TLKM  27-Sep-04 

15.  Ramayana Lestari Santosa  RALS  18-Okt-04 

16.  Davomas Abadi   DAVO  15-Des-04 

17.  Ciputra Surya    CTRS  25-Jul-05 

18.  Tigaraksa Satria   TEKA  30-Agt-05 

19.  Hexindo Adiperkasa   HEXA  01-Sep-05 

20.  Prima Alloy Steel   PRAS  20-Sep-05 

21.  Humpuss Intermoda Transportasi HITS  15-Des-05 

22.  Intraco Penta    INTA  16-Jan-06 

23.  Pembangunan Jaya Ancol  PJAA  10-Jul-06 

24.  Jaya Real Property   JRPT  14-Agt-06 

25.  Tempo Scan Pacific   TSPC  14-Sep-06 

26.  Buana Finance    BFIN  02-Okt-06 

27.  Arpeni Pratama Ocean Line  APOL  20-Nov-06 

28.  Davomas Abadi   DAVO  28-Mei-07 

29.  Aneka Tambang   ANTM  12-Jul-07 

30.  AKR Corporindo   AKRA  27-Jul-07 

31.  Semen Gresik    SMGR  07-Agt-07 

32.  Sorini Agro Asia Corporindo  SOBI  22-Agt-07 

33.  Hortus Danavest   HADE  10-Sep-07 

34.  Humpuss Intermoda Transportasi HITS  11-Sep-07 

35.  Pakuwon Jati    PWON  19-Sep-07 

36.  Jaya Pari Steel    JPRS  12-Des-07 
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TH 
2003 DATA TVA  TAHUN  2003 

EMITEN -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

PBRX 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00013

CFIN 0,00009 0,00021 0,00012 0,00015 0,00000 0,00056 0,00128 0,00017 0,00010 0,00022 0,00029

PNIN 0,00147 0,00472 0,00368 0,00724 0,00622 0,00225 0,00249 0,00583 0,00461 0,00138 0,00179

SMSM 0,00000 0,00000 0,00000 0,00154 0,00040 0,00007 0,00192 0,00152 0,00167 0,00148 0,00017

UNVR 0,00007 0,00022 0,00027 0,00026 0,00017 0,00008 0,00018 0,00006 0,00019 0,00229 0,00018

POOL 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

EMPT 0,00556 0,01730 0,00457 0,00421 0,00234 0,00902 0,01177 0,00233 0,00788 0,00376 0,00262

KLBF 0,00071 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00038 0,00026 0,00000 0,00003 0,00003 0,00008
TH 
2004 DATA TVA  TAHUN  2004 

EMITEN -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

DNKS 0,00051 0,00431 0,00489 0,00230 0,00064 0,00010 0,00062 0,00025 0,00074 0,00044 0,00138

EKAD 0,00011 0,00053 0,00388 0,00341 0,00504 0,00022 0,00000 0,00003 0,00011 0,00000 0,00000

JIHD 0,02191 0,00683 0,00411 0,00040 0,00267 0,00332 0,00510 0,00473 0,00189 0,00419 0,00178

INCO 0,00220 0,00091 0,00049 0,00018 0,00195 0,00173 0,00091 0,00111 0,00082 0,00131 0,00016

RIGS 0,00000 0,00000 0,00002 0,00000 0,00014 0,00000 0,00026 0,00064 0,00003 0,00002 0,00000

TLKM 0,00157 0,00411 0,00093 0,00132 0,00041 0,00112 0,00089 0,00029 0,00043 0,00108 0,00421

RALS 0,00048 0,00174 0,00069 0,00102 0,00060 0,00066 0,00066 0,00049 0,00121 0,00033 0,00025
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DAVO 0,00018 0,00002 0,00000 0,00000 0,00007 0,00051 0,00027 0,00003 0,00002 0,00000 0,00001
TH 
2005 DATA TVA  TAHUN  2005 

EMITEN -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

CTRS 0,00398 0,00200 0,00152 0,00686 0,00145 0,00225 0,00951 0,03448 0,01223 0,01080 0,00846

TGKA 0,00000 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

HEXA 0,00041 0,00056 0,00057 0,00363 0,00019 0,00003 0,00002 0,00006 0,00011 0,00252 0,00202

PRAS 0,00002 0,00174 0,00029 0,00000 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00002 0,00000

HITS 0,00003 0,00000 0,00001 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001
TH 
2006 DATA TVA  TAHUN  2006 

EMITEN -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

INTA 0,01365 0,00114 0,00089 0,00332 0,00052 0,00013 0,00091 0,00016 0,00045 0,00012 0,00014

PJAA 0,00040 0,00130 0,00919 0,00620 0,00279 0,00119 0,00028 0,00065 0,00056 0,00114 0,00033

JRPT 0,00000 0,00002 0,00015 0,00039 0,00009 0,00002 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00030

TSPC 0,00020 0,00056 0,00052 0,00023 0,00021 0,00116 0,00566 0,00435 0,00290 0,00440 0,00418

BFIN 0,00000 0,00000 0,00171 0,00486 0,00123 0,00177 0,00005 0,00000 0,00007 0,00005 0,00001

APOL 0,00063 0,00022 0,00067 0,00068 0,00059 0,00368 0,00099 0,00088 0,00073 0,00204 0,00075
TH 
2007 DATA TVA  TAHUN  2007 

EMITEN -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

DAVO 0,00003 0,00004 0,00024 0,00252 0,00134 0,00023 0,00013 0,00004 0,00002 0,00006 0,00018

ANTM 0,63442 1,16528 1,49019 0,61602 0,94395 0,01210 0,00357 0,00108 0,00198 0,00266 0,00519

AKRA 0,94903 0,62187 0,80578 1,15228 0,95724 0,00141 0,00287 0,00464 0,00416 0,00309 0,00359

SMGR 0,00052 0,00055 0,00113 0,00036 0,00161 0,00057 0,00108 0,00046 0,00014 0,00046 0,00128

SOBI 0,00612 0,00664 0,00057 0,00584 0,00167 0,00121 0,00369 0,00560 0,00142 0,00568 0,00285

HADE 0,00000 0,00000 0,00000 0,00009 0,00112 0,00000 0,00007 0,00000 0,00000 0,00004 0,00000

HITS 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00000 0,00001

PWON 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00073 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

JPRS 0,00029 0,00279 0,00370 0,00539 0,00530 0,02251 0,00693 0,00570 0,00123 0,00285 0,00169

 

RETURN          
TAHUN EMITEN H-5 H-4 H-3 H-2 H-1 H0 H+1 

2003 PBRX 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 -0,11250 0,02817 0,00000 

 CFIN 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 -0,04167 0,00000 

 PNIN 0,00000 0,00000 0,03704 0,07143 0,00000 0,00000 -0,01667 

 SMSM 0,00000 0,00000 0,00000 -0,01449 0,00000 0,00000 0,02941 

 UNVR 0,00185 0,01664 -0,00364 0,00912 0,00542 0,07014 0,01681 

 POOL 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 EMPT 0,00000 0,12121 0,02703 -0,03947 0,01370 0,02703 0,02632 

 KLBF 0,03896 0,05000 0,01190 0,00000 -0,17647 0,14286 0,03750 

2004 DNKS 0,00000 0,00000 -0,03333 0,01724 -0,01695 0,01724 0,00000 

 EKAD 0,00000 0,00000 0,06250 0,01961 -0,01923 -0,01961 0,00000 

 JIHD 0,00000 -0,03846 -0,08000 0,00000 0,00000 -0,08696 0,00000 

 INCO 0,01163 -0,01293 -0,00437 0,00585 0,00436 -0,00724 0,02041 

 RIGS 0,00000 0,00000 0,03922 0,00000 0,08176 0,00000 0,15116 

 TLKM -0,01212 0,03681 0,00000 -0,01775 0,00602 0,00000 -0,01198 

 RALS -0,01124 -0,02841 0,02339 0,00000 -0,00571 0,00000 -0,00575 

 DAVO -0,02326 -0,02381 0,00000 0,00000 0,00000 0,07317 0,00000 
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2005 CTRS 0,00758 0,00000 -0,02256 0,01538 0,00000 -0,01515 0,04615 

 TGKA 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 HEXA 0,00000 0,00000 -0,10000 0,12963 0,01639 -0,02419 0,00000 

 PRAS 0,00000 0,08750 -0,03448 0,00000 0,02381 0,01744 0,00000 

 HITS 0,01818 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2006 INTA 0,00000 0,01587 -0,03125 -0,03226 0,00000 -0,01667 -0,01695 

 PJAA 0,02299 0,04494 0,09677 -0,00735 -0,06173 0,01053 0,00000 

 JRPT 0,00000 0,00000 -0,02273 -0,08527 -0,01695 0,00000 0,00000 

 TSPC -0,00699 0,04930 -0,00671 -0,00676 0,01361 -0,02013 0,05479 

 BFIN 0,00000 0,00000 0,01905 0,19626 -0,09375 0,03448 -0,02500 

 APOL -0,01370 0,01389 -0,01370 -0,00694 0,00699 0,04861 0,01325 

2007 DAVO -0,03333 0,00000 0,00000 0,03448 0,01667 -0,04918 -0,03448 

 ANTM 0,02381 0,05426 0,00735 -0,03285 0,00000 0,00000 0,00000 

 AKRA 0,02525 0,02463 0,01923 0,00000 0,03774 0,01818 -0,02679 

 SMGR 0,00962 -0,01905 0,02039 0,00285 -0,02846 -0,02344 0,00000 

 SOBI 0,00658 -0,05882 0,00000 0,05556 -0,05263 0,01389 0,00000 

 HADE 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,05000 -0,10714 0,06667 

 HITS 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00629 0,00000 

 PWON 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 JPRS 0,00000 0,02105 0,03093 0,03750 -0,06024 0,07692 -0,04762 

 
 
 
 
 

DATA RETURN EKSPEKTASI TAHUN 2003-2007 
 
NO EMITEN a β Total 
1 PBRX 0,006383 0,134593 0,140976 
2 CFIN 0,000361 1,302309 1,302671 
3 PNIN 0,004659 0,943895 0,948554 
4 SMSM 0,001824 -0,003341 -0,001517 
5 UNVR -0,005175 0,765799 0,760623 
6 POOL 0,000264 -0,011083 -0,010819 
7 EMPT 0,003826 1,442272 1,446098 
8 KLBF 0,000067 0,325903 0,325970 
9 DNKS 0,000851 0,582411 0,583262 
10 EKAD 0,005108 -0,099454 -0,094346 
11 JIHD -0,001910 0,706463 0,704553 
12 INCO -0,001798 1,257548 1,255750 
13 RIGS 0,002376 0,031080 0,033456 
14 TLKM -0,000140 1,365352 1,365212 
15 RALS -0,001287 0,990602 0,989314 
16 DAVO 0,000427 1,066322 1,066749 
17 CTRS -0,002202 1,282599 1,280397 
18 TGKA -0,001820 -0,146607 -0,148427 
19 HEXA 0,004572 0,771598 0,776170 
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20 PRAS 0,000364 1,242442 1,242806 
21 HITS 0,002248 -0,028020 -0,025772 
22 INTA -0,001892 1,856086 1,854194 
23 PJAA 0,007126 1,240933 1,248059 
24 JRPT 0,005689 0,737803 0,743492 
25 TSPC 0,000108 0,656433 0,656540 
26 BFIN -0,001719 0,116934 0,115215 
27 APOL -0,000316 0,710178 0,709863 
28 DAVO -0,000031 0,310633 0,310602 
29 ANTM 0,002107 1,442254 1,444361 
30 AKRA 0,005357 0,117551 0,122908 
31 SMGR 0,001964 0,400151 0,402115 
32 SOBI 0,005259 0,410530 0,415789 
33 HADE 0,024728 1,220730 1,245458 
34 HITS 0,004162 0,069249 0,073411 
35 PWON 0,018287 0,801539 0,819826 
36 JPRS -0,001452 0,131668 0,130216 

 
 
 
 
 
 
 
AR             

TAHUN EMITEN -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 

2003 PBRX 
-

1,28040 
-

1,28040 
-

1,28040 
-

1,28040 
-

1,39290 
-

1,25223 
-

1,28040 
-

1,28040 
-

1,28040 1,28040

 CFIN 0,14843 0,14843 0,14843 0,14843 0,14843 0,10676 0,14843 0,14843 0,14843 0,10495

 PNIN 
-

0,77617 
-

0,77617 
-

0,73913 
-

0,70474 
-

0,77617 
-

0,77617 
-

0,79284 
-

0,74227 
-

0,69420 0,77617

 SMSM 
-

1,24281 
-

1,24281 
-

1,24281 
-

1,25730 
-

1,24281 
-

1,24281 
-

1,21339 
-

1,31423 
-

1,21204 1,24281

 UNVR 0,02762 0,04241 0,02214 0,03490 0,03120 0,09592 0,04258 0,02990 0,04059 0,03307

 POOL 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

 EMPT 0,00000 0,12121 0,02703 
-

0,03947 0,01370 0,02703 0,02632 
-

0,01282 0,03896 0,00000

 KLBF 0,03896 0,05000 0,01190 0,00000 
-

0,17647 0,14286 0,03750 0,00000 
-

0,08434 0,05263

2004 DNKS 
-

0,58326 
-

0,58326 
-

0,61660 
-

0,56602 
-

0,60021 
-

0,56602 
-

0,58326 
-

0,56631 
-

0,58326 0,58326

 EKAD 0,09435 0,09435 0,15685 0,11395 0,07511 0,07474 0,09435 
-

0,00565 0,18323 0,09435

 JIHD 
-

0,70455 
-

0,74301 
-

0,78455 
-

0,70455 
-

0,70455 
-

0,79151 
-

0,70455 
-

0,75217 
-

0,70455 0,68455

 INCO 
-

1,24412 
-

1,26868 
-

1,26012 
-

1,24990 
-

1,25139 
-

1,26299 
-

1,23534 
-

1,25575 
-

1,26146 1,26724

 RIGS 
-

0,03346 
-

0,03346 0,00576 
-

0,03346 0,04831 
-

0,03346 0,11771 
-

0,07386 
-

0,05451 0,03106

 TLKM 
-

1,37733 
-

1,32840 
-

1,36521 
-

1,38296 
-

1,35919 
-

1,36521 
-

1,37719 
-

1,36521 
-

1,35915 1,35316

 RALS 
-

1,00055 
-

1,01772 
-

0,96592 
-

0,98931 
-

0,99503 
-

0,98931 
-

0,99506 
-

1,00087 
-

1,01855 0,93510

 DAVO 
-

1,09000 
-

1,09056 
-

1,06675 
-

1,06675 
-

1,06675 
-

0,99358 
-

1,06675 
-

1,06675 
-

1,15766 1,06675
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2005 CTRS 
-

1,27282 
-

1,28040 
-

1,30295 
-

1,26501 
-

1,28040 
-

1,29555 
-

1,23424 
-

1,29510 
-

1,28040 1,31025

 TGKA 0,14843 0,14843 0,14843 0,14843 0,14843 0,14843 0,14843 0,14843 0,14843 0,14843

 HEXA 
-

0,77617 
-

0,77617 
-

0,87617 
-

0,64654 
-

0,75978 
-

0,80036 
-

0,77617 
-

0,78443 
-

0,77617 0,73450

 PRAS 
-

1,24281 
-

1,15531 
-

1,27729 
-

1,24281 
-

1,21900 
-

1,22536 
-

1,24281 
-

1,24281 
-

1,24281 1,38566

 HITS 0,04395 0,02577 0,02577 0,02577 0,02577 0,02577 0,02577 0,02577 0,02577 0,02577

2006 INTA 
-

1,85419 
-

1,83832 
-

1,88544 
-

1,88645 
-

1,85419 
-

1,87086 
-

1,87114 
-

1,87144 
-

1,81911 1,85419

 PJAA 
-

1,22507 
-

1,20311 
-

1,15128 
-

1,25541 
-

1,30979 
-

1,23753 
-

1,24806 
-

1,23764 
-

1,24806 1,28930

 JRPT 
-

0,74349 
-

0,74349 
-

0,76622 
-

0,82876 
-

0,76044 
-

0,74349 
-

0,74349 
-

0,74349 
-

0,74349 0,74349

 TSPC 
-

0,66353 
-

0,60724 
-

0,66325 
-

0,66330 
-

0,64293 
-

0,67667 
-

0,60175 
-

0,64355 
-

0,68218 0,64338

 BFIN 
-

0,11522 
-

0,11522 
-

0,09617 0,08105 
-

0,20897 
-

0,08073 
-

0,14022 
-

0,06393 
-

0,16400 0,11522

 APOL 
-

0,72356 
-

0,69597 
-

0,72356 
-

0,71681 
-

0,70287 
-

0,66125 
-

0,69662 
-

0,71640 
-

0,72960 0,77027

2007 DAVO 
-

0,34394 
-

0,31060 
-

0,31060 
-

0,27612 
-

0,29394 
-

0,35978 
-

0,34508 
-

0,31060 
-

0,31060 0,27489

 ANTM 
-

1,42055 
-

1,39010 
-

1,43701 
-

1,47721 
-

1,44436 
-

1,44436 
-

1,44436 
-

1,46323 
-

1,44436 1,45398

 AKRA 
-

0,09766 
-

0,09828 
-

0,10368 
-

0,12291 
-

0,08517 
-

0,10473 
-

0,14969 
-

0,11373 
-

0,14109 0,11365

 SMGR 
-

0,39250 
-

0,42116 
-

0,38173 
-

0,39926 
-

0,43058 
-

0,42555 
-

0,40211 
-

0,41211 
-

0,39706 0,43729

 SOBI 
-

0,40921 
-

0,47461 
-

0,41579 
-

0,36023 
-

0,46842 
-

0,40190 
-

0,41579 
-

0,41579 
-

0,41579 0,42949

 HADE 
-

1,24546 
-

1,24546 
-

1,24546 
-

1,24546 
-

1,19546 
-

1,35260 
-

1,17879 
-

1,24546 
-

1,24546 1,32046

 HITS 
-

0,07341 
-

0,07341 
-

0,07341 
-

0,07341 
-

0,07341 
-

0,06712 
-

0,07341 
-

0,07341 
-

0,03591 0,04931

 PWON 
-

0,81983 
-

0,81983 
-

0,81983 
-

0,81983 
-

0,81983 
-

0,81983 
-

0,81983 
-

0,81983 
-

0,81983 0,81983

 JPRS 
-

0,13022 
-

0,10916 
-

0,09929 
-

0,09272 
-

0,19046 
-

0,05329 
-

0,17783 
-

0,13022 
-

0,15522 0,15586

 
 
 
UJI NORMALITAS DATA  TVA 
 
NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

36 36 36 36

.0456831 .0512672 .0650217 .0508531 .0538881

.18737121 .21715371 .27866750 .21477089 .22057970

.495 .507 .524 .525

.495 .507 .524 .525

-.404 -.407 -.408 -.406 -.403

2.970 3.040 3.143 3.149 3.180

.000 .000 .000 .000

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

TVA_5 TVA_4 TVA_3 TVA_2 TVA_1

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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UJI NORMALITAS DATA  ABNORMAL RETURN 
 
NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

36 36 36 36

-.6216819 -.6136586 -.6223419 -.6137381 -.6337367

.56947393 .56818865 .57675348 .57993195 .56631522

.167 .171 .177 .162

.133 .108 .109 .139

-.167 -.171 -.177 -.162 -.134

1.002 1.026 1.061 .975

.268 .244 .210 .298

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

AR_5 AR_4 AR_3 AR_2 AR_1

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 
ABNORMAL  RETURN 
 
T-Test 

Paired Samples Statistics

-.6216819 36 .56947393 .09491232

-.6240972 36 .57249846 .09541641

-.6136586 36 .56818865 .09469811

-.6277833 36 .58001387 .09666898

-.6223419 36 .57675348 .09612558

-.6243292 36 .56857607 .09476268

-.6137381 36 .57993195 .09665532

-.6296369 36 .56966355 .09494392

-.6337367 36 .56631522 .09438587

-.6158078 36 .56964052 .09494009

AR_5

AR5

Pair
1

AR_4

AR4

Pair
2

AR_3

AR3

Pair
3

AR_2

AR2

Pair
4

AR_1

AR1

Pair
5

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean
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Paired Samples Correlations

36 .999 .000

36 .995 .000

36 .997 .000

36 .997 .000

36 .997 .000

AR_5 & AR5Pair 1

AR_4 & AR4Pair 2

AR_3 & AR3Pair 3

AR_2 & AR2Pair 4

AR_1 & AR1Pair 5

N Correlation Sig.

 
Paired Samples Test

.0024153 .02573621 .00428937 -.0062926 .0111232 .563

.0141247 .05645561 .00940927 -.0049771 .0332266 1.501

.0019872 .04556940 .00759490 -.0134312 .0174057 .262

.0158989 .04479772 .00746629 .0007415 .0310563 2.129

-.0179289 .04749855 .00791643 -.0340001 -.0018577 -2.265

AR_5 - AR5Pair 1

AR_4 - AR4Pair 2

AR_3 - AR3Pair 3

AR_2 - AR2Pair 4

AR_1 - AR1Pair 5

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t

 
 
 
 
 
 
NPar Tests 

Descriptive Statistics

36 .0456831 .18737121 .00000 .94903

36 .0512672 .21715371 .00000 1.16528

36 .0650217 .27866750 .00000 1.49019

36 .0508531 .21477089 .00000 1.15228

36 .0538881 .22057970 .00000 .95724

36 .0012233 .00189455 .00000 .00846

36 .0014572 .00222246 .00000 .01080

36 .0012706 .00249769 .00000 .01223

36 .0020994 .00586336 .00000 .03448

36 .0017325 .00282271 .00000 .01177

TVA_5

TVA_4

TVA_3

TVA_2

TVA_1

TVA5

TVA4

TVA3

TVA2

TVA1

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Ranks

14 17.86 250.00

17 14.47 246.00

5

36

17 17.85 303.50

14 13.75 192.50

5

36

18 17.42 313.50

13 14.04 182.50

5

36

19 16.00 304.00

10 13.10 131.00

7

36

15 15.87 238.00

16 16.13 258.00

5

36

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

TVA5 - TVA_5

TVA4 - TVA_4

TVA3 - TVA_3

TVA2 - TVA_2

TVA1 - TVA_1

N Mean Rank Sum of Ranks

 
Test Statisticsc

-.039a -1.088a -1.284a -1.871a -.196b

.969 .277 .199 .061 .845

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

TVA5 - TVA_5 TVA4 - TVA_4 TVA3 - TVA_3 TVA2 - TVA_2 TVA1 - TVA_1

Based on positive ranks.a. 

Based on negative ranks.b. 

Wilcoxon Signed Ranks Testc. 
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